Seminář Moderní technologie ve výuce fyziky
Seminář si klade za cíl seznámit účastníky s možnostmi moderních technologií ve fyzice. V rámci úvodní
přednášky bychom se seznámili se stávajícími možnostmi moderních technologií, které bude možné si
následně i vyzkoušet v rámci workshopů v sekcích. Jelikož se jedná o první ročních tohoto semináře,
bude se počet sekcí a témat rozšiřovat podle počtu zájemců a jejich zájmu.

Místo a datum konání
Seminář se uskuteční 28. listopadu na Dvořákově gymnáziu a SOŠE, Dvořákovo nám. 800, Kralupy
nad Vltavou, 27801

Program
9.30-10.00

Prezence

10.00 – 10.15 Zahájení
10.15 – 11.15 Mgr. Radim Kusák - Moderní technologie ve výuce fyziky (úvodní přednáška)
11.15 – 11.45 Projekty na Dvořákově gymnáziu a SOŠE
11.45 – 12.30 oběd
12.30 – 13.30 Workshopy v sekcích (více informací k sekcím níže)
13.00 – 13.45 Přestávka / Cofee break
13.45 – 14.45 Workshopy v sekcích
14.45 – 15.00 Přestávka / Cofee break
15.00 – 16.00 Workshopy v sekcích
16.00 Závěr semináře

16.30 – 20.00 Neformální setkání pro studenty VŠ a další zájemce

Vložné a registrace
Na seminář je možné se přihlásit této stránce.
Termín přihlášení je do pátku 31. října.
250Kč na účastníka
200Kč na účastníka, který je člen Fyzikální pedagogické společnosti JČMF
V ceně vložného jsou Cofee breaky a oběd.

Vložné zašlete na účet Dvořákova gymnázia a SOŠE:
19 - 0233220207/0100
Variabilní symbol – datum akce 28112014
Zpráva pro příjemce – vaše jméno a příjmení

Neformální setkání
Seminář bude pokračovat neformálním setkáním studentů vysokých škol a případně dalších zájemců
z řad účastníků. V rámci setkání mají studenti možnost představit své bakalářské a diplomové práce,
bude i prostor pro delší diskuzi k tématu moderních technologií.

Možnosti ubytování
Pro zájemce (hlavně z řad studentů) je možnost přespání ve škole ve vlastním spacím pytli. K dispozici
jsou sprchy, případně lze využít i rychlovarnou konvici a vařič s nádobím.
K ubytování lze také využít hotel Sport, ale po vlastní ose a na vlastní náklady.

Sekce workshopů
Počet sekcí se bude rozšiřovat v závislosti na počtu účastníků. Jednotlivé workshopy v sekcích je
možné zvolit v přihlašovacím formuláři semináře. Na sekcích bude možnost zapůjčení tabletů,
případně notebooků, doporučujeme si ale vzít vlastní zařízení, které používáte ve své výuce.

1. Sekce
12.30 – 13.30 Fyzika s tablety (tablety - Android)
13.45 – 14.45 Videoměření (notebooky, program Tracker, Ipad)
15.00 – 16.00 Zvolený workshop účastníky

2. Sekce
12.30 – 13.30 Zvolený workshop účastníky
13.45 – 14.45 Zvolený workshop účastníky
15.00 – 16.00 Zvolený workshop účastníky

3. Sekce a další sekce
Podle zájmu účastníků

Seminář pořádá odborná skupina Moderní technologie
ve výuce fyziky FPS JČMF a Dvořákovo gymnázium a
SOŠE, Kralupy nad Vltavou.
http://moderni-technologie.cz/konference.
Bližší informace radim.kusak@gmail.com.

