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„V našich kurikulárnych dokumentoch robíme inovácie bez komplexných ideí.
Inovácie, ktoré sú povrchné, náhodné, ktoré sú výsledkom diskusií
kto z koho – kto má väčšiu silu pri lobistických vplyvoch.
To, čo našim kurikulárnym dokumentom jednoznačne chýba, je ucelená idea.“
prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.

www.raabe.sk
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NAUČME DETI KRITICKY MYSLIEŤ – OVPLYVNÍME TÝM ICH BUDÚCNOSŤ
Milé dámy a páni,
dovoľte, aby som vás srdečne privítala na
dnešnej konferencii v mene organizátora
podujatia, nakladateľstva Dr. Josef Raabe Slovensko.
Antický filozof Sokrates bol presvedčený, že
ľudia robia chyby najmä preto, lebo nedokážu
používať svoj rozum, ale konajú podľa domnienok, a to namiesto toho, aby sa snažili skutočne poznávať. Sokrates rád diskutoval a kedykoľvek jeho spoločníci niečo tvrdili, kládol
otázky tak, až si protirečili a museli uznať, že
vlastne to – o čom predtým tvrdili, že vedia –
nevedia. Vetu „viem, že nič neviem“ Sokrates
pravdepodobne nikdy nepovedal, no bol voči
ostatným vo výhode: vedel o svojich obmedzeniach.
Sokrates učil svojich žiakov v Aténach kriticky
myslieť. Ako to dopadlo, poznáme z jeho životopisu.
Schopnosť kriticky myslieť je aj v dnešnom
rýchlo sa meniacom svete veľmi dôležitá. Kto
je schopný pýtať sa a správne klásť otázky, má
v rukách úžasnú silu, ktorou môže začať meniť
svet. Kritické myslenie znamená schopnosť posúdiť informácie, pozorne ich skúmať z viacerých hľadísk a uvážlivo, starostlivo rozhodnúť
o ich pravdivosti. Myslieť kriticky znamená
myslieť do hĺbky.

www.raabe.sk

Myslime. Nič iné nám netreba. A nič iné nemôžeme mať. Ak to dokážeme – prežuť, otočiť,
vyvrátiť, spochybniť obvyklé floskuly a formulovať nové postuláty, dokážeme a ukážeme
našim deťom, že Slovensko je miesto, kde sa
oplatí žiť.
„Kritické myslenie je v školskom a vzdelávacom prostredí takmer neviditeľné. Ak sa aj
deje, jeho rozsah je málo účinný.“ Tieto slová
sú záverom empirického výskumu v nemecky
hovoriacom priestore profesorov Hermanna
Astleitnera a Ronalda Brünkena. A nie sú z minulého storočia, no z našej dekády.
Nuž ale len kriticky mysliaci a slobodný učiteľ
dokáže vychovať slobodných a kriticky mysliacich žiakov.
Kto sa veľa a správne pýta, niečo sa dozvie.
A my v RAABE sa pýtame:
• Čo znamená „kvalita školy“, prečo je meraná
výsledkami testov?
• Ako môžu prebiehať procesy učenia a učenia sa v heterogénnom prostredí školy?
• A napokon: vieme si predstaviť a skonkretizovať rôzne podoby vzdelávania?

Kritické myslenie však zbavuje istoty „jedinej
pravdy“, prináša pochybnosti, sťažuje rozhodnutia a potláča spontánnosť. A to zvládne len
takto vychovaný a vzdelaný jednotlivec.

Tieto tri témy tvoria jadro našej konferencie,
rozdrobené na množstvo prednášok, seminárov, workshopov, okrúhlych stolov a moderovaných diskusií. Na našej konferencii sme
vytvorili priestor pre vás, priestor, kde môžete
reflektovať naše školstvo a pomocou identifikovaných problémov formulovať premisy.

Dnes – tak ako v časoch slávnych Atén – je kritické myslenie ťažko trestané a otázky sú nežiaduce. Je to paradox, po rokoch demokracie
sa kriticky mysliaci jednotlivci stávajú nežiaduci a aj keď ich volení zástupcovia už tak kruto
– ako v prípade Sokrata – nepostihujú, stačí, že
ich ignorujú.

Vážené dámy, vážení páni, želám vám inšpiratívne dva dni na konferencii Učiteľ nie je
Google. Prajem vám veľa otvorenosti v diskusiách, otvorenú myseľ a srdce pri hľadaní cesty
za poznaním. Vetu „len správne poznanie vedie k správnemu konaniu“ určite musel povedať Sokrates a platí aj dnes.

Kriticky mysliaci človek sa odpája od davu,
uniformity, kladie otázky, často nepríjemné,
no nakoniec prichádza na nové skutočnosti.
Kriticky mysliaci ľudia dokážu prinášať nové
myšlienky a tým posúvať svet k onomu „lepšiemu miestu na život“.

Ďakujem vám za pozornosť.
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konateľka spoločnosti
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UČITEĽ NIE JE GOOGLE – ASPOŇ ZATIAĽ...
Vážené dámy, vážení páni,
začnem drobnou osobnou príhodou. Cestoval som do zahraničia a o celej trase som si
získal len veľmi povrchné informácie, pretože mám navigačný prístroj. Cesta úspešne napredovala, až do chvíle, keď mi hlas
z prístroja odporučil smer, ktorý znamenal
výjazd z diaľnice. Niečo vo mne protestovalo. Z tých povrchných informácií získaných
pred cestou sa mi zdalo, že by som mal ísť
ešte rovno, no podľahol som. Na cestu krížom cez talianske Alpy, po úzkych cestách či
cestičkách, si z úzkosťou spomínam dodnes.
Uvádzam túto príhodu z jediného dôvodu. Chcem jej prostredníctvom vyjadriť
svoje presvedčenie a tak trocha aj radosť
z toho, že „učiteľ nie je Google“. Aspoň zatiaľ... Osobný zážitok som spomenul najmä
ako príklad vlastného zlyhania, zlyhania
schopnosti kritického zhodnotenia situácie
a, na druhej strane, ako výraz absolútneho spoľahnutia sa na to, že tá elektronická informácia je lepším riešením. Spojenie
„vygoogliť si“ sa dnes, myslím si, stalo symbolom práve takéhoto absolútneho spoľahnutia sa na externé úložiská informácií
a výrazom pre absolútnu dôveru takýmto informáciám. Ako učitelia s tým máme
všetci svoju každodennú skúsenosť. Lenže
vedomosť nemožno stotožniť so sumou informácií, ktoré nosíme v hlave, či so schopnosťou nájsť okamžitú odpoveď na čokoľvek
či na všetko. Najkvalitnejšie zapamätávanie
informácií, poznatkov a skúseností sa rodí

v priamom dialógu. Platí, že „na sieti sa zabúda viac než v realite“ a že množstvo údajných „priateľov“ na sociálnej sieti vedie
najčastejšie k samote a izolovanosti. V mojom chápaní veci bude učiteľ učiteľom len
dovtedy, kým nebude „google“. Kým sa nezmení z premýšľajúceho človeka schopného na základe dobrého vzdelania korigovať
a hodnotiť informácie získané z elektronických zdrojov, na premýšľania zbavené monštrum. Len premýšľajúci a vzdelaný učiteľ
dokáže čeliť situácii, v ktorej sa máme rozhodnúť, či uveríme sebe alebo stroju. Kým
londýnsky taxikár získa taxikársku licenciu,
musí sa niekoľkonásobne osvedčiť, že pozná Londýn. Nie, že je schopný zaviesť nás
podľa navigácie tam, kam si zažiadame, ale
že pozná mesto. Tu, v dôraze na poznanie
a v rozdiele medzi poznaním ako zvládnutím
podstaty a jej uložením do osobnej pamäti
a medzi mechanicky vedenou schopnosťou
počúvať povely a podriaďovať sa im, je jadro tejto konferencie. V mene jej spoluusporiadateľa, Pedagogickej fakulty TU v Trnave,
ktorá je v externých hodnoteniach agentúry ARRA označovaná už niekoľko rokov po
sebe za najlepšiu na Slovensku, vás srdečne vítam a pozdravujem a prajem celému
podujatiu úspech.
prof. PaedDr. René Bílik, CSc.
dekan PdF TU v Trnave

„Kým londýnsky taxikár získa taxikársku licenciu, musí opakovane preukázať,
že pozná Londýn. Nie, že je schopný zaviesť nás podľa navigácie tam, kam si
zažiadame. Tu, v dôraze na poznanie a v rozdiele medzi poznaním a mechanicky
vedenou schopnosťou počúvať povely a podriaďovať sa im, je jadro
tejto konferencie.”
prof. PaedDr. René Bílik, CSc.

www.raabe.sk
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PREZIDENT SR ANDREJ KISKA POZDRAVUJE UČITEĽOV
Vážení organizátori medzinárodnej odbornej konferencie pre pedagógov,
vážení pedagógovia,
ďakujem pánovi rektorovi Trnavskej univerzity a pani konateľke nakladateľstva RAABE Slovensko za pozvanie na Vašu konferenciu „Učiteľ nie je Google2 – môže, ale nemusí vedieť
všetko“. Je mi ľúto, ale v čase, keď sa koná, mám už naplánovaný iný pracovný program,
a preto sa nemôžem na nej zúčastniť. Rád by som Vás však pozdravil a ocenil vytvorenie
cennej platformy slúžiacej na pravidelné stretávanie pedagógov z domova a zahraničia.
Priamu výmenu skúseností a poznatkov, obsažné príspevky a diskusie považujem za významnú príležitosť, ako nachádzať nové inšpirácie na skvalitnenie nášho vzdelávacieho systému. Prosperita Slovenska, jeho budúcnosť, je totiž priamo úmerná kvalite školstva, to si
uvedomujeme všetci, a preto vítam každú dobrú myšlienku, ktorá sa, verím, dostane aj do
praxe. Práve riaditelia škôl a pedagógovia, ktorí toto prostredie poznajú z vlastných skúseností, môžu priniesť veľa inovatívneho či upozorniť na pretrvávajúce problémy.
Želám Vám všetkým úspešnú konferenciu a mnoho inšpirácií do ďalšej
práce v prospech Vašich žiakov, študentov a nášho školstva.
S pozdravom
Andrej Kiska

