
  
 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ 
V PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTECH 
ONLINE 

13. 11. 2020, Praha – Ve čtvrtek 5. 11. a v pátek 6. 11. 2020 proběhla konference, pořádaná Katedrou 

chemie a didaktiky chemie Pedagogické fakulty UK. Letošní, 18. ročník se musel přizpůsobit online 

prostředí. Konference si klade za cíl hlavně propagaci projektového vyučování a dalších aktivizačních 

metod ve výuce přírodovědných předmětů. Právě online formát umožnil pořadatelům přivítat špičkové 

plenáristy. 

Organizátoři konference z Katedry chemie a didaktiky chemie se rozhodli dodržet kontinuitu a poskytnout 

odborníkům tuto již tradiční možnost prezentovat svou práci a tříbit své názory. Kvůli aktuálním vládním 

opatřením byla akce přesunuta do online prostředí. Program byl rozdělený na dvě části. Čtvrteční odpoledne 

vyplnily plenární přednášky na témata evidence-based přístupu ke vzdělávání, potřebě zjišťování zpětné vazby 

zvláště v badatelsky a projektově orientované výuce. Po zbytek čtvrtka a v pátek probíhala online posterová 

sekce s prostředím pro komentáře. V pátek také proběhla sekce nazvaná „Meet the authors“ na které si formou 

řízené diskuse účastníci mohli vyměnit další názory na své postery. Diskuse se stočila i k současné situaci a 

postupům ve výuce v jednotlivých zemích. 

„Letos se na fakultě konal již 18. ročník, z toho 12 s mým zapojením. Jsem rád, že mohu být součástí, a 

hlavně, že se nám to daří stále rozvíjet. Konference dávno přesáhla středoevropský rozměr a začíná být 

poměrně hlasitým voláním po plošném uplatňování výuky zaměřené na žáka (student-centred instruction),“ říká 

Martin Rusek, předseda organizačního výboru konference. 

Tradiční návštěvníky konference letos doplnila formou plenární přednášky taková jména jako prof. Renee 

Schwartz z Georgia State University v Atlantě, prezidentka americké National Association for Research in 

Science Teaching (největší organizace svého druhu na světě), doc. Robert Evans z dánské University of 

Copenhagen, člen výkonného výboru European Science Education Research Association, dr. Rachel Mamlok-

Naaman z izraelského Weizmannova institutu, předsedkyně didaktické sekce pod European Chemical Society 

nebo prof. Jan Lundell z finské University of Jyväskylä, ředitel finského LUMA centra. 

„Jsme rádi, že jsme mohli osvěžit plenární přednášky tak zvučnými jmény, zároveň jim ukázat, že tu nesedíme 

s rukama v klíně. I online posterová sekce je něco, co zvažujeme ponechat. Ovšem naše přání mít PBE 2021 

zase prezenčně to nemění,“ dodává Martin Rusek. 

 

 



  
 
 

Kontakty: 

PhDr. Martin Rusek, Ph.D., předseda organizačního výboru konference 

e-mail: martin.rusek@pedf.cuni.cz  

tel.: +420 221 900 181 

Tomáš Bederka, mluvčí PedF UK 

e-mail: tomas.bederka@pedf.cuni.cz  

tel.: +420 607 860 106 

Odkaz na fotografie minulého ročníku: https://flic.kr/s/aHsmJeRJri  
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