KATEDRA FYZIKY, CHEMIE A ODBORNÉHO
VZDĚLÁVÁNÍ - SEKCE CHEMIE
pořádá ve dnech 20. – 21. 5. 2015

XXIV. Mezinárodní konferenci o výuce chemie

DIDAKTIKA CHEMIE A JEJÍ KONTEXTY

Mezinárodní konference se uskuteční
pod záštitou KFCHO PdF MU
a pod patronací Odborné skupiny pro chemické
vzdělávání České společnosti chemické

Mezinárodní vědecký výbor konference:
Předseda: Doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr. (CZ)
Členové:
Prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. (CZ)
Prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. (CZ)
Prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc. (SK)
Doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, Ph.D. (SK)
Doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc. (CZ)
Doc. dr. hab. Malgorzata Nodzyńska (PL)
Prof. RNDr. Miroslav Prokša, CSc. (SK)
Doc. RNDr. Petr Sládek, CSc. (CZ)
Doc. RNDr. Josef Trna, CSc. (CZ)
Doc. PaedDr. Pavel DOULÍK, Ph.D. (CZ)
Doc. PhDr. Jiří ŠKODA, Ph.D. (CZ)

Organizační výbor:
Členové:
Mgr. Irena Plucková, Ph.D. (pluckova@.muni.cz; pluckova@seznam.cz), doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.;
Mgr. Jiří Šibor, Ph.D.; RNDr. Eva Trnová, Ph.D.; Mgr. Alžběta Málková; Mgr. Monika Šindelková;
Jana Jachymiáková

Jednání konference budou probíhat v plenárním jednání a ve dvou sekcích nad
stěžejními tématy:
Výzkum a inovace v didaktice chemie a dalších přírodovědných
předmětech
Výuka, vzdělávání a integrace v chemii a dalších přírodovědných
předmětech
Konference se uskuteční ve dnech 20. – 21. 5. 2015 v prostorách Univerzitního
centra Šlapanice. Kompletní poplatek činí 2 600,- Kč s noclehem a plnou penzí.
Pokud má někdo možnost vlastního ubytování, je výše konferenčního poplatku
stanovena na 2 000,- Kč včetně stravování.
Poplatek je určen k uhrazení veškerých nákladů, tj. na vydání a zaslání konferenčních
publikací a na nezbytné výdaje spojené s organizací konference, ubytování a stravování
i společenské akce. Poplatek je jednotný pro všechny účastníky konference.

Ubytování je možné v jednolůžkových (kapacita je omezena) nebo dvoulůžkových pokojích.
Své preference uveďte prosím v přihlášce, která je druhou přílohou informačního emailu.
Budeme se snažit vyhovět.

 Jednacími jazyky konference jsou angličtina, čeština, slovenština a polština.
 Vyplněnou přihlášku a abstrakt zašlete do 17. dubna 2015 elektronicky na emailovou
adresu:

dichemie@ped.muni.cz
 Kompletní text příspěvku bude odevzdán do 5. 6. 2015, tj. po zapracování připomínek
v rámci konferenční diskuse. Sborník těchto příspěvků bude po jejich redakčním
zpracování rozeslán na adresy jednotlivých účastníků konference.

Postup při hrazení poplatku:
Poplatek je hrazen přes Obchodní centrum MU. Link na Obchodní centrum (placení
konferenčního poplatku) je:

http://is.muni.cz/obchod/baleni/87041 při platbě 2000 Kč
nebo
http://is.muni.cz/obchod/baleni/87042 při platbě 2600 Kč

Platbu je nutné uhradit do 14 dnů od registrování („koupě“) na stránkách Obchodního
centra MU.
V případě novinek a dalších informací ke konferenci budou tyto včetně tohoto cirkuláře
zveřejněny na internetových stránkách: http://www.ped.muni.cz/wchem/konference.html