„Školstvo je mojou prioritou, pretože to, akou úspešnou krajinou budeme, závisí od
toho, akých vzdelaných ľudí budeme mať. To, akých vzdelaných ľudí budeme mať,
zavisí od vás, učiteľov.”
Ing. Andrej Kiska

www.raabe.sk
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O KONFERENCII
•

Medzinárodná odborná konferencia Učiteľ nie je Google2 – môže, ale nemusí vedieť všetko, sa konala v dňoch
4. – 5. júna 2015 v hoteli Saffron v Bratislave. Zorganizovalo ju odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko,
člen medzinárodnej skupiny Klett, s cieľom priniesť pedagógom na Slovensku nové a inšpiratívne myšlienky, a to
v podobe tém zameraných na tri piliere: procesy učenia a učenia sa, kvalita školy a vzdelávanie pre budúcnosť.

•

Odborný program tvorilo spolu 37 vzdelávacích aktivít, z toho 7 hlavných referátov, 12 seminárov, 12 workshopov,
5 okrúhlych stolov a 1 moderovaná diskusia.

•

Na podujatí vystúpilo vyše 30 odborných lektorov z Nového Zélandu, Švajčiarska, Česka a Slovenska.

•

Počas spoločenského večera RAABE pokrstilo knihu Didaktika matematiky I. od uznávaných britských autorov Anne
a Len Frobisherovcov.

•

Priniesli sme úplne nový formát – moderovanú diskusiu na tému: Absolvent ako polotovar. I o (ne)pripravenosti
absolventov na UČITEĽOVANIE.

•

Na 4. ročníku medzinárodnej odbornej konferencie sa zúčastnilo rekordných 350 účastníkov z radov pedagógov
z celého Slovenska.

Zloženie účastníkov:

22,8 %
5,4 %

26,3 %

2,7 %
1,9 %

Riaditeľ školy
Učiteľ
Zástupca riaditeľa školy
Odborný pracovník
Doktorand

40,9 %

Iné

„Len kriticky mysliaci a slobodný učiteľ dokáže vychovať slobodných a kriticky
mysliacich žiakov. Učitelia musia mať možnosť výberu, je potrebné poznať
a poučiť sa od iných, avšak zvoliť si svoju cestu. Až potom máme právo túto istú
schopnosť vyžadovať od našich detí. A táto konferencia je pre nich v tomto smere
neoceniteľným prínosom.“
PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

www.raabe.sk
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PROGRAM KONFERENCIE – ŠTVRTOK 4. 6. 2015
8.30 – 9.30		 REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV	 

14.00 – 15.30 WORKSHOPY I

9.30 – 10.00 OTVORENIE KONFERENCIE

» Rada školy: hrozba či výzva?
PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., Mgr. Silvia Kriváčková
ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava

» Henrich Krejča
úvodné otvorenie konferencie

» Verejné obstarávanie v školách
Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
OVeS, s. r. o.

» Gabika Pirošková
moderátorka konferencie
» Mgr. Mira Schrimpelová
Dr. Josef Raabe, konateľka

» Rodič ako partner učiteľa: ako si vychovať rodiča svojho žiaka
PhDr. Eva Smiková, PhD.
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava

» prof. PaedDr. René Bílik, CSc.
dekan Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

15.30 – 16.15 PRESTÁVKA

10.00 – 11.00 HLAVNÉ REFERÁTY I
» Koncepcie vzdelávania: Kurikulárne dokumenty na rôznych
stupňoch a ich porovnanie
prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
Pedagogická fakulta Trnavskej Univerzity a SAV v Bratislave,
vedúci autorského tímu nového ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v MŠ
» Heterogenity vo vzdelávaní: novozélandské perspektívy a skúsenosti
Dr. Marek Tesar, PhD., MA, TTC
The University of Auckland, New Zealand
» Heterogenita triedy a jej manažment
Christoph Eichhorn
Pedagogická vysoká škola, St. Gallen, Švajčiarsko

» Občerstvenie
16.15 – 17.45 SEMINÁRE II
» Pedagogické riadenie školy: komu je toto dobré?
PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova Praha
» Zákonník práce v škole
PhDr. Bernardína Borsíková, PhD.
TASR, personálny manažér
16.15 – 17.45 WORKSHOPY II
» Úderná dvojka: učiteľ a asistent v škole
Mgr. Zuzana Endelová, Veronika Navrátilová
ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava

11.00 – 11.30 PRESTÁVKA/TLAČOVÁ BESEDA

» Mentoring učiteľov: keď ti ľudskosť a skúsenosť podajú pomocnú ruku
Mgr. Dávid Králik
bývalý učiteľ ZŠ, aktuálne koordinátor mentoringového programu
IRPU (Individuálny rozvojový program pre učiteľov)

» Občerstvenie
11.30 – 12.45 HLAVNÉ REFERÁTY II
» Spása alebo skaza? Úvahy o testovaní vo vzdelávaní
RNDr. Vladimír Burjan
Exam Testing, Dobrá škola

» Hlavné znaky kvalitného vyučovania = dobré vzťahy a dobrý
manažment triedy
Christoph Eichhorn
Pedagogická vysoká škola, St. Gallen, Švajčiarsko

» Čo je to kvalita školy? Prečo a čo hodnotiť?
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
prorektor Karlovej univerzity v Prahe

16.15 – 17.45 OKRÚHLE STOLY

» Poďme snívať o šťastnom vzdelávacom systéme!
PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova Praha

» Testovanie prečo a načo!
doc. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.
Pedagogická fakulta Trnavskej Univerzity a SAV v Bratislave, spolugarant nového ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v MŠ

» KomposyT – budúcnosť komplexného poradenského
procesu už dnes
PaedDr. Anna Surová Čulíková, PhD.
predseda Riadiaceho výboru národného projektu VÚDPaP

» Každá škola sa dá efektívne riadiť, ale kde na to vziať?
Mgr. Tatiana Kizivatová
riaditeľka ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského Bratislava

12.45 – 14.00 OBEDNÁ PRESTÁVKA

» Ako pomôcť procesu integrácie žiaka z pohľadu rodiča
Mgr. Lenka Ivančíková, Katarína Čonková
angažovaní rodičia, spoluzakladateľky stránky Hyperaktívne
deti – ADHD, členky Detského fondu SR

» Obed, občerstvenie
14.00 – 15.30 SEMINÁRE I
» Motivácia riaditeľov škôl na vstup, výkon a zotrvanie vo funkcii
Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.
Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova Praha, katedra Centrum
školského manažmentu

» Duálne vzdelávanie
Ing. Roman Csabay
riaditeľ odboru školstva, mládeže a športu pre Bratislavský samosprávny kraj

» Komunitné miesto: škola: Spolupráca medzi obcou a školou vedie
k vytvoreniu priestoru na efektívne fungovanie spoločenstva
Dr. Marek Tesar, PhD., MA, TTC
The University of Auckland, New Zealand
» Kurikulárne dokumenty z rôznych krajín, spojme sa!
prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
Pedagogická fakulta Trnavskej Univerzity a SAV v Bratislave,
vedúci autorského tímu nového ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v MŠ
» Načo deti testujeme? Príčiny a dôsledky v živote
doc. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.
Pedagogická fakulta Trnavskej Univerzity a SAV v Bratislave, spolugarant nového ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v MŠ

www.raabe.sk

» Spolupráca medzi zriaďovateľom a školou? Je možná a ako?
Ing. Jozef Turčány
výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS)
17.45 – 20.00 PRESTÁVKA
» Voľný program, priestor na diskusie
Filmová slučka: Škola a učiteľ vo filme (premietanie archívnych
filmov)
20.00 – 0.00 RAUT
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» Krst knihy Len a Anne Frobisherovcov: Didaktika matematiky I.
Edícia “Vedieť učiť”
spoločenský program
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PROGRAM KONFERENCIE – PIATOK 5. 6. 2015
  8.30 – 9.00		UVÍTANIE

  11.15 – 12.45 WORKSHOPY IV
» Pracovné vyučovanie: cesta k tvorivosti a objavovaniu
Ing. Rastislav Geschwandtner
pedagóg

» Šálka dobrej kávy na úvod dňa
  9.00 – 10.30 SEMINÁRE III
» Zmeny v právnych predpisoch v roku 2015 platné pre pracovnoprávnu oblasť
Ing. Jarmila Belešová
odborníčka v oblasti personalistiky pre školy

» Interaktívny ALF na hodine: využite techniku konečne naplno
Ing. Juraj Baloga, Mgr. Lucia Tatranská
PcProfi, s. r. o.
  11.15 – 12.45 MODEROVANÁ DISKUSIA

» Vzdelávanie v ranom detstve
Dr. Marek Tesar, PhD., MA, TTC
The University of Auckland, New Zealand

» Moderovaná diskusia: Absolvent ako polotovar. I o (ne)pripravenosti na učiteľovanie

» Leadership ako cesta k uľahčeniu realizácie zmeny
PhDr. Václav Trojan, Ph.D., Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.
Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova Praha

		
TÉMA 1: MENTÁLNY SVET ŽIAKOV A UČITEĽOV
Škola vs. virtuálny svet informácií
Akú rolu zastáva škola v procese získavania poznatkov u žiakov?

