Centrum Edukacji Nauczycielskiej

XX Jesienna Szkoła „Problemy Dydaktyki Fizyki”
(18-21) X 2012, Czeszów
Komunikat 2
24.04.2012
Na początek informacja o zmianie miejsca obrad.
Część uczestników XIX Jesiennej Szkoły „Problemy Dydaktyki Fizyki” narzekała,
że Krośnice k/Milicza nie sprzyjają podtrzymywaniu integrujących „duszę i ciało” tradycji
Jesiennych Szkół. W związku z powyższym postanowiliśmy zmienić miejsce obrad.
I tak, XX, Jubileuszowa, Szkoła PDF: „Potrzeba środowiska dydaktykównauczycieli fizyki?!” odbędzie się 18-21 października 2012 roku, w Czeszowie, w hotelu
„Niezły młyn”, Czeszów, ul. Zawońska 7.
Reszta pozostaje bez zmian. Szkoła jest organizowana przez Zakład Nauczania Fizyki
Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu
Wrocławskiego oraz Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.
Szczegółowe informacje są sukcesywnie podawane na stronie internetowej Szkoły
www.pdf20.ifd.uni.wroc.pl
Rejestracja i opłata:
Prosimy o internetową rejestrację na stronie www.pdf20.ifd.uni.wroc.pl wraz ze zgłoszeniem
tytułu wystąpienia lub plakatu oraz krótkim streszczeniem do 1 czerwca 2012 roku.
Koszt uczestnictwa w Szkole, pomimo znacznie wyższego standardu „Niezłego młyna” niż
„Schroniska młodzieżowego” w Krośnicach, wynosi w dalszym ciągu 450 zł dla pracowników
uczelni i 150 zł dla czynnych nauczycieli. Termin dokonywania płatności do 30
czerwca 2012. Numer konta, wraz z dopiskiem na przelewie, podany jest pod zakładką
„Rejestracja”.
Opłata konferencyjna pokrywa wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Szkole:
– wpisowe,
– materiały konferencyjne,
– kolację 18 X, całodzienne wyżywienie 19 i 20 X oraz śniadanie i obiad 21 X ,
– uroczystą kolację 20 X,
– udział w warsztatach terenowych 21 X.
Program Jubileuszowej, XX Jesiennej Szkoły „Problemy Dydaktyki Fizyki” przesyłam w
oddzielnym dokumencie. W programie czerwoną czcionką zaznaczone są te sesje, do
których oczekujemy zgłoszeń materiałów od uczestników Szkoły.
Przypominam Regulamin ogłoszonego już wcześniej Konkursu na wykład
popularyzujący fizykę.

1. Uczestnikiem konkursu może być każdy (od ucznia do profesora).
Nie jest konieczne formalne uczestnictwo w XX, Jubileuszowej, Szkole PDF.
2. Zadaniem uczestnika jest wygłoszenie wykładu. Wykład może być wspomagany prezentacją
multimedialną, pokazami fizycznymi, muzyką, itp.
3. Czas wykładu nie może przekroczyć 15 minut.
4. Temat wykładu powinien być związany z fizyką lub jej popularyzacją np.:
„Dlaczego warto studiować fizykę?”, „Najpiękniejsze eksperymenty fizyczne”, „Jak
odkryć smak fizyki?”.
5. Zgłoszenie należy przesłać pocztą elektroniczną na podany niżej adres. Zgłoszenie winno zawierać:

- Scenariusz wykładu, nie przekraczający powierzchni 1 strony formatu A4.
- Imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego oraz adres e-mailowym (wyłącznie do
wiadomości Sekretarza).
6. Projekty wykładów, przysłane na poniższy adres mailowy (informacje o autorze będą znane
jedynie Sekretarzowi) będą rozpatrywane przez Jury w składzie: Władysław Błasiak –
przewodniczący, Ryszard Cach i Ewa Dębowska. Najlepsze projekty zostaną zakwalifikowane do
wygłoszenia podczas XX, Jubileuszowej, Jesiennej Szkoły PDF. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez
uczestników XX, Jubileuszowej, Jesiennej Szkoły PDF po prezentacjach konkursowych w dniu 20
października 2012.

TERMINY i ADRES
1. Termin zgłoszenia: 20 września 2012
2. Adres: tomaszg@ifd.uni.wroc.pl
z dopiskiem: Mini-Wykład
NAGRODY
Tablet PC – przenośny komputer osobisty (I nagroda).
Sława oraz uznanie dla uczestników Konkursu.

Do zobaczenia w niezłym młynie.
W imieniu Komitetu Programowo-Naukowego XX, Jubileuszowej,
Jesiennej Szkoły PDF
Ewa Dębowska

