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Řešitelé projektu

Řešitel: Katedra experimentální fyziky  PřF UP   
   v Olomouci

Vedoucí týmu: RNDr.Renata Holubová, CSc.

Partner: Katedra fyziky, Pedagogická fakulta 
MU Brno



  

Hlavní cíle projektu

 Zkvalitnění studijního programu 
učitelství fyziky pro ZŠ a SŠ

 Organizace seminářů
 Příprava studijních materiálů
 Semináře se  zahraničními lektory
 Rozšíření výuky angličtiny
 Proškolení cílové skupiny – studenti a 

učitelé z praxe



  

Realizace projektu /1

Inovace studijních plánů – zařazení

nových předmětů do studijních plánů 

učitelství fyziky:
 Fyzika-technika-příroda
 Angličtina 
 Asistentská praxe
 Pokusy s jednoduchými pomůckami



  

Realizace projektu /2

Semináře pro studenty 
Energie Energie -- včera, dnes a zítravčera, dnes a zítra
otevřené beseda o energetice nejen v ČR.

Kdy:  pondělí 11.12.2006
Začátek   9:00-12:00

Kde: Katedra fyziky, Poříčí 7, 1.patro

Multimediální výklad, promítání filmů a 
diskuse se zodpovídáním otázek posluchačů

Zajímá vás, jak dlouho nám ještě vydrží zdroje 
energie, které OZE budeme mít k dispozici 
v budoucnosti?

Kolik to bude stát? 

Dokážeme omezit spotřebu? 



  

Realizace projektu /3

Semináře se zahraničními lektory



  

Přírodovědecká fakulta UP 
katedra experimentální fyziky

a

Fyzikálně pedagogická sekce
Jednoty českých matematiků a fyziků

ESF – Operační program rozvoj lidských zdrojů
Vás zvou na

Veletrh nápadů učitelů fyziky  11 

Olomouc

28.8. – 30.8.2006

http://vnuf.upol.cz



  

Realizace projektu /4

 Seminář s celostátní 
působností 



  

Výstupy /1

Webovské stránky projektu

http://www.ped.muni.cz/wphy/oplidsky/uvod.html

http://exfyz.upol.cz/didaktika/oprlz/

Obsahují informace, studijní materiály

http://www.ped.muni.cz/wphy/oplidsky/uvod.html
http://exfyz.upol.cz/didaktika/oprlz/
http://exfyz.upol.cz/didaktika/oprlz/


  

Průběžný přehled plnění 
projektu

1. Inovace studijních programů
2. Opory
3. Semináře
4. Různé
5. Kurzy pro učitele

Ad2)  Materiály realizované pro praxi, 
         Texty a přednášky, 
         Projekt Biomasa,
         Projekt Exo a Endo, 
         Projekt Tepelný komfort, 
         Didaktické texty



  

Výstupy /2

Sborníky:
 Vybrané problémy 

současné fyziky

 Sborník příspěvků z 
Veletrhu nápadů 
učitelů fyziky 11



  

Publicita

 Konference domácí:

Veletrh nápadů, Pedagogický software, …
aby fyzika žáky bavila

 Konference zahraniční:

MPTL Szeged (MLR), IOSTE (Li), NSTA 
(St.Louis), DIDFYZ06



  

NSTA conference

Recruitment and Professional Development of Physics Teachers



  

Integrace přírodovědných předmětů a pregraduální příprava učitelů

DIDFYZ06



  

Aktivity do budoucna

 Pokračování v proškolování cílové skupiny
 Příprava studijních materiálů v angličtině
 Publicita – prezentace projektu na konferenci L07 

Learning conference (JAR), Veletrh nápadů 12, 
Vlachovice, 50 let didaktiky fyziky 

 Rozvoj další spolupráce s partnerem 
 Závěrečné shrnutí 



  

Děkuji pracovníkům projektového 
servisu za pomoc při realizaci 
grantu.

Děkuji za pozornost.