  9.00 – 10.30 WORKSHOPY III

			Informácie vs. kritické myslenie
Ako škola rozvíja kritické myslenie a kreativitu?

» Umenie diskutovať: z rôznych pozícií za spoločný stôl
doc. RNDr. Peter Bero, PhD.
LiberaTerra, s. r. o.

			Hodnoty: škola vs. spoločnosť
Ako učiteľ a škola formujú hodnotový systém a charakter žiakov?

» Problém ICT: ako zapojiť všetkých žiakov?
Mgr. Andrej Fujas
ZŠ Hradná Nové Zámky

		
TÉMA 2: NAJVÁŽNEJŠIE PROBLÉMY VŠ VO VZŤAHU K PRIMÁRNEMU A SEKUNDÁRNEMU VZDELÁVANIU
Teória vs. prax
Ako implementovať princíp „duálneho vzdelávania” pri
príprave absolventov VŠ?

» Ako učiť v súlade s výskumami o fungovaní mozgu
RNDr. Tatiana Piovarčiová
Asociácia S. Kovalikovej – Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku

			Vyučovanie vs. riadenie (triedy)
Ako pripravuje VŠ svojich absolventov na manažment triedy?

» Ako sa deti učia matematiku
Mgr. Barbora Kamrlová, PhD., M.A.
Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave
  10.30 – 11.15 PRESTÁVKA

			Tradičné vs. inovatívne metódy vyučovania
Ako si vybrať na vzdelávanie najvhodnejšie stratégie a metódy
vyučovania?
  13.00 – 13.30 UKONČENIE

» Občerstvenie

» Ukončenie a poďakovanie účastníkom
Vyhodnotenie a pozvanie na ďalší ročník
Tombola

  11.15 – 12.45 SEMINÁRE IV
» Erasmus+. Mobilita učiteľov jednoducho a rýchlo
Mgr. Evelína Trubiansky
Erasmus plus teachers

  13.30 – 15.00 OBED
» Obed, občerstvenie

» Kurikulárne dokumenty pre ZUŠ
PaedDr. Ján Palkovič
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Mgr. Jaroslava Markofová, PhD.; Mgr.art. Tomáš Boroš, PhD., ArtD.
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave; Štátny
pedagogický ústav
» Mýty, povesti a fakty o domácom vzdelávaní
Mgr. Vierka Krajčovičová
OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku

„Problém boja víťazstva a porážky v oblasti vzdelávania je pre mňa najväčšou
prehrou, ktorej sme sa dopustili za posledné roky. Vo vzdelávaní nemôže platiť,
že vyhráva len ten, kto je absolútne najlepší. Vyhráva každý, kto zaznamená
nejaký posun zo svojej východiskovej pozície.“
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
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HLAVNÉ REFERÁTY

PROCESY UČENIA A UČENIA SA  KVALITA ŠKOLY  VZDELÁVANIE PRE BUDÚCNOSŤ
Koncepcie vzdelávania: kurikulárne dokumenty na rôznych stupňoch
a ich porovnanie
prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
Pedagogická fakulta Trnavskej Univerzity a SAV v Bratislave,
vedúci autorského tímu nového ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v MŠ
Referát zameraný na pohľad do histórie kurikulárnej politiky na Slovensku; zmeny
školskej legislatívy od 90. rokov po súčasnosť; zásadné kurikulárne reformy a ich
dosah v praxi, koncepcie vzdelávania; porovnanie kurikulárnych dokumentov na
rôznych stupňoch a úrovniach. Aké zmeny prinášajú nové kurikulárne dokumenty
v porovnaní s tými predošlými, najmä toľko diskutovaný nový ŠVP pre materské
školy?
PREZENTÁCIA TU

Heterogenity vo vzdelávaní: novozélandské perspektívy a skúsenosti
Dr. Marek Tesar, PhD., MA, TTC
The University of Auckland, New Zealand
Problém možnosti spolunažívania rozdielnych kultúr, etník a sociálno-ekonomických
skupín obyvateľstva v školskom a predškolskom prostredí je v súčasnom svete
mobility nielen lokálny, ale aj globálny. Napriek rozličnej kultúre, geografickej
odlišnosti a rozdielnej politickej histórii Nového Zélandu, mnohé skúsenosti a riešenia
sú užitočné a nápomocné aj v európskom a slovenskom kontexte.
PREZENTÁCIA TU

Heterogenita triedy a jej manažment
Christoph Eichhorn
Pedagogická vysoká škola, St. Gallen, Švajčiarsko
O tom, že dobré vyučovanie je založené na dobrom vzťahu učiteľ – žiak a tiež na
učiteľovej analýze manažmentu triedy. Efektívny manažment triedy šetrí učiteľovi
nervy, čas aj námahu. O to viac, ak učíte v triede, ktorá je špecifická svojou
heterogenitou.
PREZENTÁCIA TU

Spása alebo skaza? Úvahy o testovaní vo vzdelávaní
RNDr. Vladimír Burjan
Exam Testing, Dobrá škola
Žijeme v dobe, keď chceme kvantifikovať kvalitu. Automaticky veríme, že dáta sú
niečo objektívne. Sme presvedčení o tom, že čo nemeriame, akoby sme neriadili. Platí
to však aj vo vzdelávaní?
PREZENTÁCIA TU
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Čo je to kvalita školy? Prečo a čo hodnotiť?
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
prorektor Karlovej univerzity v Prahe
Viete, kedy sa vlastne zrodil záujem o pojem kvalita školy? Prečo je vôbec dôležité
sledovať ju, a o akú kvalitu školy nám ide? Aké kritériá na posudzovanie kvality školy
si máme zadefinovať a ako ich chceme vyhodnocovať? Pri tom všetkom je dobré
uvedomiť si, že kvalita školy je viditeľným výsledkom neviditeľných procesov – aj
preto sa tak často mýlime v interpretácii.
PREZENTÁCIA TU

Poďme snívať o šťastnom vzdelávacom systéme!
PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova Praha
Ako sa má škola a celý vzdelávací systém vyvarovať pred zjednodušeným pohľadom na
vzdelávajúci systém produkujúci „len“ budúcich zamestnancov? Ak má byť vzdelávací
systém šťastný a podporujúci rozvoj spoločnosti, musí zohľadňovať vývoj a zmeny.
Rovnako tak ale musí rešpektovať svoje korene, východiská a doterajší vývoj.
PREZENTÁCIA TU

KomposyT – budúcnosť komplexného poradenského procesu už dnes
PaedDr. Anna Surová Čulíková, PhD.
predseda Riadiaceho výboru národného projektu VÚDPaP
Príspevok o revolučnej digitálnej technológii, ktorá umožňuje prvýkrát v histórii
poradenského systému na Slovensku online diagnostikovať žiakov s poruchami učenia,
správania, nadaných žiakov či deti zo znevýhodneného sociálneho prostredia. Vedeli
ste, že podobný systém je úplnou novinkou aj v rámci EÚ?
PREZENTÁCIA TU

„Automaticky veríme, že dáta sú niečo objektívne. Chceme dáta, nie dojmy. A najmä
politici majú pocit, že čo nemerajú, to akoby ani neriadili... Žijeme v dobe, keď
chceme kvantifikovať kvalitu. Otázkou ale je, či je možné kvantifikovať kvalitu vo
vzdelávaní. Je. Ale nemali by sme to preháňať.“
RNDr. Vladimír Burjan
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SEMINÁRE

PREDNÁŠKY NA KONKRÉTNU TÉMU S MOŽNOSŤOU DISKUSIE
Motivácia riaditeľov škôl na vstup, výkon a zotrvanie vo funkcii
Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.
Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova Praha, katedra Centrum školského
manažmentu
Pripomeňte si vymedzenie dvoch základných termínov – motivácia a stimulácia, a tiež
výsledky výskumu Centra školského manažmentu Pedagogickej fakulty Univerzity
Karlovej v Prahe. Ako asi dopadlo porovnanie týchto výsledkov s názormi účastníkov
seminára? Ktoré sú to rozhodujúce motivačné faktory na výkon funkcie riaditeľa
školy?
PREZENTÁCIA TU

Komunitné miesto: škola. Spolupráca medzi obcou a školou vedie
k vytvoreniu priestoru na efektívne fungovanie spoločenstva
Dr. Marek Tesar, PhD., MA, TTC
The University of Auckland, New Zealand
Ako sa škola alebo materská škola môžu stať centrom komunity, ktorá spája učiteľov,
rodičov a deti? Vytvorenie komunity znamená vytvorenie lepšieho prostredia na
vzdelávanie, výchovu a spokojnejší život pre všetkých zainteresovaných.
PREZENTÁCIA TU

Kurikulárne dokumenty z rôznych krajín, spojme sa!
prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
Pedagogická fakulta Trnavskej Univerzity a SAV v Bratislave, vedúci autorského tímu
nového ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v MŠ
O kurikulárnych dokumentoch z rôznych európskych aj mimoeurópskych krajín,
o princípoch, z ktorých vychádzajú, a tiež porovnanie s dokumentmi platnými
v slovenskom školstve. Čím sa môžeme v zahraničí inšpirovať a, naopak, čo by sme
nemali kopírovať?
PREZENTÁCIA TU

