
Vedecká hračka je každá dobrá kvalitná hračka, ktorá demonštruje, približuje  

alebo využíva konkrétne prírodné zákony, úkazy, javy alebo technické fenomény.  

Definíciu novej kategórie hračiek prijala International Play Association v roku 2015. 

 

 Pozvánka na odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou 

VEDECKÁ HRAČKA V EDUKÁCII 

pri príležitosti 25. výročia občianskeho združenia Vedecká hračka 

18. a 19. novembra 2019  
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 

 
 
Konferenciu „Vedecká hračka v edukácii“ pripravuje Vedecká hračka, o. z., (OZ VH) spolu so Štátnou vedeckou knižnicou (ŠVK) 
v Banskej Bystrici. 
Konferencia je otvorená pre každého, komu je hranie svojím spôsobom blízke a vie a chce efektívne prispieť svojím vhľadom 
a názornými ukážkami do diskusie ku skvalitneniu vzdelávania.  
Adresátmi konferencie sú súčasní a budúci učitelia, pedagógovia, rodičia a odborníci, ktorí sa venujú hre a hračke.  
 
Ciele konferencie: 
Priblížiť význam, spôsoby a možnosti uplatňovania hračiek a hrania v rozvoji vedeckého myslenia a vedeckých zručností žiakov, 
študentov, učiteľov a širokej verejnosti v rámci formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania. 
Výmena skúseností medzi účastníkmi, ktorí sú na rôznych úrovniach rôznym spôsobom a intenzitou zainteresovaní na vzdelávaní. 
 
Odborní garanti konferencie: 
Prof. PhDr. Ing. Miroslav Tuma, DrSc., emeritný profesor UMB 
Doc. RNDr. Janka Raganová, PhD., Katedra fyziky Fakulty prírodných vied UMB 
RNDr. Katarína Teplanová, PhD., SCHOLA LUDUS 
 
Rámcový program konferencie 
18. november 2019 
10:00   otvorenie  
10:15 – 13:00 1. blok: Hranie a hračka ako fenomény výchovy a vzdelávania 
  2. blok: Efektívne stratégie, metódy, taktiky, postupy autentického učenia sa hrou 
14:00 – 16:00  3. blok: Vzdelávacie prístupy a programy s využitím vedeckých hračiek a hrania 
16:00 – 18:00  prehliadka ŠVK; návšteva interaktívnej výstavy „Kyvadlo – vedecká hračka“; 
 premiéra show „Kúzelná fyzika a vedecká hračka“ 
18:00   raut v ŠVK 
19. november 2019  
8:00 – 12:00  4. blok: Miesto, využitie a uplatnenie vedeckých hračiek v rodinách; materských, základných a stredných 

školách; centrách voľného času; múzeách, galériách; centrách vedy, planetáriách, knižniciach; treťom 
sektore, „vo voľnom čase“ detí. Príklady z praxe. 

12:30 – 13:00  Vyhodnotenie, odporúčania a záver konferencie 
13:30    Výlet do Španej Doliny, návšteva Historickej školy prof. Jozefa Mistríka 
 
Program konferencie bude zostavený a upravený na základe ponúknutých príspevkov.  

Záujem o vystúpenie s koreferátom alebo na workshope oznámte, prosím, čo najskôr mailom na adresu vedhra@pobox.sk. 
Recenzovaný zborník príspevkov s ISBN v elektronickej a papierovej forme vydá ŠVK. 
 
Vložné pre účastníkov konferencie: 25,- €. 
 
Tešíme sa na Vašu účasť. 
 
Ing. Beata Puobišová,  
predsedníčka o. z. Vedecká hračka, 0903 549 243; vedhra@pobox.sk 
za prípravný výbor 
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