Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje
Mozartova 449, 530 09 Pardubice, tel. 466 536 530
E-mail:info@ccvpardubice.cz Web:http://www.ccvpardubice.cz IČO 750 61 074

POZVÁNKA NA VZDĚLÁVACÍ AKCI
Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si Vás pozvat na vzdělávací akci č. 0907101 Netradiční typy úloh ve fyzice, která je doporučena pro
učitele základních a zejména středních škol.

09 Člověk a příroda (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis)
0907101

Netradiční typy úloh ve fyzice

Doporučeno pro:

učitele základních a zejména středních škol

Termín konání:

20.února 2020 od 09:00

Rozsah:

4 vyučovací hodiny

Místo konání:

CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny

Spojení:

MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše

Lektor:

Mgr. Jaroslav Reichl, lektor fyzikálních seminářů

Garant za CCV:

Bc. Michaela Mzyková

Tematická náplň:

V rámci semináře budou účastníkům nabídnuty netradiční typy úlohy, které jsou
zadány pomocí obrázku či fotografie, schématu, reálné situace, experimentu, krátké
ukázky z filmu, … S návodnými otázkami a metodickým vedením budu tyto úlohy
společně vyřešeny včetně metodických a didaktických poznámek (kdy úlohy zařadit, co
by mělo úloze předcházet, na co dávat při řešení pozor, …).
Seznam všech úloh včetně autorského řešení dostanou účastníci k dispozici v
elektronické podobě.
Motivovat žáky ke studiu fyziky jinými typy úloh, než standardními učebnicovými
úlohami. Řada úloh, se kterými se účastníci seznámí, vychází z běžného života nebo
má do běžného života přesah.

Akreditace:

MSMT-869/2019-2-23

Účastnický poplatek:

700 Kč

Poznámka:

V případě zájmu o uvedenou akci vyplňte, prosím níže přiloženou přihlášku a zašlete ji obratem na e-mailovou adresu nejpozději do
uzávěrky přihlášek.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
0907101 Netradiční typy úloh ve fyzice
Jméno, příjmení, titul:
Datum narození:
Místo narození:
Kontakt na přihlášeného účastníka:
Název, adresa školy, šk. zařízení:
IČO:
Telefon, e-mail školy:
Platba: v hotovosti / na fakturu
Přihlašovat se můžete odesláním této vyplněné přihlášky e-mailem nebo přímo na stránkách www.ccvpardubice.cz, kde najdete uvedenou
akci v databázi školení pod odkazem "09 Člověk a příroda (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis)"
Počet míst na semináři je omezen kapacitou učebny, v případě překročení kapacity rozhoduje o zařazení mezi účastníky datum přijetí
přihlášky.
Seminář proběhne v případě naplněné potřebné kapacity k uskutečnění semináře.
Při neúčasti nebo zrušení účasti po uzávěrce se zavazujeme uhradit účastnický poplatek.
Vyplněním přihlášky souhlasím se zavedením do evidence účastníků vzdělávacích akcí (podle zák. č. 101/2000 Sb.).

..................................................
Razítko a podpis ředitele

