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ÚVOD

Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová, konateľka RAABE

Milé dámy a páni!
Dovoľte, aby som sa Vám ešte raz v mene organizárota
podujatia, odborného nakladateľstva Dr. Josef RAABE Slovensko, poďakovala za Vašu účasť na odbornej konferencii
ŠKOLA 2018/2019.
Aj tento rok sme Vás pripravili bohatý odborný program,
v ktorom hlavnú úlohu – okrem Vás – riaditeľov škôl – zohrávala práve zmena. Verím, že ste sa počas prednášok a
voliteľných popoludňajších workshopov dozvedeli, ako sa
k zmenám v škole postaviť, ako premeniť každú zmenu na
dobré, a ako obstáť aj pred tými, ktorí kontrolujú dodržiavanie a aplikovanie všetkých zmien do školskej praxe. Veď
ste to práve Vy, ktorí musíte reagovať na rýchlo sa meniacu
súčasnosť.

Priznám sa, priala by som si, aby sa jedna vec nezmenila nikdy. Aby stále Vašou súčasťou bola táto riaditeľská konferencia. Aby sme sa opäť o rok stretli s Vami všetkými, či dokonca ešte vo väčšom počte. Teším sa na Vás aj na budúci rok.

Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová
RAABE Slovensko

PREZENTÁCIA
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O KONFERENCII

Odborná konferencia ŠKOLA 2018/2019 –
Pripraviť sa! Pozor! Zmeny! sa konala 22. novembra 2018 v Bratislave a 27. novembra 2018 v
Košiciach.

Odborný program konferencie tvorili prednášky na
aktuálne témy, poobedňajší program si mohli zvoliť účastníci podľa svojich potrieb. Na výber mali tri
rôzne workshopy, z ktorých si mohli zvoliť dva.

Podujatie zorganizovalo odborné nakladateľstvo
Dr. Josef RAABE Slovensko, člen medzinárodnej
skupiny Klett, so zámerom podporiť vedúcich pracovníkov škôl v riešení aktuálnych otázok legislatívnych zmien školskej praxe.

Tematické oblasti konferencie ŠKOLA 2018/2019:
• personálne riadenie,
• medziľudské vzťahy a komunikácia,
• riaditeľ a zriaďovateľ.
Konferencie sa v Bratislave a Košiciach zúčastnilo
vyše 200 účastníkov, prevažne zástupcov vedenia
škôl z celého Slovenska.

Odborná konferencia bola určená riaditeľom a zástupcom riaditeľov materských, základných, stredných škôl a ZUŠ, ale rovnako tak aj učiteľom, zriaďovateľom a vlastne všetkým, ktorých zaujímajú
legislatívne a manažérske otázky školskej praxe.

Zloženie účastníkov konferencie ŠKOLA 2018/2019
Riaditeľ školy
Zástupca riaditeľa školy
Učiteľ
Zriaďovateľ
Iné

11,64 %
1,74 %
5,23 %

30,23 %
51,16 %
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PROGRAM KONFERENCIE
8:00 – 9:00
Registrácia účastníkov
9:00 – 9:30
OTVORENIE KONFERENCIE
Národný program rozvoja výchovy
a vzdelávania 2018+
Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., konateľka
I. BLOK
9:30 – 10:00
Prínos asistenta učiteľa pre školu
PaedDr. Mária Tekelová
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR
10:00 – 10:30
Ako zmeniť VZN v prospech školy?
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
advokát, Katedra ústavného práva a správneho
práva PF UPJŠ, Košice
10:30-11:00
Prestávka

II. BLOK
11:00 – 11:30
Zmeny v škole bez kriku a hádok
Mgr. Dušana Bieleszová
školská mediátorka
11:30 – 12:00
Ako robiť IT v škole lepšie?
Mgr. Michal Lenhart
Modern Classroom SSP, Microsoft
Slovakia, s. r. o.
12:00 – 13:00
Obedná prestávka
13:00 – 14:30
BLOK WORKSHOPOV A SEMINÁROV I.
Dajte červenú komunikačným šumom
Ing. Dr. Nora Lauková
terapeutka a profesionálna externá koučka,
konateľka F.A.M.E., s. r. o.
GDPR v praxi škôl – zmenili ste všetko
potrebné?
Mgr. Tatiana Valentová
špecialistka v oblasti ochrany osobných údajov

