Inovovaná příprava budoucích učitelů matematiky, fyziky a informatiky na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové
V rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropského sociálního fondu
„Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHKÿ, reg. č.
CZ.1.07/2.2.00/28.0118, jsou v současnosti na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové (PřF UHK) inovovány mimo jiné i učitelské studijní obory
matematiky, fyziky a informatiky. Inovace
výše zmíněných učitelských oborů jsou
směřovány tak, aby výuka odpovídala současným vysokým nárokům na učitelskou
profesi a potřebám trhu práce. Důraz je
kladen především na didaktické předměty.
Jedním z hlavních cílů projektu je modernizace prostředků a metod výuky. Jsou
vytvářeny nové studijní opory, z velké
části elektronické, včetně e-learningových.
Fyzikální laboratoře budou dovybaveny
moderními zařízeními mimo jiné i experimenty z jaderné fyziky. Studenti mají
v rámci projektu možnosti absolvovat stáž
v průmyslových subjektech nebo i vycestovat na stáž na akademickou instituci do
zahraničí.
Negativním trendem současné doby je,
že naše obory trpí nedostatkem kvalitních studentů v souladu s obecným poklesem zájmu o přírodovědné předměty. Současný systém vzdělávání budoucích pedagogů bohužel neodpovídá dnešním potřebám. Budoucí pedagogové nejsou cíleně

připravováni na svoji praxi, a to zejména
v oblasti nových metod výuky, moderních
didaktických prostředků a pomůcek, především při využívání výpočetní techniky
ve výuce. Náprava tohoto stavu se doposud, vzhledem k vybavení a zastaralým
učebním plánům vycházejících z původní
akreditace a studijním materiálům, nedařila, jak vyplývá mimo jiné i z dotazníkových průzkumů.
V projektu jsme nezapomněli ani na vyučující PřF UHK. I oni dostávají možnost
dalšího odborného růstu ve svých oborech
a to zejména formou kursů dalšího vzdělávání či možnosti vycestovat do zahraničí
na odbornou stáž.
Projekt by měl studium na PřF UHK
zatraktivnit a přilákat tak kvalitnější studenty. V důsledku toho věříme i v postupný růst kvality vyučování matematiky, fyziky a informatiky na základních
a středních školách.
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Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy
učitele fyziky
Tým pracovníků Katedry experimentální fyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v současné
době druhým rokem řeší projekt Modularizace a modernizace studijního programu
počáteční přípravy učitele fyziky, který je
podporován operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropského sociálního fondu.
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