Načo deti testujeme? Príčiny a dôsledky v živote
doc. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.
Pedagogická fakulta Trnavskej Univerzity a SAV v Bratislave, spolugarant nového ŠVP
pre predprimárne vzdelávanie v MŠ
Prečo sa deti testujú a načo je to dobré? Aké dôsledky so sebou prináša testovanie
detí v reálnom živote?
PREZENTÁCIA TU
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Pedagogické riadenie školy: komu je toto dobré?
PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova Praha
Je to stará a obohraná pieseň, ktorá hovorí, že riaditeľ nemá čas na riadenie kvality
výučby a na kultiváciu pedagogického procesu. Dostali sme sa až tak ďaleko, že
mnoho riaditeľov si ani nedokáže predstaviť, že by si na túto nevyhnutnú súčasť
života školy našli viac času. Majú toľko povinností, že pedagogický proces odsúvajú
na druhú či tretiu koľaj. A pritom každý vnímavý pedagogický pracovník (a nielen
on) vie, že je to zlé!
PREZENTÁCIA TU

Zákonník práce v škole
PhDr. Bernardína Borsíková, PhD.
TASR, personálny manažér
Zákonník práce – pomocník alebo hrozba manažmentu? Aplikácia ustanovení Zákonníka
práce v praxi, príklady toho, kedy manažmentu pomáhajú a kedy môžu privodiť vážne
problémy. Ako treba Zákonník práce „čítať“, aby sme sa nedopustili chýb.
PREZENTÁCIA TU

Zmeny v právnych predpisoch v roku 2015 platné
pre pracovnoprávnu oblasť
Ing. Jarmila Belešová
odborníčka v oblasti personalistiky pre školy
V roku 2015 nastali zmeny pre pracovnoprávnu oblasť, ktoré sa týkajú hlavne uzatvárania
pracovných pomerov s pedagogickými zamestnancami na určitú dobu, výmery dovolenky
odborných zamestnancov a pedagogických zamestnancov, či doby platnosti kreditov.
Pripravované sú aj zmeny zákona č. 317/2009 Z. z.
PREZENTÁCIA TU

Vzdelávanie v ranom detstve
Dr. Marek Tesar, PhD., MA, TTC
The University of Auckland, New Zealand
Najnovšie poznatky zo svetového a najmä novozélandského kontextu výchovy
a vzdelávania v ranom detstve. Nový Zéland je prvou západnou krajinou s národným
kurikulom pre malé deti a miestom, kam pedagógovia z celého sveta chodia na stáže
a pozorovania, ako s malými deťmi pracovať.
PREZENTÁCIA TU
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Leadership ako cesta k uľahčeniu realizácie zmeny
PhDr. Václav Trojan, Ph.D., Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.
Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova Praha
Byť dobrým lídrom si vyžaduje značné umenie. V prípade školy je to práve riaditeľ,
ktorý si musí vedieť vybrať tých správnych ľudí, a súčasne ich aj nadchnúť pre dobrú
vec, podporovať ich, naučiť sa delegovať na nich aspoň časť zo svojich právomocí
a kompetencií… V tomto kontexte leadership nie je žiadnym módnym výstrelkom.
Je to nevyhnutná cesta ku kvalitnej a úspešnej škole.
PREZENTÁCIA TU

Erasmus+. Mobilita učiteľov jednoducho a rýchlo
Mgr. Evelína Trubiansky
Erasmus plus teachers
Aj slovenský učiteľ môže získať grant? Aké sú možnosti celoživotného vzdelávania
pedagógov v krajinách EÚ s plným uhradením pobytov a ciest Európskou komisiou?
Ako zvýšiť štandard školy na európsky? Ako sa prepojiť so školami v blízkych aj
ďalekých krajinách? Ako otvoriť učiace sa partnerstvá? Kam a za čo vziať študentov
na zahraničné stáže? Kde nájsť jedinečné profesijné školenia v krajinách Európy?
PREZENTÁCIA TU

Kurikulárne dokumenty pre ZUŠ
PaedDr. Ján Palkovič
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Mgr. Jaroslava Markofová, PhD.; Mgr. art. Tomáš Boroš, PhD., ArtD.
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave; Štátny pedagogický ústav
Viete, aké je povinné materálno-technické vybavenie základných umeleckých škôl
a aké zmeny v štátnom vzdelávacom programe vstúpili do platnosti 1. 9. 2015?
PREZENTÁCIA 1 TU
PREZENTÁCIA 2 TU

Mýty, povesti a fakty o domácom vzdelávaní
Mgr. Vierka Krajčovičová
OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku
Problematika domáceho vzdelávania je dnes veľmi modernou a často diskutovanou
témou. Aká je však legislatívna realita v súvislosti s domácim vzdelávaním na Slovensku?
Ako sa domáce vzdelávanie realizuje v zahraničí? Aké sú jeho výhody aj nevýhody? Dá sa
povedať, kto volí domáce vzdelávanie? Aké to je, učiť doma? Aké sú dôsledky a úskalia
domáceho vzdelávania po ukončení druhého stupňa ZŠ? A čo potom?
PREZENTÁCIA TU

„Pokiaľ budeme riaditeľa tlačiť do toho, aby vždy po nejakom čase obhajoval svoju
funkciu, aby pred politikmi dokazoval, že školu riadi dobre, dovtedy sa žiadny školský
systém – či už český alebo slovenský – nemôže posunúť ďalej.“
PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
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WORKSHOPY

AKTÍVNE SPRACOVANIE KONKRÉTNEJ TÉMY POD VEDENÍM LEKTORA
Rada školy: hrozba či výzva?
PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., Mgr. Silvia Kriváčková
ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka, Šintava
Aké povinnosti a úlohy musí plniť rada školy? Čo má všetko obsahovať štatút rady
školy? Poznáte pravidlá komunikácie medzi riaditeľom a radou školy? Viete, kedy
a pre koho môže byť hrozbou?
PREZENTÁCIA TU

Verejné obstarávanie v školách
Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
OVeS, s. r. o.
Verejné obstarávanie v školách prešlo začiatkom roku 2015 zmenami. Povinnosť
používať elektronické trhovisko je najzásadnejšou z nich. Obstarávanie zákaziek –
aký postup kedy použiť? Kedy a ako môžeme obstarávať cez internetové ponuky
a cez reklamné katalógy, s výzvou na predloženie ponuky? Čo všetko má obsahovať
dokumentácia verejného obstarávania?
PREZENTÁCIA TU

Rodič ako partner učiteľa: ako si vychovať rodiča svojho žiaka
PhDr. Eva Smiková, PhD.
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava
Vzájomná spolupráca medzi učiteľom a rodičom žiaka má výrazne pozitívny vplyv
na prácu žiaka a jeho školské výsledky. Výmena informácií a kooperácia rodičov
s učiteľom pri niektorých činnostiach v školskom prostredí sa môže významne uľahčiť
a vzdelávanie žiaka výrazne zefektívniť. Výchova rodičov k spolupráci so školou by
preto mala byť cielená.
PREZENTÁCIA TU

Úderná dvojka: učiteľ a asistent v škole
Mgr. Zuzana Endelová, Veronika Navrátilová
ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava
O spôsoboch uvádzania asistentky učiteľa, o potrebe naučiť, pravidlách spolupráce,
príprave na vyučovanie, až po rady, ako zvládnuť prácu na samotnom vyučovaní.
PREZENTÁCIA TU
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Mentoring učiteľov: keď ti ľudskosť a skúsenosť podajú pomocnú ruku
Mgr. Dávid Králik
bývalý učiteľ ZŠ, aktuálne koordinátor mentoringového programu IRPU
(Individuálny rozvojový program pre učiteľov)
Čo to vlastne mentoring je, ako konkrétne v školstve funguje (IRPU), čo všetko
obsahuje a v neposlednom rade, kto je ten nešťastný mentor? Že to nie je prísny
pánko/prísna dámka s okuliarmi a „rákoskou“, ale v prvom rade skúsený priateľ, ktorý
učiteľovi urobí sprievodcu aj samotným peklom, ak to bude potrebné.
PREZENTÁCIA TU

Hlavné znaky kvalitného vyučovania = dobré vzťahy a dobrý
manažment triedy
Christoph Eichhorn
Pedagogická vysoká škola, St. Gallen, Švajčiarsko
Základom je dobrý vzťah medzi učiteľom a žiakom. Samotný tento aspekt redukuje
problémy s disciplínou na strane žiakov až do výšky 30 %. Ústrednou je taktiež
organizácia vyučovania zameraná na prevenciu, aby sa v triede vyskytovalo podľa
možností čo najmenej vyrušení, problémov s disciplínou a konfliktov. Ťažisko triedneho
manažmentu spočíva v plynulej organizácii vyučovania, nie v trestoch.
PREZENTÁCIA TU

Umenie diskutovať: z rôznych pozícií za spoločný stôl
doc. RNDr. Peter Bero, PhD.
LiberaTerra, s. r. o.
Škola je miestom, kde dochádza k stretu rozmanitých osobností, názorov a ku
konfrontáciám. Vyťažiť z toho čo najviac je naozaj umením. Ako kritizovať, ako prijímať
kritiku, ako riešiť agresivitu, ako vyjednávať a ako viesť krízový rozhovor. Cieľom
pritom musí byť, aby podľa možnosti nikomu nezostal pocit horkosti.
PREZENTÁCIA TU

Problém ICT: ako zapojiť všetkých žiakov?
Mgr. Andrej Fujas
ZŠ Hradná Nové Zámky

PREZENTÁCIA TU
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Ako učiť v súlade s výskumami o fungovaní mozgu
RNDr. Tatiana Piovarčiová
Asociácia S. Kovalikovej – Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku
O fungovaní mozgu, o druhoch ohrození blokujúcich učenie. O vysoko efektívnom
učení podľa S. Kovalikovej s postupmi, ako vytvárať prostredie na efektívne učenie
a výchovu a ako podporiť vnútornú motiváciu k učeniu.
PREZENTÁCIA TU

Ako sa deti učia matematiku
Mgr. Barbora Kamrlová, PhD., M.A.
Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky Fakulty matematiky, fyziky
a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave
Aktivity, kde si môžete znovu vyskúšať a rozanalyzovať, ako deti pristupujú k riešeniu
problémov. Zažite matematiku, ktorá provokuje myslenie a učí nás používať intuíciu
a spontánne myslenie.