14:30 – 14:45
Prestávka
14:45 – 16:15
BLOK WORKSHOPOV A SEMINÁROV II.
Dajte červenú komunikačným šumom
Ing. Dr. Nora Lauková
terapeutka a profesionálna externá koučka,
konateľka F.A.M.E., s. r. o.
GDPR v praxi škôl – zmenili ste všetko
potrebné?
Mgr. Tatiana Valentová
špecialistka v oblasti ochrany osobných údajov
Asistent učiteľa – ako to robiť lepšie?
Mgr. Janka Ďuratná
školská špeciálna pedagogička, ZŠ s MŠ Martin
16:15 – 16:30
Ukončenie
Tombola

Asistent učiteľa – ako to robiť lepšie?
Mgr. Janka Ďuratná
školská špeciálna pedagogička, ZŠ s MŠ Martin
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PREDNÁŠKY

Prínos asistenta učiteľa pre školu
PaedDr. Mária Tekelová

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Zavedenie pracovnej pozície asistenta učiteľa v školstve, jej zakotvenie vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, informácie k pôsobeniu a postaveniu pedagogických asistentov v školách v príslušných súvislostiach –
kariérová pozícia, organizácia práce, pracovné činnosti, finančné zdroje. Aj o tom bola táto prednáška.

PREZENTÁCIA

PaedDR. MÁRIA TEKELOVÁ
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Absolventka VŠ štúdia zameraného na narušenú komunikačnú schopnosť a štátnej rigoróznej skúšky z logopédie na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Po 14-ročnej pôsobení v Piešťanoch ako logopédka v Detskom neurologickom ústave, učiteľka a zástupkyňa v osobitnej škole a učiteľka v ZŠ – špeciálnej triede pre
žiakov s vývinovými poruchami učenia, pracuje od roku 1997 na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Odborne sa venuje najmä problematike špecifických vývinových porúch učenia, narušenej komunikačnej schopnosti a oblasti autizmu, v ktorej r. 2005 absolvovala na ŠPÚ špecializačné inovačné štúdium. Je
absolventkou 4-semestrálneho štúdia európskej integrácie na Fakulte manažmentu UK v Bratislave (projekt
TEMPUS 2000-01). Od roku 2012 pôsobí v zbore reprezentantov za SR v Európskej agentúre pre špeciálne
a inkluzívne vzdelávanie. Zastupuje MŠVVaŠ SR vo viacerých medzirezortných pracovných skupinách. V rámci publikačnej a prednáškovej činnosti sa zameriava najmä na legislatívu v aplikačnej praxi so zameraním na
deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením.
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PREDNÁŠKY

Zmeny v škole bez kriku a hádok
Mgr. Dušana Bieleszová
školská mediátorka

Aké cesty vedú k pozitívnej zmene klímy v škole, v triede? V príspevku lektorka načrtla vízie a kroky, ktoré sú
dôležité v procese prijímania zmien v rovine vzťahov, rozobrala potrebné vlastnosti kľúčových osobností v tíme,
porozprávala o bariérach, ktoré treba prekonávať zo strany pedagogických, odborných zamestnancov, aj manažmentu školy. Opísala tiež kľúčové predpoklady pre nenásilné zvládnutie konfliktných situácií v procese výchovy a vzdelávania.

