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Projekt Chémia je všade okolo - Sie�,  je financovaný v rámci programu 
Celoživotného vzdelávania – Comenius sub programu – Networks 
Action,  s cie¾om povzbudi� záujem študentov smerom k  štúdiu chémie.
Z h¾adiska vedných odborov je chémia identifikovaná ako ukážkový 
prípad jedného z naj�ažších uèebných predmetov.  

Projekt je zameraný na uèite¾ov 
a vedeckých pracovníkov v danej oblasti.
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HLAVNÉ AKTIVITY

Špecifické ciele projektu Chémia je všade okolo - Sie� sú:

Zvýši� záujem o chémiu, výmenou najefektívnejších  
stratégií  vyuky a uèenia sa tohoto predmetu

Prezentova� chémiu  a obnovi� pozitívny prístup k nej,  
poukázaním na to ako vplýva na náš kaþdodenn? þivot  a 
ako m?þe prispie� k objasneniou mnohých 
kaþdodenn?ch javov. 

Zlepši�  vedeckú metodológiu výuky chémie lepšou 
spoluprácou medzi uèite¾mi a  vedeckými expertami

Vytvorenie siete medzi vzdelávacími inštitúciami s cie¾om 
výmeny a porovnávania skúseností  zameranej na 
vyplnenie medzery medzi svetom vedcov a uèite¾ov.

Hlavné budúce aktivity projektu sú:

Zapojenie uèite¾ov chémie a vedcov, ktorí si  spoloèn?m ?sil?m 
bud? vymieòa� si informácie o:

Motivácii študentov

Tréningu uèite¾ov

Úspešnych skúseností a najlepšej praxe.

Výskumné aktivity

Databáza  a preh¾ad  publikácií o výuke chémie

Príspevky prezentujúce stav v danej oblasti a predpokladané budúce 
perspektívy v oblasti výuky chémie

Databáza  vyskúšaných a overených uèebných zdrojov  a materiálov pre 
výuku chémie

Organizovanie medzinárodných konferencií

Vytvorenie databázy uèebn?ch zdrojov a materi?lov

Aktivity v rámci siete

Medzinárodné konferencie

Vytvorenie datab?zy existuj?cich uèebn?ch zdrojov a materi?lov ako uèi� 
chémiu viac inovatívne , atraktívnejšie a na základe interaktívnejšieho prístupu, 
zameraného na  vyhodnotenie  pouþ?van?ch metó d a riešení.

Organizovanie stretnutí s cie¾om zapoji� uèite¾ov chémie a vedcov do 
medzinárodných diskusií zameraných na výmenu stratégií a riešení na podporu 
vyuky chémie.

Organizovanie medzinárodnych konferencií bude zamerané na prezentovanie 
súèasného stavu ako aj perspekt?v v oblasti motiv?cie študentov, vzdelávania 
uèite¾ov ako aj  úspešné skúsenosti a v oblasti vyuky chémie.
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