Tajomstvá labákov 2012

P.č. Adresa organizácie Názov projektu

Stručný obsah projektu

Podpora

Základná škola
1 Staničná 13, Košice Veda v akcii

Spopularizovanie vyučovania
prírodovedných predmetov s dôrazom na
projetkové a zážitkové vyučovanie (digitálny
herbár rastlín, orientácia v prírode pomocou
GPS, meranie fyzikálnych a chemických
veličín)

1 960,00 €

Experimentálna
Objavujeme spolu
učebňa Hurbanova mikrosvet v
2 125/28, Stará Turá makrosvete

Umožniť žiakom získať vedomosti a prax
reálnymi meraniami, analýzou a následou
prezentáciou zistení ruka v ruke so
zavedením najmodernejších foriem a metód
vyučovania.

2 000,00 €

Vytvorenie laboratória s interaktívnou
tabuľou, na ktorej deti tvoria turistického
Základná škola kpt.
sprievodcu, spracovávajú informácie, tvoria
J. Nálepku Školská Turistický sprievodca prezentácie a komunikuju prostr. internetu so
Bratislavy a okolia
zahraničnými partnermi.
3 2, Stupava

2 000,00 €

Základná škola s
materskou školou
Školská 528, Veľké Experimenty a
objavy
4 Ripňany
Základná a

1 950,00 €

materská škola pre
deti a žiakov so
sluchovým
postihnutím
5 Drotárska cesta 48,
Základná škola s
materskou školou
Lakšárska Nová
6 Ves 397

Stredná odborná
škola Hlinícka 1,
7 Bratislava

Say "HELLO" komunikácia ako
prostriedok
prekonávania bariér
Interaktívne
laboratórium

Zabezpečiť plnohodnotnú a stimulujúcu
výučbu cudzieho jazyka pre deti so
sluchovým postihnutím v jazykovom
laboratóriu.
Vybudovanie prírodovedného laboratória
na spracovávanie poznatkov o prírodných
krásach nášho regiónu.

2 000,00 €

2 000,00 €
Špičiové technológie Vzdelávanie žiakov v oblasti
v automobilovom
automobilového priemyslu- práca s IT,
priemysle
programovanie v praxi, práca vo
výpočtových laboratóriách a v špičkových
meracích strediskách
1 960,00 €
Hókus- Pókus

Základná škola
8 Školská 289, Obyce

Zvýšenie záujmu žiakov o vedu a
vzdelávanie hravým názorným spôsobom
pomocou pokusov, ktoré sami zrealizujú.

Podpora vzdelávania v oblasti prírodných
vied, prostredníctvom experimentov v
chemickom laboratóriu.
2 000,00 €

Spojená cirkevná
Mikrokozmos okolo
škola MARIANUM s nás
vyučovacím
jazykom
maďarským Ul.
Biskupa Királya 30,
9 Komárno

10

11

12

Základná škola
Sološnica 7
ZŠ a gymnázium s
vyučovacím
jazykom
maďarským
Dunajská 13,
Bratislava

Gymnázium 1.
mája 8, Malacky
Spolu

Bádanie hrou
Odhaľujeme
tajomstvá chémie zlúčeniny farieb a
svetla

Forenzná
chémia/Krimi
chémia

Kvalitná a moderná výučba v chemickobiologickom školskom laboratóriu zavedením
modernej vizuálnej didaktickej techniky.

1 900,00 €

Umožniť kvalitnejšiu a modernejšiu výučbu v
školských laboratóriách na predmetoch
fyzika, chémia a biológia a vzbudiť u detí
záujem o tieto predmety.

1 903,10 €

Zdokonalenie laboratórnych zručností a
rozšírenie vedomostí žiakov z oblasti
merania farebnosti a skúmania kvality
ovzdušia.

1 700,00 €

Pokusy s neznámym páchateľom (zaistenie
odtlačkov prstov, zhodotvenie odliatku stopy
obuvi, odhalenie pravých krvných škvŕn na
tknanine), databáza odtlačkov,
vyhľadávanie páchateľa.

1 960,00 €

23 333,10 €