PREZENTÁCIA

Mgr. DUŠANA BIELESZOVÁ
Školská mediátorka
Je certifikovanou mediátorkou, špecializuje sa na oblasť školskej a rovesníckej mediácie. Vyštudovala etiku
a pedagogiku na UKF v Nitre. Učila v špeciálnej škole, v základnej škole s materskou školou. Bola riaditeľkou
Centra advokácie a koordinácie Únie materských centier a členkou Výboru pre mimovládne organizácie pri
Úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Je autorkou viacerých odborných článkov
a dvoch publikácií. Prednáša na konferenciách, lektoruje ďalšie vzdelávanie v Centre celožitovného vzdelávania UK v Bratislave, spolupracuje na tvorbe programu rovesníckej mediácie s rôznymi organizáciami na
Slovensku aj v Českej republike.

www.raabe.sk  www.vedomat.sk  www.skolskyportal.sk

7 / 19

PREDNÁŠKY

Ako zmeniť VZN v prospech školy?
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

advokát, katedra ústavného práva a správneho práva UPJŠ v Košiciach

Problematike všeobecne záväzných nariadení obcí a samosprávnych krajov doposiaľ nebola venovaná v odbornej verejnosti dostatočná pozornosť. Zložitosť zákonnej úpravy školských všeobecne záväzných nariadení, početnosť ich prijímania obcami a samosprávnymi krajmi a absencia odbornej literatúry k nim spôsobila závažný
aplikačný dôsledok. Týmto dôsledkom je skutočnosť, že obce a samosprávne kraje veľmi často prijímajú nezákonné všeobecne záväzné nariadenia v oblasti školstva. Prejavom je množstvo protestov prokurátorov voči normotvorbe obcí a samosprávnych krajov na úseku školstva. Príspevok bol venovaný praktickým odporúčaniam
pri tvorbe VZN v školstve.

PREZENTÁCIA

doc. JUDr. JOZEF TEKELI, PhD.
Advokát, Katedra ústavného práva a správneho práva UPJŠ v Košiciach
Advokát pôsobiaci na Katedre ústavného práva a správneho práva UPJŠ v Košiciach. Dlhšiu dobu pôsobil
ako hlavný kontrolór mesta a predseda legislatívno-právnej komisie Združenia hlavných kontrolórov miest a
obcí SR. Ako autor a lektor sa zameriava najmä na oblasť nakladania s majetkom obce, kontrolu vo verejnej
správe, kompetenčné právo orgánov obce, obecnú normotvorbu, konflikt záujmov vo verejnej správe, právny vzťah obcí a škôl a školských zariadení.
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NOVINKA PRE ŠKOLY

VŠEOBECNO ZÁVÄZNÉ
NARIADENIA
V ŠKOLSTVE
Právna príručka k tvorbe VZN a praktické
odporúčania pri príprave VZN na úseku
školstva. Komplexná analýza školských VZN.
• Praktické odporúčania pri tvorbe VZN v školstve
• Rozhodovacia činnosť súdov vo vzťahu k VZN v školstve
• Prehľad protestov prokurátorov voči školským VZN
• Najčastejšie pochybenia obcí a samosprávnych krajov pri
tvorbe každého školského VZN
• Odporúčania ústredných orgánov štátnej správy
• Vzory zákonne konformných ustanovení jednotlivých školských VZN
Odborná brožúra obsahuje komplexný katalóg všeobecne
záväzných nariadení obcí a samosprávnych krajov na úseku
školstva.
Autori odkazujú na zákonné splnomocnenia na prijímanie školských všeobecne záväzných nariadení a vysvetľujú ich obsahovú stránku. Brožúra pri každom školskom všeobecne záväznom nariadení poukazuje na najčastejšie pochybenia obcí
a samosprávnych krajov a obsahuje odporúčania pri tvorbe ich obsahu. Obsahuje vzory zákonne konformných ustanovení
jednotlivých všeobecne záväzných nariadení.

