KONFERENCIA_UČÍME PRE ŽIVOT 2016
Už 8. ročník tejto konferencie sa konal v Poprade,
v hoteli Satel v dňoch 18.-20.marca 2016 a zúčastnili
sme sa jej z ﬁrmy traja – Janka Geralská, Braňo
Hlinka a Beáta Zbiteková. Konferencia je určená
predovšetkým učiteľom a riaditeľom škôl, ale je
otvorená aj pre zástupcov odbornej verejnosti
a študentom pedagogických smerov. Témou
tohtoročnej konferencie bola „Prepojenosť“. Lebo
byť osamelým bežcom nie je udržateľnou cestou pre
žiadneho učiteľa a pre žiadnu školu.
Preto konferencia ponúkla možnosť, ako
vystúpiť z „vlastného piesočku“ a robiť veci lepšie, keď sa
využije:

To, že je toto podujatie navštevované najmä
pedagógmi, ktorým na vzdelávaní skutočne záleží,
dosvedčil aj veľký záujem o učebné pomôcky
prezentované v našom stánku. Stretli sme sa s učiteľmi,
ktorí nám povedali o nedostatkoch, ktoré vidia vo svojich
triedach a spolu sme sa snažili nájsť nové riešenia.
Zaznamenali sme aj veľmi dobrý ohlas od našich starších
zákazníkov, ktorí majú záujem aj naďalej s nami
spolupracovať, čo nás veľmi teší.
Perličkou konferencie bola návšteva a príhovor
prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku, ktorý
zdôraznil, že školstvo je pre republiku nesmierne
dôležité:








„Aké máme školstvo, taká je budúcnosť našej krajiny. Deti, ktoré
dnes sedia v školách budú raz riaditelia, inžinieri a o tom, akí
ľudia z nich vyrastú, tak o tom rozhodujú učitelia. Práve oni majú
možnosť ovplyvniť ich budúcnosť.“
„ Školstvo musí byť prioritou novej vlády.“
„Rovnako ako vy, tak aj ja s napätím čakám, kto bude novým
ministrom školstva.“
„Nevážime si vzdelanie, nevážime si úctu k učiteľom. Mladí ľudia
nechcú byť učiteľmi, preto musíme spraviť všetko pre to, aby sa stalo
školstvo opäť dôležitým.“

Prepojenosť medzi stupňami vzdelávania
Prepojenosť medzi vyučovacími predmetmi
Prepojenosť škôl so svetom za bránami školy
Prepojenosť krajín a komunít
Prepojenosť pedagogických tímov v školách
Prepojenosť formálneho a neformálneho vzdelávania

Našu prezentáciu sme zamerali na novinky alebo
zaujímavé produkty v našej ponuke ako sú sada
Obnoviteľná energia, Fyzikálne autíčko alebo Model vodovodného
systému.
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