Technecium(Online)
Vzdělávací volnočasové centrum vědy a
Průmyslu 4.0
https://technecium.org/

prokop.alex@technecium.org
jelena.soph@gmail.com

Kdo jsme


Technecium je vzdělávací volnočasové centrum vědy a Průmyslu 4.0 - MakerSpace / HackerSpace pro děti a
mládež zaměřené na tvůrčí a badatelskou práci s novými technologiemi (tzv. KETy – Key Enabling Technologies)

•

Podobně jako ve Finsku se vzděláváme mezioborovými a mezipředmětovými projekty

•

Propojujeme všechny složky STEAM: Science-Technology-Engineering-Arts-Mathematics



Připravujeme mladou generaci na svět práce 2035+ v inovační a znalostní ekonomice



Propojuje formální a neformální vzdělávání s praxí ( do práce s žáky zapojujeme vědce, vývojáře, školy a učitele)

•

Máme komunitní charakter – vytváříme síť talentovaných dětí, do našich aktivit zapojujeme též rodiče (i prarodiče)



Rosteme odspodu - unikátní spolupráce NNO (UTESLA) a high- tech firmy (JHV Engineering - generální partner)



Napsali o nás: Bulletin Narodního centra Půmyslu 4.0
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Identifikace a podpora nadání dětí a mládeže (9 – 20) ve všech jeho stupních



Rozvoj tvořivosti a vnitřní motivace k osobnímu rozvoji a vzdělávání se



Budování kompetencí pro 21. století, včetně aktivního občanství

•

Rozvoj talentu v technice, přírodních vědách a kreativních oborech

•

Kariérního rozvoj pro vědu, výzkum a inovace a kreativní průmysl (znalostní ekonomiku)

Jak to děláme




Aktuální a atraktivní mezioborová témata


aplikace znalostí s praktickým výstupem



přínos pro komunitu, společnost



přesahování vlastních hranic („YES WE CAN“)



prostor pro vlastní iniciativu a tvořivost

Stavíme rakety, robotické ponorky, rovery, drony, vypouštíme stratosférické balony, zachraňujeme mořské želvy,
experimentujeme na ISS, monitorujeme životní prostředí a lidské zdraví, studujeme chování, vymýšlíme jak se
lépe učit atp.
Příklady aktivit https://technecium.org/multimedia/



Inspirativní odborníci a reálné prostředí VaVaI (PřF UK, AV ČR, JČU, FEI UPA…) i NNO (Sisyfos, Tereza, Osel)



Odborný a kariérní rozvoj - využití nových technologií (KETy) i soft skills



Vrstevníci a mentoři se sdílenou osob. zkušeností a motivací ( profil „talentovaní“)

Jak to děláme - formy








Individuální přístup


zájem
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(doporučení)
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Online aktivity – Technecium ONLINE
Doplňují a v době COVID nahrazují presenční aktivity = obdobná struktura na sebe navazujících forem a
aktivit:
Přednášky >> Semináře >> Kurzy a kroužky >> T-Klub (badatelské projekty)

Programy jsou určeny věkové skupině 9 – 20 let.
S ohledem na COVID-19, je účast po registraci, zdarma nebo za minimální účastnický poplatek.
Společný registrační formulář pro všechny aktivity: https://tinyurl.com/TechneciumOnline2021
Na programy se lze hlásit průběžně během celého roku. Lektorské přednášky a ukázky jsou k dispozici i
ze záznamu.
Po registraci se s žákem spojí náš lektor na úvodní konzultaci a nastavení jeho individuálních cílů.
Jakmile to epidemiologická situace dovolí navážeme na to také presenčními aktivitami jako jsou exkurze,
projektové dny, wshopy, hackathony, stáže na odborných pracovištích FEI UPA, ČVUT, JČU, JHV

Engineering, UFCH JH AV ČR, RECETOX, PřF UK, FGU AV ČR, IBOT AV ČR, JČU atp. Podrobnosti na

Online přednáškové cykly
Inspirace pro vědu a techniku
(individiuálně 11 - 20 let, výstup: navazující semináře, exkurze, kurzy a projekty, celoročně)
HORKÉ NOVINKY Z VĚDY

pravidelný video podcastový 14-ti deník o tom, co aktuálně hýbe světem přírodní vědy ve spolupráci s OSEL.cz –
(Objective Source E-Learning).
PÁTEČNÍCI Z TECHNECIA
Celoroční cyklus přednášek českých vědců, inženýrů a lékařů v širokém spektru oborů současné vědy ve spolupráci s
popularizační sekcí Sisyfos (Pátečníci) na který volně navazuje seminář Science Starter.


