
 

 

 

XXI JESIENNA SZKOŁA 

PROBLEMY DYDAKTYKI FIZYKI 

Wokół jakości edukacji fizycznej 

9-12 października 2014 

organizowana przez 

 

INSTYTUT FIZYKI DOŚWIADCZALNEJ 

UNIWERSYTETU WROCŁWSKIEGO 

 

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELSKIEJ 

UNIWERSYTETU WROCŁWASKIEGO 

dofinansowana przez 

 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI 

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

 

O SZKOLE 

Jesienne Szkoły "Problemy Dydaktyki Fizyki" 

organizowane są już od 39 lat. Zostały powołane 

przez środowisko wrocławskich dydaktyków fizyki, 

w uzgodnieniu z wiodącymi ośrodkami dydaktyki 

fizyki w Polsce, w celu doskonalenia procesu ucze-

nia się i nauczania fizyki. Od samego początku zało-

żeniem było utworzenie forum, na którym mogliby 

wymieniać doświadczenia i prezentować wyniki 

badań dydaktycy fizyki z uczelni, nauczyciele uczący 

fizyki i doradcy metodyczni. Dydaktycy fizyki i fizycy 

z uczelni uzgadniali podejścia do nauczania, tworzyli 

nowe struktury programowe, interpretację trud-

nych zagadnień fizyki. Nauczyciele pogłębiali swoje 

rozumienie fizyki i weryfikowali propozycje nowych 

rozwiązań przez pryzmat praktyki. Wszyscy mieli 

okazję do partnerskich rozmów. Programy Szkół 

PDF odzwierciedlały problemy nurtujące środowiska 

szkolne i uczelniane. Głównymi składowymi pro-

gramu były warsztaty, seminaria, dyskusje i wykłady 

(prezentacje). Z biegiem lat cechą charakterystyczną 

Szkół stał się coraz większy udział nauczycieli a Szko-

ła PDF stała się jedną z nielicznych form przedmio-

towego doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

Chcemy utrzymać szkoleniowy charakter tych 

spotkań, ale pragniemy jednocześnie powrócić do 

tradycji pierwszych Szkół, w których udział pracow-

ników z uczelni, kształcących przyszłych nauczycieli 

fizyki, był bardzo istotny. 

 

Ostatnia, XX Jesienna Szkoła PDF: "Potrzeba śro-

dowiska dydaktyków i nauczycieli fizyki?!", odbyła 

się w dniach 18-21 października 2012 roku, w Cze-

szowie k/Milicza. Dorobek merytoryczny Szkoły  

zaprezentowano w książce ("Problemy dydaktyki 

fizyki", A. Krajna, L. Ryk, K. Sujak-Lesz (red.), Oficyna 

Wydawnicza ATUT. Wrocławskie Wydawnictwo 

Oświatowe, Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uni-

wersytetu Wrocławskiego). 

 

 



 

 

KOMITET PROGRAMOWO-NAUKOWY 

SZKOŁY 

Przewodniczący  

Ryszard Cach (Uniwersytet Wrocławski) 

Członkowie 

Władysław Błasiak (Uniwersytet Pedagogiczny) 

Ewa Dębowska (Uniwersytet Wrocławski) 

Andrzej Krajna (Uniwersytet Wrocławski) 

Zygmunt Mazur (Uniwersytet Wrocławski) 

Andrzej Majhofer (Uniwersytet Warszawski) 

Zygmunt Olesik (Akademia Jana Długosza) 

Leszek Ryk (Uniwersytet Wrocławski) 

Piotr Skurski (Uniwersytet Łódzki) 

Krystyna Sujak-Lesz (Uniwersytet Wrocławski) 

Tadeusz Wibig (Uniwersytet Łódzki) 

Sekretarz 

Tomasz Greczyło (Uniwersytet Wrocławski) 

REJESTRACJA ON-LINE 

http://21pdf.ifd.uni.wroc.pl/rejestracja.php 

 

Opłata konferencyjna: 

 dla pracowników uczelni i instytucji oświa-

towych: 600 pln 

 dla nauczycieli: 200 pln 

 dla uczestników bez zakwaterowania i wy-

żywienia: 100 pln (opłata pokrywa wpisowe, 

materiały konferencyjne oraz napoje pod-

czas przerw w zajęciach) 

Opłatę konferencyjną proszę wpłacać na konto: 

właściciel konta: 

Uniwersytet Wrocławski 

pl. Uniwersytecki 1 

50-137 Wrocław 
 

nazwa i adres banku: 

Bank Zachodni WBK S.A. 4 Oddział Wrocław 

ul. Kuźnicza 17/19 

50-950 Wrocław 

konto: 58 1090 2503 0000 0001 1434 9402 

kod swift: WBK PPL PP 

z dopiskiem: 

"Konferencja 42N, Jesienna Szkoła PDF". 

Termin rejestracji do  

1 września 2014. 

Termin dokonywania płatności do 

10 września 2014. 
Opłata konferencyjna pokrywa wszystkie koszty związane z 
uczestnictwem w Szkole: 

 wpisowe i materiały konferencyjne, 

 noclegi, 

 kolację 9 X, całodzienne wyżywienie 10 i 11 X, 

 uroczystą kolację 10 X, 

 śniadanie, wycieczkę i obiad 12 X. 

RAMOWY PROGRAM SZKOŁY 

Czwartek 9.X.2014 
od 15.00 Rejestracja uczestników 
17.00-18.30 Sesja inauguracyjna 
Wokół standardów kształcenia nauczycieli 
 
Piątek 10.X.2014 
9.30-14.00 Sesja poranna 
Wykład o neurodydaktyce (Jerzy W. Mozrzymas) – 
kontynuacja wystąpienia z XX Jesiennej Szkoły 
Wykład o Słońcu i dawnych przyrządach astrono-
micznych (Paweł Rudawy) 
Egzamin maturalny z fizyki A.D. 2015 + dyskusja 
(Zygmunt Mazur) 
15.30-19.00 Sesja popołudniowa 
Cele i zasady nauczania fizyki dziś (panel – Piotr 
Skurski) 
e-metody nauczania (Tomasz Greczyło) 
20.15- ... Sesja wieczorna 
„Edukacyjny folklor” (Andrzej Majhofer) 
 
Sobota 11.X.2014 
9.30-14.00 Sesja poranna 
Badania z zakresu dydaktyki fizyki w Polsce 
Działania edukacyjne dla uczniów w szkołach i na 
uczelni 
15.30-19.00 Sesja popołudniowa 
Prezentacje konkursowe 
Czas na nowy podręcznik „Nauczanie fizyki. Wybra-
ne zagadnienia” 
19.30 - ... Uroczysta Sesja Wieczorna 
 
Niedziela 12.X.2014 
9.30-13.30 Warsztaty terenowe (Jan Harasimowicz) 