Viac informácií o brožúre nájdete TU
Autori dokázali skĺbiť teoretické poznatky s praktickými skúsenosťami z niekoľkoročnej praxe v samospráve a v advokácii a
vytvorili zaujímavé dielo, ktoré má ambíciu byť prospešné pre širokú odbornú verejnosť. Za veľký prínos považujem precízne spracovanie veľkého množstva protestov prokurátorov, súdnych rozhodnutí a odporúčaní ústredných orgánov štátnej
správy. Vysoko pozitívne hodnotím vyhotovenie príkladov formulácií, správnych či nesprávnych, vzorov a odporúčaní pre
tvorcov všeobecne záväzných nariadení.
Ing. Ingrid Konečná Veverková
Problematika všeobecne záväzných nariadení si vyžaduje permanentné vysvetľovanie a inštruovanie vo vzťahu k dotknutým subjektom školskej samosprávy, ktorých je v podmienkach SR niekoľko desiatok tisíc. Publikácia spracúva celú
problematiku týkajúcu sa VZN v školstve. Autori nezostávajú len pri teoretickom výklade dotknutých ustanovení právnych
noriem, ale predkladajú konkrétne odporúčania v záujme vyhnúť sa pochybeniam. Práca obsahuje odkazy na relevantnú
judikatúru súdov, rozhodovaciu prax, stanoviská prokuratúry k uvedenej problematike, a preto je vhodným materiálom
nielen pre právnickú vedeckú obec, ale aj pre predstaviteľov územnej samosprávy a zamestnancov školstva.
JUDr. Marian Hoffmann, PhD.
www.raabe.sk  www.vedomat.sk  www.skolskyportal.sk
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PREDNÁŠKY

Ako robiť IT v škole lepšie?
Mgr. Michal Lenhart

Modern Classroom SSP, Microsoft Slovakia, s. r. o.

IT je dôležitou súčasťou fungovania školy, jej veľkosť ju určuje do stredného segmentu organizácií. Správa IT prostredia je vzhľadom na množsto a povahu údajov, ktoré sa nachádzajú na počítačoch a iných zariadeniach školy
veľkým problémom. Personálne zabezpečenie správy IT v škole je čím ďalej tým viac problematické, investície do
technologického vybavenia ešte väčším. Dlhodobé neriešenie tohto problému môže spôsobiť škole problémy.
Ochrana zariadení a údajov, komunikácia študentov, zamestnancov a rodičov žiakov by mala prebiehať v chránenom a kontrolovateľnom prostredí, ktoré umožňuje nielen splniť podmienky GDPR ale aj efektívne fungovať
a nevytvárať zbytočný tlak na finančné zabezpečenia prevádzky IT v škole.

PREZENTÁCIA

Mgr. MICHAL LENHART
Modern Classroom SSP, Microsoft Slovakia, s. r. o.
Vyštudoval učiteľstvo akademických predmetov na Fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici. Pôsobil
ako učiteľ informatiky a odborných predmetov na strednej škole, pracoval ako projektový manažér a vykonával správu počítačov a sietí na viacerých základných a stredných školách. V súčasnosti pôsobí v spoločnosti
Microsoft ako Modern Classroom SSP pre segment vzdelávania, v Centre informačných technológií Univerzite Komenského v Bratislave ako správca IT služieb a projektový manažér pre IT projekty a ako externý správca
siete na Gymnáziu Grösslingova 18, Bratislava. Ako dlhoročný administrátor Windows a Office má skúsenosti
so správou IT na školách, pôsobí dlhodobo ako konzultant pre návrh a implementáciu IT riešení v školstve.
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WORKSHOPY

Dajte červenú komunikačným šumom
Ing. Dr. Nora Lauková

terapeutka a profesionálna externá koučka, konateľka F.A.M.E., s. r. o.

