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Realizace projektu Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji, který probíhá od 
března 2013 do února 2015, se nyní blíží do poslední fáze projektu. Učitelé a vedoucí pracovníci 
škol a školských zařízení, pro něž je projekt určen, mají možnost zúčastnit se vzdělávacích 
programů zaměřených na podporu výuky chemie, fyziky, matematiky a technické výchovy a 
psychologie. Doposud byly v rámci projektu realizovány tyto kurzy: 

• Algebra zajímavě - nové podněty a úlohy 

• Hry v matematice 1. stupně 

• Chemie potravin a výživy 

• Chemické látky v našem životě 

• Astronomie 1 pro učitele zeměpisu (geografie) a fyziky 

• Astronomie 2 pro učitele zeměpisu (geografie) a fyziky 

• Astronomie 3 pro učitele zeměpisu (geografie) a fyziky 

• Experimenty ve výuce fyziky I 

• Environmentální aspekty chemických výrob 

• Energetické a chemické využití uhlí a jeho dopad na životní prostředí 

• Experimenty ve výuce fyziky II 

• Dějiny vědy a techniky pro učitele ZŠ a SŠ 

• Kreativní tvoření s inspirací regionálních řemesel 

• Den učitelů chemie 

Celkem bylo v realizovaných kurzech podpořeno 125 osob. 

Za samostatnou zmínku určitě stojí realizace třídenní exkurze Energetické a chemické využití 
uhlí a jeho dopad na životní prostředí, kdy se účastníci této akce seznámí s výrobou v závodech 
Papírenský kombinát Štětí, Chemické závody Lovosice a Cementárna Čížkovice. Exkurze 
proběhne 29. 9. - 1. 10. 2014. 

V poslední fázi tohoto projektu se učitelé základních a středních škol mohou těšit na další 
vzdělávací programy z oblasti fyziky a chemie, on-line vzdělávacích programů zaměřené 
především na řídící pracovníky škol. Zahájen byl on-line kurz Základy manažerské praxe pro 
řídící pracovníky škol. V polovině října bude zahájen on-line kurz Selfmanagement pro řídící 
pracovníky ve školství. On-kurzy Antistresový program pro řídící pracovníky škol a Výcvik 
sociálně manažerských kompetencí pro řídící pracovníky škol budou zahájeny v listopadu 
respektive v prosinci. 

Fakulta pedagogická Západočeské univerzity, která je realizátorem projektu, také nabídne 
školám druhý běh vzdělávacích programů, o které byl největší zájem. V případě vysoké účasti 
z jedné školy bude možnost kurz zorganizovat přímo v jejích prostorách. 
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