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VÁS POZÝVAJÚ NA PRACOVNÝ FESTIVAL FYZIKY 2009

Tvorivý učiteľ fyziky
Festival fyziky postupne nadobúda charakter festivalu fyzikálnych nápadov. Určený je
učiteľom fyziky škôl všetkých stupňov, ktorí sa chcú podeliť so svojimi nápadmi ako
skvalitniť vyučovanie fyziky v rámci školskej reformy. Zameraný je predovšetkým na
prezentáciu zaujímavých experimentov, inovatívnych vyučovacích metód a postupov,
ktoré u žiakov a študentov stimulujú záujem o fyziku. Zdrojom nápadov bude iste aj
Medzinárodný rok astronómie a Medzinárodný rok Zeme.
Seminár

Na festivale sa ako pozvaní prednášatelia zúčastnia profesor J. Krempaský a dr.
V. Rušin. Prítomní budú aj účastníci medzinárodných festivalov „Science on Stage“,
vysokoškolskí učitelia, členovia Terminologickej komisie SFS ako aj ďalší pozvaní hostia.

Dátum a miesto konania: 19.-22. apríl 2009, Kongresové centrum SAV SMOLENICE
Konferenčný poplatok: 15.00 € , úhrada pri registrácii v KC SAV
Ubytovanie: v priestoroch zámku Smolenice, hradia usporiadatelia
Stravné: hradia usporiadatelia
Uzávierka prihlášok a abstraktov príspevku: 28. marec 2009
Organizačný výbor: D.Krupa, I.Túnyi, K.Petrík, A.Dirner, P.Čerňansky
Webová stránka konferencie: http://www.pansophia.sk/ff2009.html

RÁMCOVÝ PROGRAM KONFERENCIE:
19.4.2009
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20.4.2009
Raňajky
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Káva
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Obed

21.4.2009
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Obed

14:00
16:00 Registrácia
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18:00 Večera
19:30 Úvodná prezentácia
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22.4.2009
Raňajky
Prezentácie
Káva
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Podrobný program bude zostavený po obdržaní prihlášok. Prezentácie môžu byť robené
formou prednášky s bohatým využitím súčasných informačných a komunikačných
technológií, praktickou trojrozmernou ukážkou, demonštračným experimentom, alebo
akoukoľvek inou zaujímavou formou, napríklad scénkou.
Názov príspevku, abstrakt a predpokladanú dobu trvania vyznačte v prihláške.
K dispozícii bude dataprojektor, počítač a priestor na praktické ukážky. Pokiaľ by ste
mali ďalšie požiadavky, uveďte ich v prihláške. Vybrané príspevky budú zverejnené vo
forme knižnej publikácie.
Ubytovanie v Smoleniciach je prevažne v dvojposteľových izbách. Smolenice sú
dobre dostupné autobusom aj vlakom. Vzhľadom na obmedzenú ubytovaciu kapacitu
neváhajte a priloženú prihlášku pošlite čo najskôr e-mailom na adresu sfs@savba.sk

Tešíme sa na vašu účasť.

RNDr. Dalibor Krupa, CSc., DPhil.
za organizačný výbor

Bratislava, 24. 2. 2009
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