Veľmi veľa ľudí a zamestnancov má problémy s komunikáciou. Nevhodne vyjadrujú svoje názory, odbočujú od
témy, strácajú sa v tom, čo sami hovoria, vyvolávajú komunikačný tlak, interpretujú to, čím chcú byť zaujímaví,
či dokonca cez slová zavádzajú. Pritom problémy s rizikovou komunikáciou môžu vzniknúť nielen v osobnom, ale
i elektronickom, či mediálnom priestore. Čím viac spracovávame rôzne typy informácií, tým viac sme náchylnejší
veriť rôznym komunikačným šumom. Nesprávne interpretovaná správa môže vyvolať chaos a dokonca spôsobiť
vo výsledku hrozné následky. Bez ohľadu na to, čo všetko komunikačné šumy spôsobujú, mal by si každý človek
uvedomiť, čo spôsobí nesprávne interpretovaná alebo vyhodnotená informácia. Dôsledkom týchto komunikačných bariér a šumov sú identifikované mnohé nezhody medzi ľuďmi v zamestnaní aj osobnom živote. Ako rizikovú komunikáciu a bariéry identifikovať? Čo všetko komunikačné bariéry alebo šumy v online a offline priestore
zvyšuje? Ako zvyšovať správnu efektivitu komunikácie tak, aby sme obmedzovali a eliminovali interné, externé,
elektronické aj psychické faktory významového obsahu komunikácie? Tak aj toto a ešte veľa príkladov, návodov
a techník na odhaľovanie a ich odstraňovanie sa mohli účastníci dozvedieť na tomto interaktívnom workshope.

PREZENTÁCIA

Ing. Dr. Nora Lauková
Terapeutka a profesionálna externá koučka, konateľka F.A.M.E., s.r.o.
Dlhé roky sa odborne venuje individuálnym tréningom ako tréner a odborník v oblasti psychológie, vzdelávania dospelých, neverbálnej komunikácie a typológie. V oblasti neverbálnej komunikácie, zameranej na
psychológiu v kriminológii a kriminalistike, ktorú študovala v Seattli v USA má 25 ročné odborné skúsenosti
a pravidelne sa jej venuje cez vzdelávanie, rozvojové programy, odborné terapeutické poradenstvo, projekty,
profilácie, diagnostiky zamestnancov rôznych firiem a spoločností. Od roku 2016 je majiteľkou Top Školy reči
tela a terapieTM, ktorú odborne a lektorsky zastrešuje. V súčasnosti pôsobí ako externý pedagóg pre oblasť
neverbálnej komunikácie na Karlovej Univerzite v Prahe. Venuje sa dlhoročne projektom zameriavaným na
rozvoj školstva, zdravotníctva, podnikania žien a mediálnej komunikácie.
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WORKSHOPY

GDPR v praxi škôl – zmenili ste všetko potrebné?
Mgr. Tatiana Valentová

špecialistka v oblasti ochrany osobných údajov

Aplikačná prax GDPR v prostredí škôl ukázala mnohé oblasti, ktorých ošetrenie nie je jednoznačné a v mnohých
prípadoch sporné. Udeľovanie súhlasu zákonných zástupcov na spracúvanie osobných údajov sa začalo používať ako univerzálne riešenie na všetky spracovateľské operácie v prostredí škôl, bez ohľadu na problémy, ktoré takéto neuvážené využívanie súhlasov môže spôsobiť. Pojmy ako informačná bezpečnosť, práva a slobody,
DPIA, zodpovedná osoba, práva dotknutých osôb, súlad s GDPR sa stali strašiakom riaditeľov. Spoločne s lektorkou sa účastníci worskhopu pozreli na to, ako sa GDPR dá v školách aplikovať tak, aby nesťažovalo neprimerane
prácu a zaručilo ochranu práv a právom chránených záujmov detí, rodičov aj učiteľov.

PREZENTÁCIA

Mgr. TATIANA VALENTOVÁ
Špecialistka v oblasti ochrany osobných údajov
Svoje bohaté skúsenosti získala najmä ako vrchná inšpektorka Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a riaditeľka odboru kontroly. Vďaka svojmu dlhoročnému pôsobeniu v oblasti ochrany a
bezpečnosti informácií v pozícii bezpečnostného analytika má skúsenosti s praktickou aplikáciou bezpečnostných opatrení slúžiacich na ochranu informácií, ako aj s aplikáciou legislatívy a medzinárodných noriem
pri ich príprave. Svoje praktické skúsenosti zúročila aj pri príprave novej legislatívy v ochrane osobných údajov a sekundárnych predpisov v súvislosti s účinnosťou európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov
(GDPR). V rámci ochrany osobných údajov sa v súčasnosti špecializuje na ochranu súkromia, bezpečnosť
informácií a komplexnú implementáciu GDPR do praktického prostredia spoločností. Publikuje v oblasti
ochrany osobných údajov, spolupracuje s niekoľkými medzinárodnými organizáciami v oblasti ochrany súkromia a výkonu auditu. Prednáša na konferenciách, vedie semináre a workshopy tematicky zamerané na
ochranu osobných údajov, bezpečnosť a dopady na práva a slobody fyzických osôb.
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WORKSHOPY

