BELGIA
Technopolis – eksperymenty i wymiana
doświadczeń
 Technopolis to nazwa centrum nauki we Flandrii. Placówka prezentuje ponad

280 wystaw interaktywnych, które pozwalają zwiedzającym na samodzielne
przeprowadzanie eksperymentów badawczych.
 Można tam spróbować sprowadzić samolot na ziemię, położyć się na „łożu

fakira” lub wejść do środka bańki mydlanej.
 Mile widziane są dzieci od lat trzech wzwyż, a dla dzieci w wieku 4–8 lat

przeznaczono osobny dział naukowy.
 Więcej informacji (w językach holenderskim, angielskim i francuskim) można

znaleźć na stroni: www.technopolis.be

CHORWACJA
Dzieci w świecie przyrody – edukacja ekologiczna

 Projekt prowadzony metodą holistyczną, dotyczy edukacji ekologicznej. Zajęcia

odbywają się na przedmieściach Zagrzebia w „magicznej szkole, w skład której
wchodzi 8 domków noclegowych, kilka w pełni wyposażonych laboratoriów
badawczych, pracownie, świetlica, sala gimnastyczna, sala bajek oraz ogromny
park.
 W zajęciach mogą uczestniczyć wszystkie miejscowe przedszkola, a grupy pod

opieką wychowawców. przyjeżdżają tu na cały tydzień.
 Więcej informacji (w języku chorwackim wraz z wideofilmem) można znaleźć na

stronie www.djecauprirodi.hr

GRECJA
Edukacja naukowo –kulturalna – łączenie dwóch
światów

 Wykładowcy z Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Ateńskiego łączą dwa

odrębne światy – nauki i sztuki – objaśniając pojęcia naukowe za pomocą
teatrzyku cieni.
 Przykład: studenci czytają fragmenty dzieł Galileusza Dialog o dwu

najważniejszych układach świata: ptolemeuszowym i kopernikowym, po czy
przedstawiają różnice między teoriami, wykorzystując odpowiednie techniki
teatralne; w ten sposób dzięki podejściu interdyscyplinarnemu zdobywają
jednocześnie umiejętności naukowe i artystyczne.
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HOLANDIA
NEMO – nauka przez zabawę

 NEMO to największe centrum nauki w Holandii – corocznie odwiedza je 400 tys.

osób.
 Na pięciu kondygnacjach udostępniono pasjonujące eksponaty i wystawy; po

zapoznaniu się z nimi wiadomo, dlaczego mosty muszą być zbudowane solidnie,
jak będzie wyglądać nasza twarz za 30 lat, dlaczego dzieci są podobne do
rodziców, jak przebiega proces oczyszczania wody i jakie zjawiska zachodzą
podczas pocałunku.
 NEMO zaprasza dzieci od lat 4 wzwyż, reklamując się jako „największa

interaktywna pozaszkolna przestrzeń edukacyjna”.
 Więcej informacji (w językach holenderskim i angielskim) można znaleźć na

stronie www.e-nemo.nl

NIEMCY
„Ich staune in mich selbst hinein” – poznajemy
ludzkie ciało

 Projekt pt. „Nasze cudowne ciało – co jest w środku?, przeznaczony dla dzieci w

wieku 4-8 lat, nauczycieli i rodziców, ma formę objazdowej interaktywnej
wystawy nadzorowanej przez animatorów.
 Dzięki niej zwiedzający odkrywają tajniki ludzkiego organizmu i jego fascynujące

piękno.
 Poszczególne układy narządów wewnętrznych wykonano z masy plastycznej,

dlatego można ich dotknąć i przekonać się, jak funkcjonują.
 Więcej informacji na temat projektu można uzyskać pod adresem

erfindergarten@verlagdasnetz.de
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POLSKA
Uniwersytet Dzieci

 Uniwersytet Dzieci powstał po to, by poprzez naukę i kulturę rozwijać dziecięcą

ciekawość, intelekt oraz twórczy potencjał.

