
INOVATÍVNE METÓDY VO VYUČOVANÍ
PRÍRODNÝCH VIED

Virtuálna kolaborácia



ČO ZNAMENÁ VIRTUÁLNA KOLABORÁCIA?

Virtuálna kolaborácia je voľné združenie pracovníkov školstva a vedy,
ktorí si uvedomujú, že úroveň rozvoja ľudskej spoločnosti významne
ovplyvňuje genialita jedinca. Preto ich práca sa zameriava na
vyhľadávanie talentov a prácu s nimi. Významný jedinec sa môže
narodiť v ľubovoľnej rodine, preto Virtuálna kolaborácia hľadá
možnosti ako ho kontaktovať. Možnosť efektívneho kontaktu
poskytujú nové informačné technológie. Virtuálna kolaborácia (VK)
začala pracovať na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika
v Košiciach vo februári 1999. Vo VK v súčasnosti pracujú iniciatívni
pracovníci a študenti dvanástich slovenských
univerzít a viacero stredných škôl. VK úzko spolupracuje
s odborníkmi z 22 európskych štátov združených v European Particle
Physics Outreach group v CERN. Ciele, metódy a výsledky činnosti VK
je možné nájsť na domovskej stránke Virtuálnej kolaborácie
http://vk.upjs.sk



MASTERCLASSES A GYMNAZISTI

Ò Využitie virtuálnej kolaborácie
Ò Priamy kontakt so špičkovými vedcami
Ò Najaktuálnejšie informácie z výskumu
Ò Pokrokové technológie
Ò Zjednodušené a primerané podanie
Ò Nácvik zručností a samostatná práca
Ò Medzipredmetové vzťahy
Ò Vyjadrovacie schopnosti



PRIEBEH VZDELÁVACIEHO PODUJATIA

Ò Informácie v škole, výber študentov
Ò Predpríprava na akciu, dohoda so školou
Ò Príchod a prezentácia na univerzitnej pôde
Ò Prednášky odborníkov a diskusie
Ò Vysvetlenie, návod na praktickú časť
Ò Vyhodnotenie praktickej časti
Ò Výber hovorcov a videospojenie s vedeckým

pracoviskom a rovesníkmi z iných krajín
Ò Vyplnenie dotazníka, videokvízu a ocenenie





GJAR A MASTERCLASSES
1.ROČNÍK – 2005 – ROK FYZIKY



HLAVNÍ ORGANIZÁTORI



MASTERCLASSES A TRIEDA IKT
2.ROČNÍK - 2006



VIDEOKONFERENCIA



PO SKONČENÍ AKCIE:

Ò Pokračovanie cyklu prednášok
Ò Zhodnotenie a využitie na vyučovaní
Ò Súťažné aktivity – CASCADE projekt
Ò Návšteva z univerzity a certifikáty
Ò Šírenie informácií medzi spolužiakmi
Ò Letné školy pre talenty /Kanada, Švajčiarsko/
Ò Výber povolania a vysokej školy



CYKLUS SEMINÁROV

Ò Martin Plesch: „Taje a záhady kvantovej fyziky„
Ò Martin Mojžiš: „Symetrie a ich narušenia„
Ò Dušan Čáni: „Slovenský príspevok k výstavbe

urýchľovacieho komplexu LHC v CERN-e„

Ò Karol Kovařík:



REAKCIE ŠTUDENTOV:

Ò Nezabudnuteľný zážitok
Ò Jedinečná skúsenosť
Ò Mohli by sme to absolvovať častejšie
Ò Netušil som, že veda je taká zábavná
Ò Vysvetlenie bolo zaujímavé a  zrozumiteľné
Ò Vyskúšali sme si to, čo robia ozajstní vedci
Ò Zaujala ma práca s technikou
Ò Zistil som, že z angličtiny nie som až taký zlý



CASCADE PROJEKT 2009
Študentské timy pripravia prezentáciu pre čo najväčší počet záujemcov z
ich školy, zdokumentujú akciu a zašlú videozáznam porote VK. Vybrané tímy
sa zúčastnia celoslovenského kola, víťazi idú do CERNu.