Asistent učiteľa – ako to robiť lepšie?
Mgr. Janka Ďuratná

školská špeciálna pedagogička, ZŠ s MŠ Hurbanovej, Martin

Takmer každá škola/riaditeľ na Slovensku rieši ako správne nastaviť integráciu žiakov so ŠVVP, spoluprácu
medzi odbornými zamestnancami, učiteľmi a asistentmi učiteľa. Čoraz viac pribúda žiakov s odporúčaniami o
pridelenie asistentov učiteľa. Preto sa budeme aktívne venovať práci asistenta učiteľa z pohľadu riaditeľa školy, jeho pracovnej náplni, ale aj o ďalších možnostiach a zdrojoch financovania týchto zamestnancov. Lektorka
ukázala, ako môže fungovať v praxi integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, s praktickými ukážkami z najväčšej školy v meste Martin, v ktorej majú 14 asistentov učiteľa a 2 školských špeciálnych
pedagógov..

PREZENTÁCIA

Mgr. JANKA ĎURATNÁ
Školská špeciálna pedagogička, ZŠ s MŠ Hurbanovej, Martin
Dlhoročne pôsobí ako školská špeciálna pedagogička v ZŠ s MŠ Hurbanovej v Martine. Vyštudovala pedagogiku telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených a učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ na Pdf UK v
Bratislave. Venuje sa integrácii žiakov so špeciálno-výchovno-vzdelávacími potrebami, poradenskej činnosti
pre rodičov, asistentov učiteľa a učiteľov ZŠ s MŠ. Poskytuje odborné terapeutické vedenie formou metódy
EEG – biofeedback.
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FOTOGALÉRIA
Radi by ste si pripomenuli tie najdôležitejšie momenty z konferencie a zažili opäť príjemnú atmosféru, ktorá tento
rok opäť medzi riaditeľmi škôl vládla? Rozsiahlu fotogalériu z 11. ročníka odbornej konferencie ŠKOLA 2018/2019
vrátane fotografií z prednášok aj popoludňajších workshopov nájdete TU.
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TOMBOLA
Ako vždy na RAABE konferencii, ani tentokrát nechýbala v závere tombola, v ktorej sme aj vďaka našim partnerom
mohli šťastným účastníkom konferencie odovzdať ceny. Aké to boli? Napríklad: darčekové poukazy na 2 noci pre
2 osoby v hoteli Plejsy v Krompachoch s unikátnou polpenziou a neobmedzeným wellnessom v hodnote 300 EUR,
poukazy na nákup pomôcok od firmy Stieffel Eurocart v hodnote 60 EUR, kupóny na nákupy produktov nakladateľstva RAABE, kupóny na nákupy produktov vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA a produkty jazykovej literatúry PONS
a cudzojazyčnej beletrie LIBRE. Víťazom srdečne gratulujeme!

www.raabe.sk  www.vedomat.sk  www.skolskyportal.sk
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JAZYKOVÁ LITERATÚRA RAABE