Pracovné vyučovanie: cesta k tvorivosti a objavovaniu
Ing. Rastislav Geschwandtner
pedagóg
Zažite pocit slobodnej tvorby. Zatlačte naučené poznatky do podvedomia a zažite to,
čo zažíva dieťa, ktoré dostalo v škole možnosť ísť svojou cestou a využívať vlastné
nápady. Zažite špecifickú povahu predmetu pracovné vyučovanie a využite princípy
tvorivého prístupu aj v iných sférach života.
PREZENTÁCIA TU

Interaktívny ALF na hodine: využite techniku konečne naplno
Ing. Juraj Baloga, Mgr. Lucia Tatranská
PcProfi, s. r. o.
Môže byť ALF z Melmaku na hodine? Praktická ukážka práce s ALFom a jeho možné
využitie s Hravým čítaním. Ako vám môže ALF pomôcť pri tvorbe úloh svojou
jednoduchosťou a rýchlosťou? A kde skrýva všetky svoje úlohy pre žiakov?
PREZENTÁCIA TU

„Manažment triedy znamená konať už v zárodku vyrušovania. Presnejšie:
Konať skôr ako vyrušovanie nastane, konať predvídavo.”
Christoph Eichhorn
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OKRÚHLE STOLY

DISKUSIE MALÝCH SKUPÍN NA KONKRÉTNU TÉMU
Testovanie prečo a načo!
doc. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.
Pedagogická fakulta Trnavskej Univerzity a SAV v Bratislave, spolugarant nového ŠVP
pre predprimárne vzdelávanie v MŠ
Prečo je potrebné deti testovať? Načo v praxi môžeme využiť hodnoty získané testovaním? Je testovanie objektívne a podáva relevantný obraz nášho školstva a vzdelanostnej úrovne žiakov? O čom výsledky testovania vypovedajú? Aké sú klady a zápory
testovania?

Každá škola sa dá efektívne riadiť, ale kde na to vziať?
Mgr. Tatiana Kizivatová
riaditeľka ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského Bratislava
Keď tradičné zdroje financovania škôl nestačia, aktívny riaditeľ má možnosť získať
peniaze aj inak.

Ako pomôcť procesu integrácie žiaka z pohľadu rodiča
Mgr. Lenka Ivančíková, Katarína Čonková
angažovaní rodičia, spoluzakladateľky stránky Hyperaktívne deti - ADHD,
členky Detského fondu SR
Vzdelávanie žiaka so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami je z pohľadu
pedagóga komplikovaný a náročný proces. Pohľad rodiča môže mnohé objasniť a pomôcť tak individuálnej integrácii žiaka v praxi.
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Duálne vzdelávanie
Ing. Roman Csabay
riaditeľ odboru školstva, mládeže a športu Bratislavského samosprávneho kraja
Základné informácie o zákone č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave,
o prepojení teoretického a praktického vzdelávania, o uplatnení absolventov v praxi,
pozícii samosprávnych krajov, resp. zriaďovateľov škôl v procese odborného vzdelávania, a o duálnom vzdelávaní na Slovensku v minulosti a v súčasnosti.

Spolupráca medzi zriaďovateľom a školou? Je možná a ako?
Ing. Jozef Turčány
výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS)
Pre správne fungovanie školy je dobré, ak funguje spolupráca medzi riaditeľom školy
a zriaďovateľom školy. Aké sú úskalia vzájomného dialógu a spolupráce? Aké sú povinnosti, ale aj práva zriaďovateľov škôl?

„Vedomosti neznamenajú všetko. Učiteľ nie je Google. A ani žiak nemá byť Google.
Práve rôznorodosť obohacuje. To, že sme všetci iní a prichádzame do školy s inými
vedomosťami, znamená, že vytvárame spoločne komunitu.
Obohacujeme sa navzájom.“
Dr. Marek Tesar, PhD., MA, TTC
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MODEROVANÁ DISKUSIA

PROCESY UČENIA A UČENIA SA  KVALITA ŠKOLY  VZDELÁVANIE PRE BUDÚCNOSŤ
Odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko prinieslo tento rok účastníkom konferencie novinku v podobe moderovanej diskusie na tému Absolvent ako polotovar – I o (ne)pripravenosti na učiteľovanie. Účastníkmi diskusie neboli
len lektori, vďaka aplikácii SLI.DO sa prostredníctvom svojich mobilov mohli do diskusie zapojiť aj pedagógovia v hľadisku.
Všetci tak spoločne hľadali odpovede na otázky ako napríklad:  Akú rolu zastáva škola v procese získavania poznatkov
u žiakov? Ako škola rozvíja kritické myslenie a kreativitu? Ako učiteľ a škola formujú hodnotový systém a charakter žiakov? Ako implementovať princíp „duálneho vzdelávania“ pri príprave absolventov VŠ? Ako pripravuje VŠ svojich absolventov na manažment triedy? Ako si vybrať na vzdelávanie najvhodnejšie stratégie a metódy vyučovania?

KA
N
I
V
N O TO
TEN !
RO K

Absolvent ako polotovar. I o (ne)pripravenosti na učiteľovanie
Moderátor: prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
Diskutéri:

zástupca univerzity z Nového Zélandu – Dr. Marek Tesar, PhD., MA, TTC
zástupca univerzity z ČR – prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
zástupca univerzity zo Slovenska – prof. PaedDr. René Bílik, CSc.
v úlohe riaditeľa školy – RNDr. Mária Smreková
ako uvádzajúci učiteľ – Mgr. Andrej Fujas
ako začínajúci učiteľ – Mgr. Mária Zelenková

„Už pri podávaní prihlášok býva pedagogika pre čerstvých maturantov až druhou
alebo ďalšou voľbou. V prípade, ak ich nevezmú na školu, ktorú naozaj chceli.
Faktom je, že študentov si už dnes nevyberáme, zväčša ich len prijímame. Budúci
učitelia teda nepochádzajú zo špičkových úrovní absolventov stredných škôl.“
prof. PaedDr. René Bílik, CSc.
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SPOLOČENSKÝ VEČER

Spoločenským večerom všetkých prítomných sprevádzala dvojica
zohratých moderátoriek – šarmantné dámy Oľga Feldeková a Elena
Vacvalová.

Čarovné ostrohy so svojimi temperamentnými vystúpeniami
plnými energie doslova zdvíhali učiteľov zo stoličiek.

Len pre učiteľov spievalo v tento večer v hoteli Saffron
trio LA GIOIA, ktoré opakovane zožalo obrovský potlesk.

Počas slávnostného večera sme nezabudli ani na náš úspešný
projekt – celoslovenskú súťaž Čitateľský oriešok a na pódiu sme
privítali pani učiteľky, ktoré do súťaže zapojili najviac žiakov.

Divadelná ukážka Divadla oProti s názvom „Ideálny pedagóg“
karikatúrovala rôzne typy učiteľov.  

Fotenie pred RAABE stenou na pamiatku – tentoraz s múdrou
sovou si nenechali ujsť viacerí učitelia.
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OCEŇOVANIE RAABE AUTOROV
V odbornom nakladateľstve RAABE vnikne každý rok niekoľko nových diel. Nestalo by sa tak bez autorskej pomoci
a spolupráce, ktorú s našimi autormi už dlhodobo budujeme a rozvíjame. Stalo sa už zvykom, že slávnostný večer medzi
odborným programom konferencie využívame na to, aby sme sa našim verným spolupracovníkom poďakovali. Tento
rok sme darček – luxusné hodiny RAABE – spolu s kyticami od nášho partnera – kvetinárstva Orchidea venovali trom
dámam: PhDr. Bernardíne Borsíkovej, PhD., Ing. Jarmile Belešovej a PhDr. Eve Smikovej, PhD.

PhDr. Bernardína Borsíková, PhD.
Personálna manažérka, naša autorka, ktorá je s nami
prakticky odkedy RAABE na Slovensku vzniklo, ovláda
Zákonník práce ako nik iný, je manažérkou srdcom aj
dušou a čo je dôležitejšie – o svoje skúsenosti sa rada
podelí aj s riaditeľmi škôl.

Ing. Jarmila Belešová
Zrejme najväčšia odborníčka v oblasti personalistiky
pre školy, bez ktorej cenných rád a skúseností by sme si
žiadnu RAABE konferenciu ani príručku už ani nevedeli
predstaviť.

PhDr. Eva Smiková, PhD.
Uznávaná detská psychologička, naša dlhoročná autorka, ktorá na žiadny telefonát z RAABE nikdy nepovie nie...