 Dla najmłodszych studentów przeznaczony jest program INSPIRACJE oparty na

klasycznym podziale nauk na pięć gałęzi wiedzy. Są to: nauki przyrodnicze,
humanistyczne, społeczne, matematyczne i politechniczne.

 Każda ścieżka naukowa trwa około 4 tygodnie. W ramach każdej ścieżki dzieci

uczestniczą w 2 wykładach i 1 warsztacie. Podstawą tworzenia programu były
dziecięce pytania.

 Ostatnio w ramach Uniwersytetu Dzieci rozpoczął działać program

PRZEDSZKOLAKI – cykl zajęć warsztatowych, które odbywają się co miesiąc i są
skierowane do dzieci w wieku 5-6 lat.

 Uniwersytet Dzieci został założony przez Fundację Paideia w Krakowie – obecnie

działa także w Warszawie i Wrocławiu. Cieszy się ogromną popularnością.

 Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.ud.edu.pl

Centrum Nauki Kopernik

 Centrum Nauki Kopernik to wspólna inicjatywa Miasta Warszawy, Ministerstwa

Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 Centrum Nauki ma być „królestwem eksperymentów” – znajdą się w nim setki

interaktywnych urządzeń, na których dzieci, młodzież i dorośli będą
przeprowadzać doświadczenia wyjaśniające, jak funkcjonuje świat wokół nas.

 W Centrum zaplanowana jest także przestrzeń dla dzieci najmłodszych – będzie

dla nich nowoczesne muzeum nauki, laboratoria, warsztaty.

 Pilotażowe warsztaty z cyklu „Projekt familijny – warsztaty edukacyjne dla dzieci

i rodziców" to zajęcia skierowane do całych rodzin - dzieci w wieku 5–8 lat oraz
ich rodziców lub dziadków. Animatorzy Centrum Nauki Kopernik proponują im
wspólne przeprowadzanie doświadczeń, wyjaśniających codzienne zjawiska.

 Więcej informacji można znaleźć na stronie:

http://www.kopernik.org.pl/warsztaty_familijne.php

PORTUGALIA
„Wyjść ze skorupy” – kontakt dzieci z przyrodą
 Portugalskie dzieci na ogół bawią się w przestrzeni zabudowanej. „Wyjść ze

skorupy” to program upowszechniania wiedzy przyrodniczej w przedszkolach
państwowych w prowincji Algarve.
 Program oferuje dwa zestawy edukacyjne na temat wsi i wybrzeża – w każdym

z nich znajduje się książka z bajkami oraz scenariusze zajęć i pomoce dla
nauczycieli.
 Młodzi uczestnicy uczą się obserwować otoczenie i dokumentować obserwacje

w formie rysunków, szukają pająków, motyli i ptaków, próbują określić ich
przynależność gatunkową, poznają cykle życiowe znalezionych okazów,
zachowania organizmów nadbrzeżnych, ptasie dźwięki nagrane na płycie CD, a
także bawią się modelami ptaków śpiewających, a tradycyjna zabawka w
formie latawca pozwala im zrozumieć mechanizm ich lotu.
 Więcej informacji można uzyskać pod adresem gaspar@viveraciencia.org

WŁOCHY
Museo dei bambini – muzeum dla dzieci stworzone
przez dzieci

 Muzeum, które mieści się w budynku przedszkola w Ferrarze, prezentuje

kolekcję „skarbów” znalezionych przez dzieci i ich rodziców.
 Katalog eksponatów prowadzą same dzieci, wykorzystując dwa rodzaje

klasyfikacji – wyimaginowaną i naukową, dlatego ten sam korzeń może
widnieć w katalogu jako „korzeń-potykacz” oraz jako „korzeń rośliny „x”.
 Co roku muzeum wzbogaca się o nowe eksponaty. Dzieci mają też do

dyspozycji muzealną bibliotekę naukową, w której mogą poszukać
prawdziwych kategorii klasyfikacyjnych dla swoich znalezisk.

Dziękuję
za uwagę !

