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HLAVNÍ AKTIVITY
Hlavní pøedvídané aktivity jsou:
Výzkumná èinnost
Zapojení uèitelù chemie a vìdcù ve spoleèném úsilí ke sdílení
vìdomostí týkajících se:
Motivace studentù

KONTEXT

Projekt “Chemie je všude kolem nás - sí”, je financovaný v rámci
programu celoživotního vzdìlávání - Podprogram Comenius - Tematické
cíle, jehož cílem je zvýšit zájem studentù o studium chemie. Chemie je
mezi vìdními obory považována za ukázkový pøíklad, protože je uznávána
jako jeden z nejtìžších pøedmìtù.

Vzdìlávání uèitelù
Pøíklady dobré praxe a úspìšné zkušenosti
Shromáždìní výukových materiálù
Vytvoøení databáze existujících materiálù a zdrojù pro výuku chemie s
inovativním, atraktivním a interaktivním pøístupem, zamìøenou na
vyhodnocení používaných metod a øešení.
Síové sdílení informací
Organizace shromáždìní za úèelem zapojení uèitelù a vìdcù do nadnárodních
diskuzí zamìøené na sdílení strategií a øešení na podporu výuky chemie.
Mezinárodní konference
Organizace mezinárodních konferencí popisující souèasný stav a perspektivy
týkající se motivace studentù, vzdìlávání uèitelù a úspìšných zkušeností s
výukou chemie.

CÍLE

Konkrétní cíle projektu “Chemie je všude kolem nás - sí” jsou:
Zvýšit zájem o chemii pomocí sdílení nejefektivnìjších
strategií pro výuku a nauèení tohoto pøedmìtù
Pøedstavit chemii v pozitivním svìtle a s novým pøístupem,
pomocí ukázek pøíkladù z každodenního života a objasnìní jak
chemie pøispívá k vysvìtlení každodenních jevù
Zlepšit metody výuky pøírodovìdných pøedmìtù skrze
spolupráci a následné propojení uèitelù a odborníkù
Vytvoøení sítì mezi vzdìlávacími institucemi pro výmìnu a
porovnání zkušeností za úèelem zmenšení propasti mezi
svìtem odborníku a uèitelù

VÝSTUPY
Databáze a pøehled publikací týkající se výuky chemie

CÍLOVÉ SKUPINY

Pøíspìvky popisující souèasný stav a pøedpokládané budoucí
perspektivy ve výuce chemie
Shromáždìní vyzkoušených a posouzených výukových materiálù

Projekt je zamìøený na vìdecké odborníky a uèitele ve
školách v dané oblasti

Organizace nadnárodních konferencí

