POZVÁNKA NA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM K POLYTECHNICE
Pojďme se společně podívat na fyziku z jiného úhlu pohledu.
Přesně v duchu myšlenky, že není třeba zoufat, když se žáci neučí a fyzika je
nebaví, ale že je důležité, aby vůči předmětu nezahořkl sám pedagog, jsme pro
Vás připravili netradiční vzdělávací program, který je průřezem z různých oblastí
fyziky.
Formou
„SCIENCE SHOW“
Vám představíme, jak lze žákům 1.st ZŠ prezentovat fyziku, fyzikální pokusy, ale
i další technické dovednosti, přístupnou formou.
Úžasné Divadlo Fyziky je skupina lidí, kteří se rozhodli bavit diváky fyzikou.
Lektoři Barbora Mikulecká a Vojtěch Hanák se snaží předávat radost z poznání
a probouzet v lidech nadšení z pozorování světa kolem sebe. Fyzikální show
dělají profesionálně a za šest let své vystoupení dostali na evropskou úroveň.
Vzdělávací program
Polytechnická výchova - Rozvoj technických znalostí a dovedností u dětí v MŠ
a ZŠ je akreditován MŠMT (Akreditace Č.j.:MSMT-944/2016-1-140 ) a je pro
Vás zcela ZDARMA
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Možné termíny:
21. 11. 2017
22. 11. 2017
23. 11. 2017
Vzdělávací program má za cíl představení jednoduchých experimentů jako
možnosti výuky základní fyziky v ZŠ hravou a přirozenou formou. Účastníci se
atypickou formou vzdělávání, formou „science show,“ seznámí s pokusy
z oblasti fyziky, ale také z oblasti matematiky a chemie.
Ideálním nástrojem pro poznávání fyziky kolem nás jsou experimenty, které si
žáci mohou pod vedením pedagogů sami vyzkoušet a hrát si s nimi.
Seminář bude přímou ukázkou práce s žáky v rámci krátkého vystoupení a
následného workshopu pro pedagogy. V rámci workshopu předají lektoři
vhodnou formou pedagogům rady, doporučení a zkušenosti jak experimenty
s dětmi realizovat.
Na závěr obdrží účastníci kvalitně zpracované materiály s návody na pokusy,
které budou na semináři představeny.
Realizace přímo u Vás ve škole, dopoledne hravou formou zapojení žáků,
odpoledne workshop pro 20 pedagogů (je vhodné pozvat pedagogy z okolních
škol, aby se kapacita semináře naplnila).
Akce je hrazena v rámci projektu MAP ORP ČB.

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000021
Kooperační partnerství v rámci projektu „MAP ČB“ tvoří:
Město České Budějovice
MAS Blanský les-Netolicko, o.p.s.
MAS Hlubocko-Lišovsko, o.p.s.

MAS Rozkvět,z.s.
MAS Pomalší, o.p.s.
MAS Sdružení Růže, z.s.