„Autorská práca má svoje špecifikum: ak nenaštudujete, neviete, a teda ani
nenapíšete... V tomto zmysle by som aj ostatným učiteľom odporúčala, aby si
vyskúšali autorskú činnosť.“
PhDr. Bernardína Borsíková, PhD.
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SLÁVNOSTNÝ KRST NOVINKY
Odborné nakladateľstva Dr. Josef Raabe Slovensko prináša učiteľom pomôcku – knihu Didaktika matematiky I. od britských autorov Anne a Len Frobisherovcov, ktorí v nej zhrnuli svoje celoživotné skúsenosti z vyučovania detí i učiteľov.
Slávnostne ju počas galavečera pokrstil Milan Ftáčnik, bývalý minister školstva, ktorý pôsobí ako vysokoškolský pedagóg
na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK v Bratislave. Na pódiu nemohli chýbať ani editor knihy doc. RNDr. Peter Bero, PhD.,
a  prekladateľka Mgr. Barbora Kamrlová, PhD., M.A.

DIDAKTIKA MATEMATIKY I.
obsahuje:

• matematické výzvy pre žiaka, ale aj pre učiteľa samotného,
• úlohy, ktoré provokujú naše myslenie,
• návody, ako žiakov inšpirovať k využívaniu vlastnej intuície pri riešení
matematických problémov,
• návody, ako sa naučiť analyzovať svoje hodiny matematiky,
• odporúčania, ako pomôcť žiakom odhaliť tie správne stratégie,
• rady, ako si nájsť svoj prístup k vyučovaniu matematiky.

Pozrite si video, v ktorom sa Anne a Len
Frobisherovci prihovorili účastníkom
konferencie Učiteľ nie je Google2
– môže, ale nemusí vedieť všetko.

„Čo sme učili v 70. rokoch, nemôžeme učiť dnes. Musíme ľudí učiť diskutovať,
argumentovať... a matematika by mala byť len súčasťou riešenia problémov.
Netreba učiť matematiku, treba ju len používať na praktické myslenie...“
doc. RNDr. Peter Bero, PhD.
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FOTOGALÉRIA A VIDEO
Rozsiahlu fotogalériu zo 4. ročníka medzinárodnej odbornej konferencie vrátane fotografií z prednášok, zo seminárov
i z ostatných vzdelávacích aktivít, ako aj zo spoločenského večera a sprievodných programov nájdete TU.

Radi by ste si pripomenuli tie najdôležitejšie momenty z konferencie a zažili opäť príjemnú atmosféru, ktorá tento rok
v hoteli Saffron vládla? Pozrite si video TU.
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NAPÍSALI/POVEDALI O NÁS V MÉDIÁCH
SITA:

skolskyservis.sk:

Slovensko má jediné v Európe uzavretú učebnicovú politiku
Slovensko je jediná krajina v Európe, ktorá má systém
uzavretej učebnicovej politiky. Znamená to, že štát rozhodne
o tom, ktorá jedna učebnica je najlepšia a následne ju nakúpi pre všetky školy centrálne. Pre agentúru SITA to povedala
konateľka odborného nakladateľstva Dr. Josef Raabe Slovensko Mira Schrimpelová s tým, že tento systém je v Európe
jedinečný, keďže to bolo obvyklé za socializmu.
http://www.raabe.sk/n/slovensko-ma-jedine-v-europe-uzavretu-ucebnicovu-politiku

Neučte deti LEN počítať, provokujte ich myslenie!
...Neustále zmeny štátneho vzdelávacieho programu neumožňujú učiteľom, aby sa s obsahom zžili. Učenie je neustále hľadanie najlepších ciest, ako učivo sprístupniť žiakom.
Matematické poznatky musíte budovať dlhodobo, žiadny
pojem sa nenaučíte „na jeden raz“. Ale ak sa neustále mení
obsah a mení sa aj jeho usporiadanie, je veľmi ťažko hovoriť o koncepcii...
http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/neucte-deti-lenpocitat-provokujte/19645-clanok.html

rodinka.sk:

Tablet.tv:

Učíme nesprávnu matematiku, nesprávnym spôsobom,
z nesprávnych kníh
…„Kto je schopný pýtať sa a správne klásť otázky, má v rukách úžasnú silu, ktorou môže začať meniť svet. Kritické myslenie znamená schopnosť posúdiť informácie, pozorne ich
skúmať z viacerých hľadísk a uvážlivo, starostlivo rozhodnúť
o ich pravdivosti. Myslieť kriticky znamená myslieť do hĺbky.
http://www.rodinka.sk/predskolak/skola-21-storocia/
ucime-nespravnumatematiku-nespravnym-sposobomz-nespravnych-knih/

Učiteľské noviny:

Naučme naše deti myslieť – ovplyvníme tým ich budúcnosť
...V Bratislave sa koncom minulého týždňa uskutočnil už
4. ročník medzinárodnej odbornej konferencie Učiteľ nie je
Google2 – môže, ale nemusí vedieť všetko. Cieľ všetkých až
35 aktivít bol spoločný: otvárať priestor na diskusie o aktuálnych témach, v rámci ktorých môžu pedagógovia z celého Slovenska reflektovať naše školstvo a pomocou identifikovaných problémov formulovať nové premisy....
http://www.ucn.sk/spravy/ucme-nase-deti-mysliet%E2%80%93-ovplyvnime-tym-ich-buducnost

Dobrá škola:

Nové impulzy a inšpirácia
O tom, prečo je dobré byť účastníkom medzinárodnej odbornej
konferencie Učiteľ nie je Google, hovorí riaditeľka ZŠ v Plaveckom Štvrtku Mgr. Mariana Korbelová. Po minuloročnej konferencii, ktorej sa zúčastnila sama, sa rozhodla tento zážitok zabezpečiť aj svojim učiteľom a na 4. ročník sa vybrali viacerí. Bolo ich
toľko, že v škole vyhlásili celkom výnimočne riaditeľské voľno :)…
https://raabe.flox.sk/files/raabe-media/snimka.jpg

mamaaja.sk:

Naučme naše deti myslieť, ovplyvníme tým ich budúcnosť
...„Práve riaditelia škôl a pedagógovia, ktorí toto prostredie
poznajú z vlastných skúseností, môžu priniesť veľa inovatívneho či upozorniť na pretrvávajúce problémy.
http://www.mamaaja.sk/dieta/skolak/naucme-nase-deti-mysliet-ovplyvnime-tym-ich-buducnost/
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Učiteľ nie je Google: Tento rok rekordná účasť pedagógov z celého Slovenska
...Po tom, ako mala konferencia minulý rok premiéru v podobe dvojdňového podujatia, sa na 4. ročník prihlásil rekordný počet účastníkov.
http://tv.teraz.sk/spravodajstvo/myty-a-fakty-o-vzdelava
nimp455756a5e94a6f6346bd3f9ab/4099/

pravda.sk:

Najlepší maturanti sa za učiteľov nehrnú
„Som o tom presvedčený a otvorene to hovorím – budúci učitelia nepochádzajú zo špičky absolventov stredných
škôl. A to potom ovplyvňuje kvalitu vzdelávania na základných a stredných školách,“ hovorí pesimisticky René Bílik,
dekan Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity. Dekan
fakulty na to upozornil na medzinárodnej odbornej konferencii Učiteľ nie je Google, ktorú organizuje odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko…“
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/357654-najlepsimaturanti-sa-za-ucitelov-nehrnu/

RTVS – Rádio Regina:

O budúcnosti poradenstva na Slovensku, vzdelávacom
systéme a aj o voľbe riaditeľov školy
Aktuálnym témam, ktoré momentálne najviac zamestnávajú pedagogických pracovníkov na Slovensku, sa venovali
nedávno v Bratislave učitelia, riaditelia škôl, ale aj výchovní
poradcovia či asistenti. Odbornú konferenciu už po štvrtý
raz organizovalo odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe
Slovensko...
https://raabe.flox.sk/files/raabe-media/repikkonferencia-poradenstvo.mp3
https://raabe.flox.sk/files/raabe-media/repik-stastnevzdelavanie.mp3
https://raabe.flox.sk/files/raabe-media/repik-rada-skoly.mp3
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HODNOTENIE ÚČASTNÍKOV KONFERENCIE
„Radi by sme poďakovali za profesionálne zorganizovanú konferenciu. Zaujalo nás všetko – obsah,
rôznorodosť tém, možnosť ich výberu a zostavenie vlastného programu, taktiež výborní lektori. K príjemnému dojmu z celého podujatia prispelo aj prostredie hotela, stravovanie a starostlivosť organizátorov o spoločenskú úroveň a atmosféru konferencie. Už teraz sa tešíme na ďalšie
stretnutia plné aktuálnych tém a inšpirácií pre každodennú prax.“
Mgr. Katarína Kočišová a Mgr. Perla Danková, riaditeľka a zástupkyňa riaditeľky, ZUŠ Štefánikova
Poprad
„Veľká spokojnosť. Nemám žiadne výhrady ku konferencii, čo sa týka odbornej stránky. Najväčší prínos pre mňa mal seminár s Dr. Marekom Tesarom. Veľmi oceňujem i účasť zahraničných hostí z KU
v Prahe. To, že máme možnosť počuť názory a smerovanie odborníkov mimo slovenského školstva,
si veľmi cením a tento trend vítam. Veľa zaujímavých workshopov, seminárov – bolo veľmi ťažké sa
rozhodnúť, čo si vybrať do individuálneho programu. Lákal ma i p. Králik, p. Bodis... ale žiaľ – tam
som sa už nedostala :). Možno nabudúce...“
Eva Kurincová, učiteľka, Dubnica nad Váhom
„Na vašej konferencii som sa zúčastnila s odstupom troch rokov a musím konštatovať, že jej úroveň
sa neustále zvyšuje, čím som bola veľmi príjemne prekvapená. Vysoká odborná úroveň prednášok
i zmysluplných workshopov ma nadchli, splnili moje očakávania, posúvajú ma dopredu a určite sa
zúčastním na vašej konferencii aj ďalší rok.“
Jana Čellárová, riaditeľka ZŠ V. Javorku Žilina
„Dovoľte, aby som vyslovila veľkú pochvalu a poďakovanie za uskutočnenú konferenciu. Konferencia
bola zorganizovaná na vysokej úrovni, prednášajúci a témy boli aktuálne, zaujímavé. Páčila sa mi
možnosť zapojenia do seminárov, ktoré mi vyhovovali a zaujímali. Počula som informácie, ktoré mi
pomohli k mojej práci, a konečne som cítila spokojnosť zúčastnenia sa zmysluplnej konferencie. Želám vám veľa úspechov a dobrých nápadov i do budúcnosti. A ešte raz ďakujem.“
Mgr. Anzelma Bolová, riaditeľka SOŠOaS Galanta
„Konferencia Učiteľ nie je Google2 – môže, ale nemusí vedieť všetko – podujatie zorganizované na
úrovni, plné zaujímavých a aktuálnych tém, miesto, kde si určite väčšina zúčastnených nájde odpovede na svoje otázky. Inšpirujúca atmosféra ma vždy nabije novou energiou do práce.“
PhDr. Mária Tremková, riaditeľka ZŠ s MŠ Dolné Orešany
„Neskutočný zážitok pre mňa, určite by to mal absolvovať každý učiteľ, aby zistil, aké krásne, dôležité
a užitočné povolanie to je.  Bola som veľmi milo prekvapená po všetkých stránkach – témy prednášok, prednášajúci na vysokej úrovni, organizácia, program, proste určite by som chcela prísť aj na
budúci rok. Veľmi pekne ďakujem za krásne, prínosné a milé strávenie s vami všetkými!!! Teším sa
nabudúce!
Xénia Valachová, zástupkyňa riaditeľa ZŠ M. R. Štefánika Žiar nad Hronom

