
Hlavní trendy v didaktice
fyziky

Renata Holubová



Obecný trend ve fyzikálním vzdělávání u nás i ve světě
v současné době lze shrnout slovy –

snažíme se učit fyziku zábavně,

řídíme se heslem „Science Is Fun“.



1. vědecky orientovaný didaktik

- usiluje o elementarizaci fyziky, vyvíjí experimenty
a výukové materiály.
Svou kvalifikaci získal zejména v oblasti fyziky.
Uznání hledá převážně u svých kolegů.

2. metodicky zaměřený didaktik

- snaží se o optimalizaci všech faktorů, které ovlivňují
výukový proces.
Často přichází z praxe a podílí se na vzniku učebních textů.



3. didaktik zaměřený na výzkum v oblasti výuky

- usiluje o odhalení vývojových a myšlenkových
pochodů, didaktických faktorů výuky fyziky

- má hluboké znalosti pedagogiky,didaktiky a
psychologie.
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Didaktika fyziky v Německu

1915 Fridrich Poskes
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1967 – první konference didaktiků fyziky



Hlavní oblasti výzkumu v didaktice fyziky:
•Didaktika fyziky rekonstruuje systematiku fyziky jako vědy.
• Didaktika fyziky rozpracovává vztah člověka k přírodě.
• Didaktika fyziky vstupuje do vztahu s technikou.
•Didaktika fyziky odráží společenský vývoj. Naše společenská realita
je určena fyzikou., věda fyzika stává produktivní silou,
ekonomických faktorem. Fyzika a lékařství, Fyzika a sport,
Mechanika a bezpečnost silniční dopravy…
•Didaktika fyziky představuje vztah ke každodennímu životu.
•Didaktika fyziky a cíle vzdělávání. Tvorba kurikula, učebnic,
metodických materiálů.
•Didaktika fyziky vyvíjí vlastní metodiku.
•Didaktika fyziky rozvíjí, analyzuje a kritizuje média.
- zahlcení multimédií, experimentální technikou – neexistuje

didaktika této oblasti



MNU – 1891
„MNU – Der mathematische und naturwissenschaftliche Unterricht“



NSTA
Základní principy:

•Model kvality

•Příležitosti pro všechny

•Organizovat a rozšiřovat profesionální rozvoj za účelem
podpory přírodovědného vzdělávání založeného na standardech

•Připravovat kurikula, instrukce, evaluace

•Podporovat zájem o přírodovědné vzdělávání ve spolupráci
s celou společností

•Podporovat a organizovat další vzdělávání



Členské časopisy:

Věda a děti (Science and Children) - elementární úroveň
Vědecký obzor – (Science Scope) – základní škola
Učitel přírodních věd - (The Science Teacher) – střední škola
Časopis pro výuku přírodních věd na vyšších školách
(Journal of College Science Teaching )
Noviny - Member newspaper: NSTA Reports
Knihy - NSTA Press®
Elektronické noviny - E-newsletters: NSTA Express
and Science Class



Online-materiály:

WebNews Digest
Events Calendar (courses, exhibits, broadcasts, seminars, etc.)
NSTA Recommends® (book reviews)
Science Teachers' Grab Bag (free or inexpensive resources)
SciLinks®
SciGuides®
Evolution materials
NSTA Surveys
Interactive websites
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Statistické metody pro
sociální vědy

3
Kutikulární materiály pro třídu jednoho
pohlaví

3Psychologie paměti3Kutikulární materiály
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Konstruktivismus v přírodovědném
vzdělávání
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Ostatní kurzy
Vzdělávání



ICPE

Mezinárodní komise pro vzdělávání ve fyzice.

Jejím cílem je především shromažďování, evaluace, koordinace
a distribuce informací týkajících se vzdělávání ve fyzikálních
vědách na všech úrovních a také předávání informací týkajících
se formulování standardu ve fyzikální výuce a učení.

Organizace v mezinárodním měřítku podporuje činnosti zaměřené
na motivaci, experimentování, zvyšování kvality znalostí stejně jako
podporu výzkumu v oblasti didaktiky fyziky a zařazení všech těchto
poznatků do vzdělávacích kursů a kurikula.



Závěrem



Oborové didaktiky jako vědní obory - stagnují.

Tvoří se nové kurikulární materiály, méně pozornosti je věnováno
vědeckému rozvoji těchto disciplín.

Převažuje instruktivistický přístup k učení a vzdělávání
a dominantní postavení učitele.

Prostřednictvím řešení grantů, rozšířením doktorandského studia je
naší snahou obnovit vědecký potenciál didaktiky fyziky.

Aplikovat současné pedagogické teorie do oblasti fyzikálního vzdělávání,
a tím zkvalitnit výuku fyziky a snad i zvýšit zájem o studium

Didaktika fyziky je nezávislou vědeckou disciplínou mající
úzký vztah k fyzice jako vědě a k pedagogice.



Děkuji za pozornost