11. ročník odbornej konferencie ŠKOLA sme využili aj na prezentáciu jazykovej literatúry RAABE – cudzojazyčnej
beletrie LIBRE a jazykových učebníc a slovníkov značky PONS.
Cudzojazyčná beletria LIBRE prináša čitateľom adaptácie diel svetových velikánov a tiež príbehy pre deti. Rôznorodé sekcie (aktivity na rozvoj jazykových zručností, úlohy na osvojenie si gramatiky, výklady slov, poznámky,
informácie o autoroch) navyše obohacujú zážitok z čítania a tým prispievajú k jednoduchšiemu učeniu sa jazyka,
k zdokonaľovaniu sa v jeho porozumení. Najväčšia edícia vekovo prispôsobenej jazykovej beletrie je dostupná v
piatich svetových jazykoch: v angličtine, nemčine, francúzštine, taliančine a španielčine. V rámci každého jazyka sú
potom tituly zoradené podľa náročnosti textov a gramatiky a súčasne aj podľa veku čitateľov na tri skupiny:
•
•
•

pre deti vo veku 5 – 10 rokov,
pre staršie deti vo veku 11 – 16 rokov,
pre mladých nad 16 rokov.

www.raabe.sk/libre
Jazykové učebnice a slovníky PONS predstavujú na slovenskom trhu moderný prístup k samoštúdiu cudzích jazykov, ktorý sa okrem klasických foriem opiera aj o celkom nový spôsob výučby, tzv. vizuálne učenie sa cudzích jazykov
– na základe obrázkov. Momentálne RAABE ponúka z PONS učebnice a slovníky v angličtine a nemčine od jazykovej
úrovne A1 až po C1.
www.pons.sk
Katalóg cudzojazyčnej beletrie
LIBRE si môžete prelistovať
na stránke:
www.raabe.sk/katalog-libre

Viac informácií nájdete tu: www.raabe.sk/jazykova-literatura

Objednajte si bezplatné zaslanie katalógu jazykovej literatúry
RAABE na abo@raabe.sk
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VEDOMAT
V rámci programu odbornej konferencie ŠKOLA 2018/2019 sa mohli účastníci bližšie zoznámiť aj so softvétom VEDOMAT, ktorý zjednodušuje učiteľom matematiky na druhom stupni základných škôl učenie a opakovanie matematiky.
Odborným garantom projektu je Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky, ktorá obsah učiva matematiky prispôsobila podľa slovenských učebných osnov.

Vedeli ste o tom, že aktuálne môžu školy využívať VEDOMAT BEZPLATNE, a to až do 31. marca 2019
na www.vedomat.sk.
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O RAABE

RAABE je členom skupiny Klett, ktorá je jedným z vydavateľských lídrov v oblasti vzdelávania v Európe. Na Slovensku
sa už 19 rokov snažíme podporovať kvalitné vzdelávanie. Podstatnú časť našich aktivít tvorí vydavateľská činnosť.
Vydávame odborné publikácie pre riaditeľov a učiteľov materských, základných, základných umeleckých aj stredných škôl. Spoločne s rozsiahlym tímom erudovaných lektorov prinášame učiteľom, žiakom a aj ich rodičom aj širokú
ponuku pracovných zošitov – od pracovných zošitov pre škôlkarov, predškolákov, až po pracovné zošity na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti, na prírodovedné predmety pre základné školy a osemročné gymnáziá, pracovné zošity
na vzdelávaciu oblasť človek a svet práce, na prijímacie pohovory na osemročné gymnáziá, na testovanie 5 a 9. Nezabúdame ani na žiakov so špecifickými poruchami. V našej ponuke tiež učitelia nájdu rôzne didaktické pomôcky,
ktoré uľahčujú a spestrujú vyučovanie v materskej, ale aj základnej škole.
Všetky naše materiály vychádzajú zo štátnych vzdelávacích programov a sú hodnotnými učebnými podkladmi zastupujúcimi často aj chýbajúce učebnice v školských laviciach.
Z nevydavateľských aktivít spomeňme najmä vzdelávacie aktivity v podobe odborných konferencií pre riaditeľov a
učiteľov, akreditované aj neakreditované školenia, roadshow – bezplatné školenia, ktoré pripravujeme pre pedagógov s celoslovenskou pôsobnosťou.

Viac informácií nájdete na stránke: www.raabe.sk
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PARTNERI KONFERENCIE

Partneri:

Dovidenia zase o rok!

...alebo v lete v Senci na Učiteľ nie je Google6
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