„Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou“
„Granty EHP a Nórska – Spoluprácou k spoločným hodnotám“

POZVÁNKA
Fakulta informatiky Paneurópskej vysokej školy v Bratislave (PEVŠ)
si Vás dovoľuje pozvať
na
medzinárodnú vedeckú konferenciu:

Inovatívne metódy vo vzdelávaní a výskume 2017
Dátum konania:

4. apríla 2017

Miesto konania:

Hotel Družba,
Michalovce
Slovenská republika

Konferencia sa realizuje v rámcu projektu „Inovatívne metódy vzdelávania na podporu
partnerstiev - InovEduc“ (CBC01008) v rámci programu SK08 - Cezhraničná spolupráca.
Tento projekt je spolufinancovaný z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej
republiky. Informácie sú na oficiálnej stránke www.eeagrants.sk.
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Zameranie konferencie
Cieľom konferencie je oboznámiť odbornú a širšiu verejnosť o výsledkoch
dosiahnutých v projekte „Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev“ medzi
Slovenskom a Ukrajinou, prostredníctvom ktorého boli zaradené do vyučovania inovatívne
metódy s využitím zobrazenia 3D modelov, panorám a multimédií kultúrnych pamiatok a
prírodných zvláštnosti východného Slovenska a Zakarpatskej Ukrajiny najmodernejšími
informačno-komunikačnými
technológiami.
Modernými
inovatívnymi
metódami
vzdelávania študentov a učiteľov na školách a univerzitách prostredníctvom virtuálnej
a rozšírenej reality, webového zobrazenia 3D dát a vytvorením metodických listov
podporuje projekt spoluprácu medzi Slovenskom a Ukrajinou a zároveň sprostredkováva
a propaguje významné objekty v oblasti cestovného ruchu.
V rámci projektu InovEduc boli spracovávané nasledovné objekty:
Slovenská republika
Židovský cintorín Topoľa
Drevený chrám Topoľa
Drevený chrám Ruský potok
Hrad Zborov
Tokajská pivnica – Vdovjak, Veľká Tŕňa
Kaštieľ Humenné
Vodný mlyn – skanzen Humenné
Viadukt Hanušovce n/Topľou
Kostol Veľká Tŕňa
Synagóga Bardejov
Drevený chrám Hrabová Roztoka
Drevený chrám Šmigovec
Drevený chrám Inovce
Zubor - Poloniny

Ukrajina
Židovský cintorín Užhorod
Drevený chrám Kostrina
Drevený pravoslávny chrám Danilovo
Hrad Nevice
Pivnice Seredné
Hrad Užhorod
Zaričevo - Lemkivska sadiba
Lisičevo - vyhňa
Údolie narcisov
Horjanská rotunda

2

Kontakty
e-mail: dekanat.fi@paneurouni.com
telefón: +421 2 682 036 39
adresa:
Mgr. Miriam Mistríková
Fakulty informatiky
Paneurópska vysoká škola
Tomášikova 20
821 02 Bratislava
Slovenská republika

Miesto konania konferencie
Hotel Družba
J. Hollého 1, Michalovce
Slovensko
Termíny
Termín konania konferencie: 4.4.2017 9:00-16:00
prihlasovanie: najneskôr do 30.3.2017 do 12:00 hod.

Rokovací jazyk
anglický, slovenský, ukrajinský
Účastnícky poplatok: vstup voľný
Kapacita : 80 účastníkov
Záujemcovia o účasť na konferencii sa môžu prihlasovať elektronicky na
nasledujúcom hypertextovom odkaze http://tinyurl.com/konferencia
prípadne na e-mailovej adrese dekanat.fi@paneurouni.com
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