POSOUVÁNÍ HRANIC
VE VÝUCE PŘÍRODNÍCH VĚD
VĚDA NA SCÉNĚ – SCIENCE ON STAGE 2013
SŁUBICE – FRANKFURT (ODER)
VAŠE NÁPADY PRO VÝUKU
PŘÍRODNÍCH VĚD V ČR A V EVROPĚ

PRÁVĚ
TEĎ!
PŘIHLÁŠKY DO
18. 3. 2012

Pro mezinárodní festival Věda na scéně - Science on Stage, který
se uskuteční od 25. do 28. dubna 2013, hledáme učitele a lektory
od mateřských školek po střední školy, kteří mají zajímavé nápady
pro zlepšení výuky přírodovědných předmětů a matematiky.
Reprezentanti ČR budou vybráni na národní soutěžní přehlídce
1. - 2. 6. 2012 v iQ Parku v Liberci. Věda na scéně - Science on Stage
nabízí: výměnu zkušeností, materiálů a nápadů mezi učiteli v celé
Evropě.
Přihlášky do: 18. 3. 2012
www.science-on-stage.cz
ORGANIZÁTOŘI:

Katedra didaktiky fyziky
Matematicko-fyzikální fakulta
Univerzita Karlova v Praze

KONTAKT:

Národní řídící výbor
Věda na scéně - Science on Stage
KDF MFF UK, V Holešovičkách 2, 182 00 Praha 8
www.science-on-stage.cz

1. – 2. 6. 2012

iQ PARK LIBEREC
Zveme všechny učitele a lektory biologie, chemie, fyziky a matematiky základních
a středních škol a učitele prvního stupně základních škol a škol mateřských:
pojďte předvést to nejlepší, co děláte,
a vyměnit si zkušenosti s ostatními nadšenci z celé ČR
(v Liberci) i Evropy (ve Słubici / Frankfurtu (Oderu))!
Přihlaste se do 18. 3. 2012, podrobné informace naleznete na
www.science-on-stage.cz .
Finálová soutěžní přehlídka českého národního kola se bude konat 1. - 2. 6. 2012
v iQ PARKu v Liberci. Její vítězové vytvoří tým, který pojede reprezentovat Českou
republiku na mezinárodní festival, který se uskuteční 25. - 28. 4. 2013 ve Słubici /
Frankfurtu (Oderu) na hranicích Polska a Německa.
HLAVNÍ TÉMATA
 Badatelsky orientovaná výuka
 Informační a komunikační technologie
 Přírodní vědy v mateřské školce
 Spolupráce mezi školami

KATEGORIE
 Veletrh
Výstava na malých stáncích/stolech,
kde se každý účastník prezentuje.
Veletrh je hlavní složkou celého festivalu.
Další kategorie jsou:
 Dílna / Ukázková hodina
 Pódiové vystoupení
1. VELETRH
Veletrh je plánován jako tržiště nápadů a
námětů pro výuku přírodovědných
předmětů. Učitelé a lektoři si v průběhu
festivalu navzájem předvádí výukové
náměty, projekty a pokusy.

2. DÍLNA / UKÁZKOVÁ HODINA
V Dílnách (50 minut) se vytváří materiály a
doporučení pro výuku a diskutuje se o
důležitých tématech přírodovědného
vzdělávání.
Ukázkové hodiny (20 minut) jsou určeny
pro předvedení učebních metod a konceptů
v menších, neformálních prezentacích.
3. PÓDIOVÉ VYSTOUPENÍ
Plenární přednášky, divadelní vystoupení a
předvádění pokusů na jevišti.
3.1. Přednáška
Přednášky jsou určeny pro prezentování
zajímavých výukových metod a nápadů pro
výuku nebo pro poutavé přednášky
s pokusy (20 minut).
3.2. Divadelní vystoupení
Pro předvádění vědy “na scéně“ je potřeba
i herecký talent. Cílem je předvést
přírodovědná témata na jevišti jako plynulé
poutavé divadelní vystoupení (45–60
minut).

PŘIHLÁŠKY A DALŠÍ
INFORMACE
Jitka Houfková
Národní řídící výbor
Věda na scéně - Science on Stage
KDF MFF UK
V Holešovičkách 2
182 00 Praha 8
scienceonstage@seznam.cz
www.science-on-stage.cz

JAK SE PŘIHLÁSIT
Přihlášky jsou ke stažení na www.scienceon-stage.cz ve formě k elektronickému
vyplnění nebo k tisku a vyplnění rukou.
Součástí přihlášky je i krátká anotace
soutěžního příspěvku v angličtině.
Finalisté, vybraní na základě přihlášek, se
sejdou na soutěžní přehlídce
1. - 2. 6. 2012 v iQ PARKu v Liberci.
Vyplněnou přihlášku zašlete zašlete
do 18. 3. 2012:
e-mailem na adresu:
scienceonstage@seznam.cz
nebo poštou na adresu:
Národní řídící výbor
Věda na scéně - Science on Stage
KDF MFF UK
V Holešovičkách 2
182 00 Praha 8
nebo faxem na číslo: 221 912 406

Věda na scéně - Science on Stage

www.science-on-stage.cz

