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POZVÁNKA NA WORKSHOP 

12.10.2018 o 9,30 hod.     

v pr iestoroch Univerzi tného Vedeckého Parku TECHNICOM.  
 

“PRECHOD OD VZDELÁVANIA ZAMERANÉHO NA UČITEĽA K VZDELÁVANIU ZAMERANÉMU NA 
ŠTUDENTA -  INTERKULTÚRNY POHĽAD”  

(OBLASŤ  OBCHODU, TECHNICKÝCH VIED  A PODNIKANIA ŠTUDENTOV)  
Technická univerzita v Košiciach, Slovensko 

Ekonomická fakulta 

 
Touto cestou pozývame firmy, verejnosť, inštitúcie pre vzdelávanie dospelých, študentov, akademickú obec a 

učiteľov, aby sa zúčastnili tohto podujatia organizovaného v rámci projektu ERASMUS+ 2017-1-RO01-KA203-037145 – 

„Skúsenosti s inovatívnym vzdelávaním orientovaným na študenta (SCL) s podporou IKT nástrojov a spolupráce univerzity s 

praxou smerom k posilneniu vzdelávania v oblasti Obchodu a Podnikania v oblasti Technických vied – „InoLearn 4 BEEs”. 

Prvé podujatie je organizované Technickou univerzitou v Košiciach a Univerzitou Politehnica v Bukurešti s cieľom je 

spoločne diskutovať o strategiskej úlohe univerzít na Slovensku v procese tvorby pridanej hodnoty v oblasti aktuálnych 

spoločenských výziev. Jednou z nich je aj zmena prístupu k vzdelávaniu a to od vzdelávania orientovaného na účiteľa k 

vzdelávaniu, ktoré je orientované priamo na študentov. Jedným zo základných príncípov tohto prístupu je aktívna účasť 

jednotlivých odvetví priemyslu a občianskej spoločnosti vo vzdelávacom procese.   

Cieľom programu tohto podujatia je zviditeľniť prvé výstupy projektu z hľadiska pedagogickej koncepcie a 

vzdelávacích prvkov, ktoré pre študentov zvyšujú hodnotu ich vzdelávania v oblasti obchodu, technologickáho riadenia/ 

inžinierstva a podnikania tým, že sa stávajú priamočiarejšie a viac zamerané na učiaceho sa.  

 

Ďalšie informácie o realizácii projektu nájdete na stránke https://www.inolearn4bees.org a/alebo zaslaním otázky na e-

mail: peter.dzupka@tuke.sk, Iveta.korobanicova@tuke.sk.  

 
V prípade záujmu, môžete sa registrovať do 5/10/2018 na:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLupaQe7Vu8jfl5eV8oj75qD38AdeDEKv8Zt9ukzwt2wKVow/viewform?usp=sf_link 

 
 

Tešíme sa na Vašu účasť!       doc. Ing. Peter Džupka, PhD. 
 
Tento materiál bol vytvorený s podporou Európskej Komisie. Autori a Národná agentúra nenesú zodpovednosť za to ako bude obsah tohto materiálu použitý. 
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