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MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA 

STEM vzdelávanie a kompetencie učiteľov prírodovedných predmetov a matematiky  

so zreteľom na inklúziu kultúrnych odlišností 

28.8. 2018 
 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

Termín prihlásenia: 30. jún 2018 
Miesto konania: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, Trieda A. Hlinku 1, Nitra 
Cieľová skupina: učitelia, vedeckí a výskumní pracovníci vo vzdelávaní, študenti doktorandského štúdia, predstavitelia inštitúcií 
riadiacich školstvo, riešitelia projektov s podobným zameraním, široká odborná a laická verejnosť 
Rokovací jazyk: anglický, (časť programu sa bude konať aj v jazyku slovenskom,  českom a maďarskom) 
Konferencia sa koná s finančnou podporou projektu InluSMe, bez konferenčného poplatku. 
Limitovanému počtu účastníkov je poskytnutá finančná podpora na úhradu ubytovania. 

Hlavné prednášky 
• Aktuálne ekologické problémy vody v kontexte kultúrnych odlišností, Martin Bílek, Univerzita Hradec Králové a Univerzita 

Karlova, Praha, ČR 

• Mimoškolské vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov v kontexte kultúrnych odlišností, Soňa Čeretková,  
Ivana Boboňová, Katedra matematiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, SR 

• Vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov v kontexte kultúrnych odlišností, Janka Medová, Katedra 
matematiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, SR 

Témy pracovných dielní 

 Kontexty v obsahu vyučovania matematiky a prírodovedných predmetov ovplyvňované kultúrnymi odlišnosťami. 

 Rôzne pohľady na inovatívne prístupy v environmentálnej výchove. 

 Mimoškolské vyučovanie STEM predmetov v kontexte kultúrnych odlišností. 

 Mimoškolské vyučovanie matematiky v kontexte kultúrnych odlišností. 

Prednášky 
• Inkluzivní  vzdělávání  jako  multiparadigmatický  diskurs  u  odborné  veřejnosti, Ladislav Zilcher, Katedra pedagogiky,          

Pedagogická fakulta, Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, ČR 

• Čo  potrebuje  inkluzívna  škola?, Miroslava Čerešníková, Ústav romologických štúdií, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva,     
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, SR 

• Inkluzívne vzdelávanie pohľadom učiteľa z praxe, Zuzana  Kijácová,  Základná škola Výčapy-Opatovce, SR 

• “Dobré” otázky ve vyučování matematice a biologii, Jarmila  Novotná,  Kateřina Jančaříková,  Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, 
Praha, ČR 

• Způsoby  zjišťování  metakognitivní  rozvinutosti  žáků a  „metakognitivně  koncipovaná  výuka“,  Vlastimil  Chytrý, Katedra  
preprimárního  a  primárního  vzdělávání, Jaroslav  Říčan,  Katedra  pedagogiky,  Pedagogická  fakulta,  Univerzita  J.  E.  Purkyně                 
v Ústí  nad  Labem, ČR 

• Čo (ne)viete o Aspergerovom syndróme a inklúzii, Viera Hincová, psychologička, projektová manažérka a školiteľka, Banská Bystrica, SR 

Posterové prezentácie  oboznámia účastníkov konferencie s aktivitami projektu IncluSMe, s priebežnými výsledkami realizácie projektu   

a s vybranými projektovými materiálmi.  

Príďte, oboznámte sa a podeľte sa s unikátnymi poznatkami a skúsenosťami  
o inkluzívnom vyučovaní  STEM predmetov  v kontexte kultúrnych odlišností. 

 

 
Prihlášky 
slovensky: https://goo.gl/forms/X0BrsvSSBH0yUdur2 
anglicky: https://goo.gl/forms/MNrHolvsyBIz7WMl1 
 

Kontakt      www. inclusme-project.eu 
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