www.raabe.sk
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PROFILY LEKTOROV
Ing. Juraj Baloga

Vyštudoval Podnikovo-hospodársku fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave so
sídlom v Košiciach. Od roku 2010 je obchodný manažérom a lektorom IKT v spoločnosti PC Profi, s. r. o.

Ing. Jarmila Belešová

Celý život pracuje v oblasti pracovného práva a odmeňovania. 17 rokov pôsobila na
Univerzite Komenského ako personalistka
a vedúca personálneho útvaru. 20 rokov
pôsobí na MŠVVaŠ SR na personálnom odbore. Podieľa sa na príprave právnych predpisov najmä z oblasti odmeňovania zamestnancov rezortu a súvisiacich predpisov.

doc. RNDr. Peter Bero, PhD.

Svoje bohaté odborné skúsenosti získal
ako stredoškolský učiteľ (GAMČA), vysokoškolský učiteľ (EF STU, FMFI UK), manažér,
kouč osobného rozvoja, lektor vzdelávania
zameraného na osobný rozvoj učiteľov,
autor učebníc z matematiky, autor odborných publikácií z didaktiky matematiky,
autor popularizačných kníh z matematiky.

prof. PaedDr. René Bílik, CSc.

Od roku 2004 do r. 2012 viedol Katedru
slovenského jazyka a literatúry PdF TU.
Habilitoval sa na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v odbore dejiny umenia
a kultúry v r. 2004 a po úspešnom absolvovaní inauguračného konania na FF UKF
v Nitre ho v januári 2011 prezident republiky vymenoval za vysokoškolského profesora v odbore teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr. Od októbra
r. 2012 je dekanom PdF TU v Trnave.

PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

Od roku 2002 pôsobí ako riaditeľ ZŠ s MŠ kráľa
Svätopluka v Šintave. Je zakladateľom a presadzovateľom myšlienky spoločnej školy.

Mgr. art. Tomáš Boroš, PhD., ArtD.

Pôsobí ako metodik na Katedre hudobnej
výchovy, Pedagogickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave. Okrem základnej umeleckej školy vyučuje aj hudobnú
výchovu v experimentálnej triede na základnej škole. Na Štátnom pedagogickom
ústave pôsobí v predmetovej komisii pre
ZUŠ a je jedným z autorov nového Štátneho vzdelávacieho programu pre ZUŠ.
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PhDr. Bernardína Borsíková, PhD.

Mgr. Zuzana Endelová

Pôsobila ako redaktorka Slovenského rozhlasu,
kde neskôr pracovala vo funkcii riaditeľky úseku
riadenia ľudských zdrojov. V štátnej správe pôsobila ako generálny štátny radca – vedúca služobného úradu na MH SR. Od roku 2007 pracuje
ako personálna manažérka v TASR a zároveň od
roku 2001 pôsobí ako vysokoškolská pedagogička na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM
v Trnave. Dlhodobo sa venuje problematike
personálneho manažmentu a marketingu, vydala dve monografie, vysokoškolskú učebnicu
a publikovala desiatky príspevkov v RAABE.

Pôsobí ako zástupkyňa riaditeľa ZŠ s MŠ kráľa
Svätopluka v Šintave, súčasne pôsobí ako uvádzajúca učiteľka asistentky učiteľky.
Od roku 2009 je lektor mc.edu pre interaktívne tabule Triumphboard. V roku 2013 začal
spolupracovať   s firmou Atos   na učiteľskej
sociálnej sieti bluekiwi a je moderátorom
priestoru fyzika. Od roku 2002 pôsobí ako
učiteľ v ZŠ v Nových Zámkoch, kde vyučuje
predmety fyzika, technika a informatika.

RNDr. Vladimír Burjan

Ing. Rastislav Geschwandtner

Pôsobil ako učiteľ matematiky na gymnáziu
(GAMČA), riaditeľ odboru na ministerstve školstva, vedúci skupiny merania výsledkov vzdelávania na Výskumnom ústave pedagogickom,
externý učiteľ na MFF UK. Už devätnásty rok je
riaditeľom firmy EXAM testing a od septembra
2009 aj vydavateľom a šéfredaktorom časopisu
Dobrá škola.

Nadšenec pre alternatívne vzdelávanie, zakladateľ občianskeho združenia KreoLab a kreatívny autor pracovných zošitov pre pracovné vyučovanie, do ktorých vnáša myšlienku
slobodnej tvorby. V roku 2010 inicioval vznik
projektu TEDx Bratislava. V ZŠ Márie Montessori vedie Krúžok majstrovania a organizuje letnú Školu majstrovania.

Ing. Roman Csabay

Mgr. Lenka Ivančíková

Mgr. Andrej Fujas

V rokoch 1989 – 1999 pôsobil ako  pedagóg na
stredných odborných školách v Bratislavskom
kraji. Od 1999 pracuje ako riadiaci pracovník
v oblasti školstva, športu a mládeže v Bratislavskom kraji. Od roku 2006 je riaditeľom odboru
školstva, mládeže a športu na BSK. Je tiež členom Rady vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu a členom Ústrednej maturitnej komisie.

Vyštudovala Univerzitu Komenského, odbor
európske štúdiá, program politológia na Fakulte sociálnych a ekonomických vied. Téme
detí s ADHD sa venuje už niekoľko rokov. Je
aktívnou členkou v Detskom fonde SR a spoluzakladateľkou stránky Hyperaktívne deti –
ADHD.

PaedDr. Anna Surová Čulíková, PhD.

Pôsobí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave,
kde vyučuje predmety ako: nové pedagogické prístupy k vyučovaniu nielen matematiky;
problémy vyučovania matematiky na 2. stupni
ZŠ; didaktický seminár zo školskej matematiky.

V deväťdesiatych rokoch pôsobila ako inšpektorka a metodička v Bratislave II, neskôr
pôsobila v Metodicko-pedagogickom centre
v Bratislave. V roku 2006 sa stala generálnou
manažérkou úspešného podujatia Fórum pedagogiky – medzinárodného pedagogického kongresu v SR. Od roku 2011 pracovala ako projektová manažérka vo Výskumnom ústave detskej
psychológie a patopsychológie. Momentálne tu
pôsobí ako predseda Riadiaceho výboru národného projektu VÚDPaP.

Christoph Eichhorn

Vyštudoval psychológiu, v súčasnosti pôsobí
ako supervízor a psychologický psychoterapeut.
Pracuje vo švajčiarskom Graubünden ako tréner
so zameraním na zdravotnú psychológiu a sebamanažment.
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Mgr. Barbora Kamrlová, PhD., M.A.

doc. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.

Je docentom pedagogiky na TU v Trnave, kde
je súčasne vedúcim Katedry školskej pedagogiky. Pôsobí ako samostatný vedecký pracovník Centra pedagogického výskumu v SAV
v Bratislave. Je vedúcim redaktorom časopisu
Journal of Pedagogy. Je členom Skupiny expertov na sociálne aspekty vzdelávania a prípravy (NESET) pri EK, ako aj členom Rady pre
systémové zmeny v školstve pri MŠVVaŠ SR
a tiež spolugarantom nového ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v MŠ.
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Mgr. Tatiana Kizivatová

Pôsobí v školstve už 27 rokov, z toho
21 rokov v školách s alternatívnymi vyučovacími metódami a formami práce. Posledných 6 rokov je riaditeľkou ZŠ s MŠ
Jána Amosa Komenského v Bratislave.

Mgr. Vierka Krajčovičová

Vyštudovala Matematicko-fyzikálnu fakultu UK, odbor učiteľstvo matematika –
fyzika. Vďaka svojim šiestim deťom môže
byť už 16 rokov na materskej dovolenke.
Dobrodružstvom domáceho vzdelávania
žije jej rodina od roku 2011. V súčasnosti
doma učí štyroch synov na prvom i druhom stupni ZŠ. Od roku 2012 je predsedníčkou OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku, s ktorým sa snaží implementovať
homeschooling do vzdelávacieho systému
v SR.

