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Čím sa líšia? 

JEDNA  
HLAVA 
jeden žiak  
jeden 
učiteľ 
 

podmienky 

aspoň DVE  
UČENIA 
1. formálne  
2. neformálne 

DANOSŤ 

Ktoré 
prevláda

? 
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Z hľadiska jedinca nemá dobrý 

význam deliť POZNANIE na  

 

získané formálnym vzdelávaním a  

 

získané v neformálnom prostredí.  

 

 

Poznanie, ktoré získa alebo 

DOKÁŽE alebo NEDOKÁŽE  

využívať operatívne a efektívne. 
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PROJEKTY 



realizujeme 
 

kamenné centrum vedy v Bratislave 

širokú propagáciu modernej vedy a techniky  

platforma pre informácie o vedecko-popularizačných podujatiach 

virtuálne centrum vedy SCHOLA LUDUS  

vedecko-popularizačné programy a súťaže 

_____________________________________ 

 

dobrých popularizátorov  

vnímavých adresátov so záujmom o VaT 

UČITEĽOV, ktorí využívajú programy v školskom vzdelávaní 

vedeckú komunitu a inovatívnych partnerov 

potrebujeme 
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Učivo má odlišných autorov, 

zameranie, formáty,  

obsahy a funkcie,  
 

ALE MALI BY BYŤ 

NAVZÁJOM KOMPLEMENTÁRNE  
 

a mali by sa aj  

vo vyučovacom procese  

využívať súčinne.  

pozvať národné projekty 



Nájsť vzájomné prieniky medzi 
projektmi, ktoré sa týkajú 
popularizácie vedy.  

 

 

Nájsť možnosti  zvyšovania 
účinnosti projektov  
v súčinnosti s NCPVaT.   

 



14.2.2014 ,             22 expertov  
10-tich národných projektov 

Veda pre život.  
Spoznávame sa, aby sme pracovali účinnejšie. 
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Sily 

zotrvačnosti?! 



Svojím pokusom by som chcel dokázať, že na každé teleso v okolí Zeme 
pôsobí gravitačná sila.  
Mám pohár, na pohár si dám papier a na papier si dám mincu. Keď drgnem do 

papiera, minca sa šuchne po papieri a padá kolmo nadol preto, 
lebo na ňu pôsobí gravitačná sila alebo zemská príťažlivosť. 

Padne minca do pohára 2? 

PROJEKT SCHOLA LUDUS:  MYSLI, UROB, UKÁŽ (1997) 



Padne minca do pohára? 

PROJEKT SCHOLA LUDUS:  MYSLI, UROB, UKÁŽ (1997) 

Tento pokus je na zákon zotrvačnosti. Na tento pokus potrebujeme pohár 

– prázdny, papier a mincu. Na pohár si položíme papier, na ktorý položíme mincu. 

Teraz nám ide o to, aby sme dostali mincu na dno pohára bez toho, 

aby sme papier nakláňali dopredu, alebo dozadu, doľava alebo doprava alebo podpálili. 

Keď buchneme do papiera, minca nám spadne na dno pohára, 
pretože na mincu pôsobí gravitačná sila. 



Môj výskum 

MOJE EXPERIMENTY 

Moje pokroky 

MOJE SKRINKY 

Môj čas 

MOJE VTIPY 

jednoduché, ale komplexné 



Svoje myšlienky 

formulujem tak, aby som 

im rozumel aj neskôr. 

KAŽDÁ ČIERNA SKRINKA  

je mojim bádateľským, výskumným 

priestorom. Obsahuje zdanlivo 

jednoduchý prípad, ktorý sa stáva tým 

zaujímavejší, čím viac ho chcem 

pochopiť.  

Je pravdepodobné, že s podobnými prípadmi sa 

môžem stretať bežne. 

Niečo z prípadu vidím, niečo je na 

začiatku skryté. Ak mi práve preto 

(alebo napriek tomu) začnú k prípadu 

víriť v hlave provokačné myšlienky, je 

to výzva dostať sa prípadu na koreň!  

Bádam pre 

seba. 

Nikto a nič ma 

nenaháňa.  

Sledujem svoje 

pokroky.  

Pri počítači som  

fakt len vtedy, 

keď si chcem 

niečo ozrejmiť 

alebo poznačiť.  
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5. Centrá vedy budú pôsobiť  

ako lídri vzdelávania, 

         vyvíjať najlepšie 

metódy pre zapájanie učiacich sa  

do vedy a techniky a pre optimalizáciu 

formálneho aj neformálneho vzdelávania,  

s primeranými technológiami  

a vhodné pre ľubovoľný kontext.  

ako lídri vzdelávania, 



ĎAKUJEM za pozornosť 