Program na březen 2021:
2. března
David Černý: Etika očkování
5. března
Zdeňka Bendová: Biorytmy a světlo v noci
9. března
Michal Václavík: Výzkum a život na Mezinárodní kosmické stanici ISS
12. března
Renáta Androvičová: Kartografie lidské sexuality

16. března
Martin Gembec: Barvy vesmíru
19. března
Vladimír Socha: Pravěk v České republice
23. března
Jakub Velímský: O velkém magnetu zemském
26. března
Daniel Dražan: Covidové vakcíny
30. března
Miroslav Kutal: Velké šelmy ve střední Evropě - pověry a fakta



Jednotlivé přednášky můžete sledovat na: https://tinyurl.com/YtPatecnici



Jednotlivé záznamy najdete i na You-Tube kanálu UTESLA

https://tinyurl.com/YTUTesla

Online semináře (1)
(individuálně 11 - 20 let, výstup: navazující exkurze, kurzy a projekty, běží celoročně)

Ponor do nových oborů a s nimi do jedinečných vědeckých experimentů. Pololetních semináře:
➢

ASTROBIOLOGIE / StratoBox – vesmír a biologie za hranicemi kosmu, seminář který vás připraví na
experimenty ve stratosféře

➢

BioXXX / ArcticBiology – život v extrémních podmínkách, život za polárním kruhem, zapojte se do projektu
studujícího extremofilní organismy a jejich prostředí

➢

SVĚT INVAZÍ – invaze očima biologů, pomozte biologům s mapováním invazních rostlin

➢

UTESLA Space Program – inspirativní kosmické projekty (soutěže ESA atp.)

Vyzkoušejte, si jak se dělá současná věda a se skutečnými vědci na konkrétních příkladech z
praxe. Celoroční seminář:
➢

Science Starter / Journal Club – společně si vybereme, připravíme a zrealizujeme jednoduché badatelské
záměry z různých oborů dle vaše vlastního zájmu

Online semináře (2)
Poznejte a vyzkoušejte si aktuální mezioborový výzkum
(individuálně 12 - 20 let, výstup: navazující exkurze, kurzy, stáže a projekty, celoročně)

Cyklus TÉMA 21: krátké (cca 2 měsíční) semináře spojené s možností navazujících žákovských stáží a
projektů
•

Zdravotní a ekologické aspekty chemických látek a znečištění kolem nás – s vědci z
Recetox MU, UCHP AVČR

•

Vědcem na zkoušku: Fyzikální chemie a nanovědy s vědci s UFCH AV ČR

•

Vývojářem na zkoušku: Robotika, ICT a umělá inteligence s vývojáři a výzkumníky z JHV
Engineering a FEI UPa

•

SPACE Exploration – kosmický výzkum a nové technologie – budoucnost pro ČR!

•

A´tuin - Ochrana mořských želv – jak můžeme pomoci zachránit kriticky ohrožené mořské
želvy! Ochrana přírody v globálním světě s využitím nových technologií s ochranáři na Borneu.

•

COVID19 – analýza pandemie z pohledu různých oborů současné vědy a techniky

Online kurzy a kroužky
Práce s novými technologiemi
(individuálně 9 - 20 let, výstup: navazující, letní školy, projekty a soutěže)
Pravidelné online schůzky a konzultace (1x za 2 týdny, případně jako víkendový turnus, IX-I. a II.-VI.)
(v distančním režimu možnost zapůjčení stavebnice LEGO Mindstorms, M-Bot, stavebnice Voltík 2, 3D tiskárna)



HowToPython – programování v jazyce Python pro mladé badatele a badatelky



Mikrokontrolery a IoT – učíme se pracovat s Arduino



Raspberry Pi Playground – digitální hřiště pro mladé tvůrce (Makery)



ROBOTIKA – různé projekty z využitím robotů Lego Mindstorms EV3 nebo M-Bot, které jezdí, kráčí, létají, kreslí,
střílejí, soutěží v jízdě po čáře atp.



(U)TESLA Elektro Lab – hands-on základy elektrotechniky s vývojářem a stavebnicí Voltík 2



3D tisk a 3D modelování, počítačová grafika

Tc-Klub Online
Realizujte své projektové badatelské a tvůrčí záměry v širokém spektru témat od
medicíny přes biologii, chemii, fyziku po robotiku ve spolupráci s odborníky z praxe.


Realizace jak individuálních tak týmových projektů STEAM



Podrobnosti zde: https://technecium.org/projekty/



Odb. konzultace, zápůjčky techniky s dílny makerspace Technecium



Individuální presenční konzultace a stáže s odborníky na pracovištích VaVaI



Online hackathony (presenční víkendová soustředění)



Terénní aktivity (exkurze, Chorvatsko) a letní školy (T-Expedice, MakerCamp)



Zapojení do soutěží, výstupy formou výstav, publikací a komunitních akcí

Děkujeme za pozornost

prokop.alex@technecium.org ;
jelena.soph@gmail.com

