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Práca PK

Práca PK fyziky vychádza z Plánu práce školy a z analýzy práce PK za minulý školský rok. Hlavným cieľom PKF okrem zachovania kontinuity výchovy a vzdelávania je odstraňovanie encyklopedizmu , reprodukovania učiva, rozvoj tvorivosti, samostatnosti a vzťah k životnému prostrediu. Naším snažením je rozvíjať vzťah učiteľ a žiak v duchu demokratizácie a humanizácie. Odstraňovanie stresov na vyučovacích hodinách objektívnym hodnotením a klasifikáciou.

Návrh práce predmetovej komisie fyziky
na šk. rok 
Motto: Škola je cesta, po ktorej musíme kráčať všetci - jedným smerom




Strategické úlohy:
I.
Práca na projektoch z Európskeho sociálneho fondu

II.
Zavádzať a podporovať vyučovacie stratégie vo vzdelávacom procese s dôrazom na tvorivé vyučovanie a projektové učenie s využívaním IKT

III.
Umožniť prístup k informáciám využívaním informačno –komunikačných technológií vo výchovnom– vzdelávacom procese.

IV.
Skvalitňovať materiálno – technické vybavenie školy


Hlavné úlohy PK v školskom roku 

Pri príprave a plánovaní práce na školský rok sa vychádzalo z Plánu práce školy a analýzy PK za minulý školský rok. Strategickou víziou bude upevňovanie cieľov hodnotového systému a poslania školy pri zachovaní kontinuity výchovy a vzdelávania v náväznosti na predchádzajúce školské roky

 Koncepcia metodickej a riadiacej práce


Práca na projektoch z Európskeho sociálneho fondu

Pracovať na projekte „Brána vedy otvorená“ Získať financie na kúpu kníh v hodnote aspoń 1000 €  pre šk.rok. 
	Školský koordinátor pre tento projekt je p.Oravec

plnené priebežne
Aktívne pracovať na projekte Popularizácia vedy v prírodovednom vzdelávaní, organizovaného KTFaDF FMFI UK
Školský koordinátor pre tento projekt je p.Kocourková, p.Holíková
	Pokračovať v projekte „Názorné vyučovanie fyziky s dôrazom na rozvoj kompetencií žiakov potrebných pre uplatnenie v praxi“-  zameraný na žiacke aktivity vo fyzike a využitie IKT vo vyučovaní prostredníctvom e-mailov, fyz.listov, softvérových programov – ide spolupráca s fakultou FMFI UK
							Garant: p. Oravec


II. Zavádzať a podporovať vyučovacie stratégie vo vzdelávacom procese s dôrazom na tvorivé vyučovanie a projektové učenie.
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	Maximálne využívať technické prostriedky informačno komunikačných technológií vo vyučovaní, ktoré sú zabudované v posluchárni fyziky a v lab.fyziky 	
gestor: všetci vyučujúci
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	Zavádzať do vzdelávacieho procesu systém projektovej výučby prostredníctvom malých projektov na laboratórnych cvičeniach, resp. cez žiacke aktivity	 

 					1. roč. - individuálne projekty, tvorba projektu, prezentácia
2. roč. – tímová spolupráca pri tvorbe projektu
3. roč. - projektový týždeň
4.roč. – indiv. projekty žiakov , ktorí maturujú
gestor: všetci vyučujúci
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	V rámci individuálneho rozvoja žiakov podporovať ich v súťažiach, organizovaných KV FO vysokými školami, formou krúžkov a pod.	 

gestor: všetci vyučujúci
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	Tvorba a aktualizácia web – stránky. Práce a projekty študentov prezentovať na web –stránke školy

gestor: Holíková
								
III. Umožniť prístup k informáciám využívaním informačno –komunikačných technológií vo výchovnom– vzdelávacom procese
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Aplikovať do vyuč. procesu edukačné softvérové programy
gestor: ved. PK
file_14.png

file_15.wmf

	Elektronickú žiacku knižku využívať v prvom až štvrtom ročníku

gestor: všetci vyučujúci
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	do vyučovacích hodín zaraďovať aj informácie z celosvetovej siete Internet

zhromažďovať vhodné WWW stránky, neustále pracovať s webovou stránkou Infoveku týkajúcej sa metodiky vyučovania fyziky ako sú napríklad prehľad učebných pomôcok, demonštračné pokusy, spracovanie testov, problémových otázok a pod.
gestor: všetci vyučujúci
file_18.png

file_19.wmf

	budovať databanku počítačových tvorivých úloh, videonahrávok, kompaktných diskov, štandardných didaktických testov z jednotlivých tem. celkov

gestor: všetci vyučujúci
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	systematicky pripravovať žiakov podľa nových požiadaviek ŠVP. Pri vyučovaní dodržovať obsahové a výkonové štandardy k jednotlivým témam vo všetkých ročníkoch

gestor: všetci vyučujúci
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	zapracovávať vyučujúcich PK do práce s, modelovými experimentami z INTERAKTÍVNEJ FYZIKY, aby ich vedeli vhodne využívať na vyučovacích hodinách - v odbornej učebni i v učebni Infoveku, príp. fyzikálnom laboratóriu /treba tam výkonný počítač a dataprojektor/


gestor: všetci vyučujúci
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	naučiť sa pracovať s programom ASC a využiť ho pri komunikácii s rodičmi pri problémoch so študentom a pod.								gestor: všetci vyučujúci


