
Pozvánka 

Hodnotenie a indikátory kvality vzdelávania  

v rámci pripravovaných zmien v testovaní maturantov 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

            Dovoľujeme si Vás pozvať na jednodňový odborný seminár 

      Seminár sa uskutoční v týchto mestách: 

Mesto Miesto konania Dátum 

PREŠOV Hotel Lineas 29. 10. 2012 

KOŠICE Aula Maxima Technickej univerzity 30. 10. 2012 

BRATISLAVA Kongresové centrum Družba 5. 11. 2012 

NITRA Hotel Mikado 6. 11. 2012 

ŽILINA Hotel Slovakia 7. 11. 2012 

TRNAVA SOŠ obchodu a služieb 8. 11. 2012 

BANSKÁ BYSTRICA Mestský úrad 9. 11. 2012 

TRENČÍN Obvodný úrad 12. 11. 2012 



 8:00 – 8:50    registrácia účastníkov 

 8:50 – 9:00  otvorenie odborného seminára 

 9:00 – 9:30  1. prednáška: Pripravované zmeny v obsahovom zameraní  

  a koncepcii maturitnej skúšky  

 9:30 – 10:15 2. prednáška:  Zmeny v obsahu maturitnej skúšky z vyučovacích  

  jazykov a slovenského jazyka a slovenskej literatúry 

 10:15 – 10:30 prestávka 

 10:30 – 11:15 3. prednáška: Zmeny v obsahu maturitnej skúšky z cudzích  

  jazykov a matematiky  

 11:15 – 11.45 diskusia k prednáškam 1 – 3 

 11:45 – 12.45 obed  

 12:45 – 13:45  4. prednáška: Merateľnosť indikátorov kvality vzdelávania  

 13:45 – 14:00  diskusia k 4. prednáške 

 14:00 – 14:30 ukončenie, organizačné pokyny 

Program seminárov: 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 



 V prípade záujmu o účasť na seminári vyplňte, prosím, Návratku, ktorú zasielame 
v prílohe e-mailu spolu s touto pozvánkou.  

 Vyplnenú Návratku zašlite najneskôr do 15. 10. 2012 na adresu 
jakub.kovac@nucem.sk. 

 Účastníkom seminára zabezpečíme obed a uhradíme cestovné náklady v rámci 
platnej legislatívy. 

 Ďalšie informácie ohľadom seminárov Vám budú zaslané prostredníctvom e-mailu.  

 V prípade otázok a podnetov nás neváhajte kontaktovať. 

 

Tešíme sa na Vašu účasť. 
 

 
S úctou 
 

 PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD. 
 projektová manažérka 
  

 

Kontakt: 

Jakub Kováč 

tel.: 02/ 68 26 03 13 

e-mail: jakub.kovac@nucem.sk  

Odborné semináre sa realizujú v rámci aktivity 3.2 národného projektu „Hodnotenie kvality vzdelávania na základných a 
stredných školách SR v kontexte prebiehajúce obsahovej reformy vzdelávania“   

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

mailto:jakub.kovac@nucem.sk
mailto:jakub.kovac@nucem.sk

