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POZVÁNKA  
na III. konferenciu Asociácie lektorov a kariérnych poradcov na tému 

VZDELÁVANIE INAK 

Kedy? 25.9.2017 

Čas   8.30 – 16.15 hod 

Kde?    Cikkerova sieň  historickej Radnice, Nám. SNP 1,  Banská Bystrica 

Za koľko? 50,- €, členovia ALKP + 1 osoba ZDARMA, zvýhodnené vstupné študenti 15,- €. 

(cena zahŕňa prezentačné materiály, prednášky, občerstvenie a obed) 
 
Svet vzdelávania sa mení a menia sa aj potreby klientov. Chcú počuť nové veci alebo chcú počuť 
veci inak. Tak teda ako sa dá vzdelávať inak? 

Je možné pri vzdelávaní využiť metódu “learning by doing”? Alebo má silnejšie nástroje vo 
vzdelávaní „tichý učiteľ“?  Môžeme za kreatívne vzdelávanie považovať prednášku na netradičnú 
tému? Kreativita je to, čo nás bude inšpirovať od priemernosti k jedinečnosti. A ako BONUS 
využijeme metaforické karty, ktoré si môžete kúpiť priamo na konferencii. 

 Inšpirujte sa od profesionálov v oblasti vzdelávania! 

Prihlásiť sa na konferenciu môžete na linku TU  

mailom na: alkp@alkp.sk alebo telefonicky na 0919 185 148 

Program konferencie 
8.30 – 9.00 Registrácia + ranná káva 

9.00 – 9.10 Otvorenie konferencie a príhovor viceprezidenta ALKP (Roman Mojš) 

9.10 – 10.10 Skúsenosťou k úspechu (Peter Kalčevský) 

10.10 – 10.30  Coffee break 

10.30 – 11.30  Tichý učiteľ  (Juraj Hipš) 

11.30 – 12.30  Jak být kreativní lektor (Petr Turoň) 

12.30 – 13.15  Obed 

13.15 – 14.15  Ako zbaliť dokonalú ženu (Tomáš Langermann) 

14.15 – 14.45  Coffee break 

14.45 – 15.45 Ak budeme rozvíjať svoje slabé stránky budeme priemerní, ak silné stránky budeme 
                         jedineční  (Zuzana Zahradníková) 

15.45 – 16.00 BONUS: Cesta ťa môže zaviesť veľmi ďaleko, alebo ťa viesť hlboko dovnútra (Katarína  
                       Melová) 

16.00 – 16.15 Certifikácia alebo ako získať kvalifikáciu lektor (Emília Jányová Lopušníková) 

16.15 Záver konferencie      

 

TEŠÍME SA NA STRETNUTIE S VAMI!   Tím ALKP 
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