IV. Skvalitniť materiálno – technické vybavenie školy
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Budovať knižnicu z fyzikálnou literatúrou v kabinete fyziky
gestor: Holíková, Oravec
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	Podľa plánu riaditeľstva gymnázia vykonať inventarizáciu zbierky fyziky, pripraviť odpisy zastaralej techniky a nefunkčných pomôcok

gestor: Holíková, 
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	Cieľavedome dopĺňať a modernizovať zbierku z fyziky výpočtovou a audiovizuálnou technikou podľa finančných možností riaditeľstva gymnázia

gestor: Holíková, Oravec


Pre všetkých vyuč. A VPK :
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	trvalú pozornosť venovať ďalšej modernizácii vyučovania z hľadiska foriem, obsahu metód a využívania výpočtovej techniky - rozvíjať medzipredmetové vzťahy medzi CH, M a Inf. 
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	nadväzovať kontakty s inými gymnáziami prostredníctvom Internetu cez e-mail s cieľom výmeny skúseností a realizácii projektov
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	rovnomerne rozdeliť úlohy na jednotlivých členov PK. Na zasadaniach PK kontrolovať plnenie úloh a prijímať opatrenia k odstráneniu nedostatkov
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	zvýšenú pozornosť venovať adaptácii žiakov 1. ročníka na podmienky stredoškolského štúdia. Vyučujúci 1. ročníka na prvých hodinách oboznámia žiakov so špecifikami štúdia fyziky
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	viesť žiakov k tvorivému dialógu, komunikatívnosti, hľadaniu súvislosti v rámci jednotlivých látok a tematických celkov. Dôraz klásť na systematizáciu poznatkov daného celku s využitím vhodných kvalitatívnych učebných úloh z praktického života a odbornej praxe 
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	základné učivo nerozširovať a nematematizovať, ale prenechať pre žiakov na voliteľné predmety v 3.a 4.ročníku



V. Na každom zasadnutí PK:

¨	Kontrolovať časové plnenie tem. plánov, úroveň vedomosti a vymieňať si skúsenosti pri tvorbe kvalitatívnych úloh, metodickom spracovaní kapitol, testov, evokačných otázok z látok, práca na projektoch , nové poznatky z web. stránky Infoveku
gestor:  Oravec
¨	Zovšeobecňovať poznatky získané jednotlivými vyučujúcimi v rámci školení, ako i štúdiom odbornej literatúry, metodických publikácii a pod, gestor:		gestor: všetci vyučujúci
¨	
¨	Zaoberať sa aktuálnymi  problémami, ktoré vyplývajú z pracovných porád vedenia školy ako i z príležitostných porád vedenia školy s vedením PK.Vyhodnocovať využívanie informačno komunikačných technológií vo vyučovaní v odbornej učebni 
Neustále sledovať a vyhodnocovať výchovno – vzdelávaciu činnosť			 									
Počas šk.roku budú študentom k dispozícii aspoň dva fyzikálne krúžky, ktoré budú viesť 		zodp.	          Kocourková, Oravec
Plán exkurzií je v prílohe tohto plánu  			zodp.             Kocourková


Ostatné úlohy vyplývajú z Plánu hlavných úloh školy pre daný školský rok.

.

Predmetová komisia fyziky sa zapojila do projektu ESFSOP ĽZ 164, ktorý organizuje a garantuje Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave. Projekt "Názorné vyučovanie fyziky s dôrazom na rozvoj kompetencií žiakov potrebných pre uplatnenie v praxi" je zameraný na žiacke aktivity vo fyzike a využitie IKT vo vyučovaní. Projekt je financovaný Európskym sociálnym fondom. 
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Rekonštrukcia fyzikálneho laboratória 
Počas letných prázdnin 2006 bolo vybudované nové fyzikálne laboratórium a do učebne fyziky bol nainštalovaný dataprojektor pripojený na počítač aj video. Oboje významne prispelo k rozšíreniu používania moderných informačných technológií pri vyučovaní fyziky. Foto si môžete pozrieť vo fotogalérii PK F

Podľa nového školského vzdelávacieho programu majú študenti v 1. až 3. ročníku povinnú fyziku v počte hodín 2+2+2, pričom sa preberá len základné učivo z celého kurzu fyziky a robia sa vybrané laboratórne práce s delenou triedou. Vrámci daných hodín je delená len jedna hodina na laboratórne cvičenia a žiacke aktivity 
Dobieha štvrtý ročník, kde je fyzika voliteľná. Študent si môže vybrať 4- hodinový blok a zároveň sa zúčastňovať aj 2-hodinového seminára z fyziky, alebo si vyberie každý samostatne. Na týchto hodinách sa rozširuje a prehlbuje základné učivo. Dôraz sa kladie na prípravu žiakov na maturitnú skúšku a prijímacie pohovory na vysoké školy. Tematický plán vo štvrtom ročníku sa robí individuálne podľa zamerania žiakov v skupine. Je tu ešte aj možnosť  predmetu – Cvičenia z fyziky v počte 2 hodín špeciálne zameraný na zopakovanie základných tém k maturitnej skúške





