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Tlačová správa
Týždeň vedy a techniky – Quo Vadis /médiá/
Vážený kolega/vážená kolegyňa,
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Národné centrum pre
popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR a Mladí vedci Slovenska, o. z. Vás pozývajú
na VI. odbornú konferenciu Quo Vadis vzdelávanie k vede a technike na stredných školách 2013 na
tému "Podpora popularizácie vedy a techniky smerom k mládeži“.
Konferencia sa uskutoční pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana
Čaploviča ako hlavné podujatie Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2013 v dňoch 11. – 12. 11.
2013 v Centre vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave. Na úvod
konferencie bude slávnostné otvorenie Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2013 za účasti ministra
školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča.
Cieľom konferencie je hľadanie možností spolupráce médií a relevantných odborných inštitúcií pri
popularizácií vedy a techniky a motivácií žiakov pri výbere budúceho štúdia a profesionálnej kariéry v
tejto oblasti.
Prírodovedné a technické smery v dnešnej dobe trpia nedostatkom študentov a profesionálov a preto je
nevyhnutné ovplyvňovať mládež a usmerňovať ju k výberu týchto študijných odborov. V
ovplyvňovaní mienky mládeže majú výraznú úlohu práve médiá a preto nesú aj časť zodpovednosti za
popularizáciu vedy a techniky.
Poslaním konferencie je vytvoriť priestor na diskusiu medzi predstaviteľmi médií, odbornou
verejnosťou a pedagogickými pracovníkmi stredných škôl a spoločne hľadať riešenia pre súčasné
potreby spoločnosti s cieľom realizovať zámery budovania vedomostnej spoločnosti. Konferencia
bude teda vhodnou príležitosťou pre stredné školy zistiť, čo sú médiá ochotné a schopné spraviť pre
popularizáciu vedy a techniky a naopak, aké kroky by mali stredné školy podniknúť, aby sa mohli so
svojimi zaujímavými aktivitami a projektmi zviditeľniť v médiách.
Sprievodným podujatím konferencie je Celoštátna súťažná prehliadka bádateľských projektov žiakov
stredných škôl o cenu Scientia Pro Futuro 2013 (Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za
najkvalitnejší bádateľský projekt), ktorá poskytne stredným školám priestor na prezentáciu úspešných
žiackych bádateľských projektov vypracovaných v školskom roku 2012/2013. Súťaž je spoločným
projektom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Mladí vedci Slovenska, o. z.
Vyhodnotenie súťaže bude 12.11. 2013 o 13.30 hod. v budove CVTI SR.
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Podrobný program konferencie a zoznam jej účastníkov nájdete v prílohe TS.
Viac informácií o projekte nájdete na www.ncpvat.sk a http://popvat.cvtisr.sk/.

Podujatie sa koná v rámci implementácie národného projektu PopVaT – Popularizácia vedy a techniky na Slovensku
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
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