Mgr. Dávid Králik

Vyštudoval Pedagogickú fakultu UK, odbor učiteľstvo 1. stupňa plus školská logopédia. V súčasnosti pôsobí v neziskovej
organizácii Leaf a venuje sa mentoringu
učiteľov. Spolu s priateľmi založil v BA alternatívnu školu Felix. Angažuje sa v charitatívnych projektoch, programoch proti
rasizmu a pomáha na onkológii.

Mgr. Silvia Kriváčková

Pôsobí ako učiteľka v ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka v Šintave a tiež ako predsedníčka
rady školy.

Mgr. Jaroslava Markofová, PhD.

Pracuje na katedre pedagogiky a sociálnej
pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a zároveň
je tajomníčkou predmetovej komisie pre
umenie a kultúru na Štátnom pedagogickom ústave. Je spoluautorkou nového
Štátneho vzdelávacieho programu pre
základné umelecké školy pre výtvarný odbor.

Veronika Navrátilová

Pôsobí ako asistentka učiteľa na 100 %
v ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka v Šintave, začínajúca učiteľka.

PaedDr. Ján Palkovič

Pôsobí na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Je zodpovedný za riadenie ZUŠ v rámci odboru ZŠ, koordinátor
inovovaného ŠVP pre ZUŠ.
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RNDr. Tatiana Piovarčiová

Absolvovala Matematicko-fyzikálnu fakultu
UK v Bratislave. Vyučovala na rôznych typoch
škôl, manažovala dve neformálne vzdelávacie
centrá. Od roku 1992 pracuje s programom
Vysoko efektívne učenie (predtým ITV). Je
autorkou a spoluautorkou viacerých projektov zameraných na pozitívnu zmenu tradičnej
školy, riadený proces zmeny v škole. Pôsobí
ako trénerka a konzultantka v programoch,
ktoré pomáhajú vytvoriť priaznivé prostredie
pre učenie (sa) a výchovu.

prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.

Absolvoval štúdium pedagogiky na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V roku 1995 obhájil dizertačnú prácu (FF UK), habilitoval sa
v roku 1998 (PdF UK), v roku 2006 bol vymenovaný za profesora pedagogiky. Pôsobil vo
viacerých oblastiach rezortu školstva – ako
učiteľ základnej a strednej školy, metodik ďalšieho vzdelávania učiteľov, výskumný pracovník. Od roku 1993 je vysokoškolským pedagógom. Výskumne sa orientuje na problematiku
teórie kultúrnej gramotnosti a základného
vzdelávania. Pod jeho vedením bol vytvorený
nový štátny vzdelávací program pre materské
školy.

Spoločne ku kvalitnému
vzdelávaniu

Mgr. Katarína Tamášová Karásconyová

Študovala na Univerzite J. A. Komenského v  Prahe
andragogiku so špecializáciou na personálny manažment.  Od roku 2000 pracovala  na pozícii vedúcej oddelenia v  Štátnej školskej inšpekcii.  Oprávnenie   na výkon finančnej kontroly s celoštátnou
platnosťou získala v  roku 2003. Od roku 2008 sa
vo vlastnej firme OVeS venuje metodickej činnosti
v oblasti účtovníctva. Je autorkou 2 akreditovaných
vzdelávacích programov pre školy a 2 akreditovaných vzdelávacích programov pre obce v  oblasti ich
účtovníctva, financovania, finančnej kontroly a personálnej politiky.

Mgr. Lucia Tatranská

Študovala na Katedre manažmentu Fakulty manažmentu na Prešovskej univerzite v Prešove. Od
roku 2012 je lektorkou IKT v spoločnosti PC Profi,
s. r. o.

Dr. Marek Tesar, PhD., MA, TCC

Prednáša na University of Auckland, Nový Zéland
témy raného detstva a vzdelávania učiteľov. Publikuje vo svetových časopisoch a editovaných knihách, vedie viacero medzinárodných projektov
a jeho práca získala početné medzinárodné ocenenia na Novom Zélande, v Austrálii a v USA.

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

PhDr. Eva Smiková, PhD.

Pôsobí ako psychologička vo Výskumnom
ústave detskej psychológie a patopsychológie. Venuje sa vedecko-výskumnej činnosti,
poradenstvu, príprave legislatívnych a koncepčných materiálov, publikačnej, lektorskej
a supervíznej činnosti.

Vedúci katedry Centrum školského manažmentu
na Pedagogickej fakulte UK v Prahe, je spolugarantom odboru školský manažment, spolupracuje na
systéme vzdelávania riadiacich pracovníkov v ČR
s ministerstvom školstva. Od roku 2011 je členom
tímu expertov v medzinárodnom projekte European policy Network on School Leadership.

RNDr. Mária Smreková

Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.

Je spoluzriaďovateľkou a riaditeľkou 1. súkromného gymnázia v Bratislave na Bajkalskej
ulici, členkou správnej rady súkromných škôl
a školských zariadení SR. Tento rok získala
cenu ministra školstva za mimoriadne úspechy v pedagogickej práci.

prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

Vyštudoval psychológiu na FF UK v Prahe. Pracuje na katedre psychológie PedF UK v Prahe,
od r. 1993 bol 17 rokov jej vedúcim. Od roku
2003 pracuje ako prorektor Karlovej univerzity. Pôsobil na univerzitách v Paríži 8 Saint-Denis, vo výskumných ústavoch INRP v Paríži
a CNR v Ríme. Výskumne sa zaoberá školskou
socializáciou, profesiou učiteľa a školskou
psychológiou, od r. 2004 taktiež vysokoškolskou politikou a jej výskumom. V júni 2011
mu bola francúzskou vládou udelená hodnosť
dôstojníka Rádu akademických paliem za zásluhy vo výchove a vzdelávaní.
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Odborná asistentka Pedagogickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, garantka modulu Vedenie ľudí.  
Koordinátorka kľúčových aktivít v projekte ESF
Profesionalizácia kľúčových kompetencií riadiacich
pracovníkov škôl a školských zariadení, garantka
modulu Personálny manažment. Venuje sa oblasti
vedenia ľudí, motivácie, sebariadenia a personálnemu riadeniu.

Mgr. Evelína Trubiansky

Pôsobí ako projektová konzultantka/lektorka, ktorá
sa venuje projektovej podpore učiteľov uchádzajúcich sa o vzdelávacie granty v rámci EÚ. S jej podporou už viac ako sto slovenských pedagógov vycestovalo za svojím vzdelávacím snom do Veľkej Británie,
Írska, Nemecka, Rakúska, Švédska či na Maltu. Zároveň pôsobí ako manažérka a lektorka v jazykovej
škole ACTION SCHOOL v Banskej Bystrici.

Ing. Jozef Turčány

Pôsobí ako výkonný podpredseda Združenia miest
a obcí Slovenska.
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O RAABE
Sme unikátny typ odborného nakladateľstva, ktoré progresívne podporuje kvalitné vzdelávanie.
Medzinárodné pôsobenie nám umožňuje získavať exteritoriálne znalosti a skúsenosti, ktoré dokážeme implementovať
na Slovensku ako príklady dobrej praxe. Rovnako však propagujeme dobrú prax Slovenska v zahraničí, čím vytvárame
široké pole spolupráce na rôznych úrovniach s cieľom zlepšiť a skvalitniť vzdelávanie.
Spájaním progresívnych myšlienok našich zákazníkov ako odborníkov v praxi, špecialistov doma aj v zahraničí a spoluprácou so skúsenými partnermi vytvárame pokrokové vízie prenesené do reality a konkrétnych projektov.
Naším dlhodobým cieľom je podpora kvality vzdelávania. Chceme byť profesionálnym a spoľahlivým partnerom v riešení špecifických i každodenných potrieb manažmentu škôl, ich pedagogických a odborných zamestnancov.
Efektívny riaditeľ, angažovaný učiteľ a kompetentný šťastný žiak sú našou víziou. Vydávame odborné publikácie a materiály, metodiky, časopisy, pracovné zošity, ktoré rozvíjajú a podporujú celý rad profesií a činností. Samozrejmosťou sú
odborné vzdelávanie a osobné konzultačné služby.
Záleží nám na slovenskom školstve, postavení učiteľov, gramotnosti detí, záujme rodičov, na našej budúcnosti. Robíme
všetko pre to, aby sa naše deti mohli učiť z kvalitných materiálov, sprevádzal ich motivovaný učiteľ a viedol sebaistý
riaditeľ školy.
RAABE je členom skupiny Klett, ktorá je jednou z vydavateľských lídrov v oblasti vzdelávania v Európe. Skupina Klett sídli
v Stuttgarte v Nemecku. So svojimi 58 spoločnosťami v 37 lokalitách v 14 krajinách je skupina Klett jednou z popredných
vzdelávacích spoločností v Európe.

„V snahe zostať konkurencieschopnými v medzinárodnom meradle musíme
byť, aj my na Slovensku, schopní spoľahnúť sa na ľudí, ktorí sú dobre vzdelaní,
dobre informovaní a výborne vyškolení. K tomu však potrebujeme v prvom rade
pedagógov s rovnakými prívlastkami. Pritom práve schopnosť kriticky myslieť
je v dnešnom rýchlo sa meniacom svete veľmi dôležitá. Kto je schopný pýtať sa
a správne klásť otázky, má v rukách úžasnú silu, ktorou môže začať meniť svet.“
Mgr. Mira Schrimpelová

www.raabe.sk
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