
 
 
 
 
 

 
 

 

                      

 

TLAČOVÁ SPRÁVA 
 
 
 

Košice, 1.  júl 2013 

 

 

V Košiciach sa uskutoční 10. Medzinárodná konferencia HSCI 2013, 

ktorú organizuje Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach 
 

 

 

V dňoch 1. - 5. júla 2013 sa v Košiciach koná jubilejný 10. ročník Medzinárodnej konferencie 

HANDS on SCIENCE 2013 Košice (HSCI), ktorá bude venovaná príprave budúcich učiteľov 

a kontinuálnemu vzdelávaniu učiteľov prírodovedných predmetov, bádateľským metódam  

v prírodovednom vzdelávaní, digitálnym technológiám pre aktívne poznávanie a popularizácii 

prírodovedného vzdelávania a rozvoj kreativity. 

 

„Konferenciu organizuje medzinárodné neziskové združenie HANDS ON SCIENCE 

NETWORK, ktoré bolo založené s cieľom propagovať a podporovať prírodovedné 

vzdelávanie a vedeckú gramotnosť v spoločnosti. Združuje širokú komunitu učiteľov 

všetkých úrovní vzdelávania, vedeckých pracovníkov, tvorcov vzdelávacích a kurikulárnych 

materiálov, organizátorov vzdelávacích a popularizačných podujatí veľkého počtu krajín  

z piatich kontinentov. Raz ročne organizuje konferencie HANDS ON SCIENCE - HSCI 

pod záštitou významných inštitúcií z krajín dlhodobo participujúcich na jeho aktivitách. 

V roku 2010 sa konala na Kréte, v roku 2011 v slovinskej Ljubjane, vlani v tureckej Antalyi 

a jubilejný desiaty ročník sa koná v týchto dňoch v Košiciach. Je pre nás významnou 

poctou, že jeho organizátorom mohla byť Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach, ktorá si v tomto roku pripomína 50. výročie svojho vzniku. Pri výbere 

organizátora výročného podujatia bola popri výsledkoch našej práce a vedeckých 

kontaktoch ako silný argument využitá aj skutočnosť, že v roku 2013 sú Košice európskym 

hlavným mestom kultúry,“ hovorí predseda lokálneho organizačného výboru HSCI 2013  

a vedúci Oddelenia didaktiky fyziky Ústavu fyzikálnych vied UPJŠ PF v Košiciach  

Doc. RNDr. Marián Kireš, PhD. 

 

Konferencie sa zúčastní asi sto účastníkov a odznejú na nej prednášky významných 

pozvaných osobností, napríklad profesora Edwina F. Taylora, nositeľa Oerstedovej medaily  

z Massachusetts Institute of Technology v USA, profesora Manuela Filipe de Costu  

z University of Minho v Portugalsku (ktorý je prezidentom HSCI), či profesora Tona 



RNDr. Jaroslava Oravcová, hovorkyňa UPJŠ v Košiciach 

 

Kontakt: tel: +421 (55) 234 3220, mobil: mobil: 0905 355 299, e-mail: jaroslava.oravcova@upjs.sk      web: www.upjs.sk 

Ellermeijera, CMA Amsterdam z Holandska (prezident GIREP - Groupe International de 

Recherche sur l'Enseignement de la Physique). Prezentovaných bude 14 plenárnych 

prednášok podľa okruhov konferencie, 41 ústnych vystúpení v tematicky orientovaných 

paralelných sekciách a súčasťou programu je posterová sekcia s 33 postermi,  

9 demonštračnými stánkami s netradičnými školskými experimentmi a 10 vzdelávacích 

workshopov pre účastníkov.  

 

„Konferencia je stretnutím odborníkov aktuálne z 19 krajín, ktorí sa venujú 

prírodovednému vzdelávaniu. V rámci odborného programu sme sa rozhodli vytvoriť 

priestor pre účasť slovenských učiteľov prírodovedných predmetov počas podujatia pod 

názvom HSCI 2013 - Slovakia Day, ktorý sa uskutoční 3. júla 2013 na Prírodovedeckej 

fakulte UPJŠ v Košiciach. Počas neho umožníme učiteľom prezentovať svoje výsledky  

a tiež vypočuť si prednášky pracovníkov Štátneho pedagogického ústavu, didaktikov 

prírodovedných predmetov, autorov učebníc a popularizátorov vedy. Slovakia Day bude 

zároveň priestorom na prezentáciu medzinárodných projektov ESTABLISH a SAILS, 

zameraných na bádateľské metódy v prírodovednom vzdelávaní a nástroje hodnotenia 

žiackych zručností. Slovenskí účastníci sa budú mať možnosť zúčastniť na workshopoch, 

prezrieť si stánky s experimentmi (Science Fair), postery účastníkov HSCI 2013, reklamné 

stánky firiem, prezentujúce učebné a laboratórne pomôcky, odbornú a pedagogickú 

literatúru, modernú didaktickú techniku a počítačom podporované experimenty,“ 

vysvetľuje Doc. RNDr. Marián Kireš, PhD., podľa ktorého je snahou organizátorov ponúknuť 

účastníkom konferencie popri bohatom a kvalitnom odbornom programe aj zaujímavý 

program v rámci mesta Košice. Sprievodný program pre účastníkov budú predstavovať 

prehliadky vedeckých laboratórií ústavov Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, 

návšteva Botanickej záhrady a prehliadka historickej časti mesta.  

 

 

 
 

Tlačovú správu nájdete archivovanú na:  www.upjs.sk 

 

Viac o konferencii HSCI 2013 na:  http://hsci2013.info     Viac o neziskovom združení HSCI na:  www.hsci.info 
 

V prípade záujmu o bližšie informácie kontaktujte Doc. RNDr. Mariána Kireša, PhD., na čísle:  0908 848 540 

 

 

 

 

RNDr. Jaroslava Oravcová 

hovorkyňa 
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