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Charakteristika projektu
Na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci je řešen OPVK projekt „Profesní příprava učitelů přírodovědných oborů pro 

uplatnění v konkurenčním prostředí“, v rámci kterého jsou zavedeny nové a inovovány vybrané stávající předměty, které lépe připraví budoucí

učitele chemie, biologie, matematiky, fyziky a geografie na vstup do školské praxe. Podpora vysokoškolských studentů učitelství je 

směrována zejména na nové trendy ve výuce na středních a základních školách (SŠ resp. ZŚ). Informace o průběžných výsledcích řešení 

projektu jsou prezentovány na ( http://www.kag.upol.cz/ucitprir).

SouSouččasnasnéé aktuaktuáálnlníí problprobléémy vyumy vyuččovováánníí chemiechemie
Předmět je zaměřen na problematické úseky v teoretické i praktické výuce chemie a je veden zejména formou diskuse s důrazem na tvůrčí

činnost samotných vysokoškolských studentů, kteří také sami navrhli stěžejní témata, kterým by se rádi věnovali. Hlavní témata byla následující: 

důležité verbální i neverbální návyky učitele, motivace a aktivace studentů nadaných i problémových, využití různých výukových prostředků

v chemii (dataprojektor, interaktivní tabule, pomůcky pro chemické experimenty, atd.), právní odpovědnost učitelů, chemické soutěže. 
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Hlavní cíle projektu Další cíle projektu
Inovace studijních plánů a tvorba studijních opor Rozvoj systému fakultních škol a inovace pedagogických praxí

Výuka podle inovovaného studijního plánu a její evaluace                  Péče o potenciální uchazeče o studium přírodovědných  učitelských oborů

Repetitorium stRepetitorium střředoedošškolskkolskéé chemiechemie
Nově zařazeným předmětem je také „Repetitorium středoškolské chemie“, které je určeno studentům posledního ročníku navazujícího 

magisterského studijního oboru učitelství chemie pro střední školy. Předmět si klade za cíl zejména zopakování vybraných problematických, či 

náročnějších kapitol zařazených do hodin středoškolské chemie. Studenti učitelství chemie v rámci své odborné přípravy získávají znalosti ze 

všech chemických disciplín na vysokoškolské úrovni. Proto je někdy pro ně náročné se opět vžít do role žáka střední školy a vybrat učivo 

opravdu základní a vysvětlit některé pojmy „chemickým začátečníkům“. Dalším cílem předmětu je také „návrat do středoškolských lavic“, volba 

vhodného obsahu a rozsahu učiva, zjednodušení některé problematiky, ale ne na úkor správnosti chemické teorie.

V semináři sami studenti formou „vyučovací hodiny“ prezentují zvolené téma středoškolské chemie, poté následuje diskuse nad formou 

prezentace, ale zejména nad obsahem a rozsahem učiva, studenti také navzájem ohodnotí výstup kolegy. Studenti mají možnost sdělit své

zkušenosti z první absolvované pedagogické praxe.

PosPosíílenleníí praktickpraktickéé laboratornlaboratorníí prprůůpravy studentpravy studentůů uuččitelstvitelstvíí chemiechemie
V projektu je experimentální činnosti budoucích učitelů chemie věnována velká pozornost. Studenti po zvládnutí základní techniky realizace školních experimentůmají možnost ověřit si své praktické i 

pedagogické dovednosti v rámci exkurzí žáků ZŠ a SŠ do vysokoškolských chemických laboratoří, které probíhají dvakrát za semestr. Vysokoškolští studenti připravují i vedou praktickou část exkurzí,

demonstrují zajímavé experimenty, komentují a vysvětlují probíhající chemické děje. Takto mají možnost být v přímém kontaktu se žáky, reagovat bezprostředně na jejich dotazy k probíhajícím 

chemickým dějům a případně jim pomáhat při provádění žákovských pokusů. Studenti se zdokonalují na jedné straně v realizaci chemických experimentů, ale také získávají pedagogické zkušenosti při 

objasňování průběhu chemických reakcí žákům, čímž zkvalitňují profesní část přípravy na své budoucí povolání učitel chemie.

Studenti učitelství chemie vedou exkurzi žáků ZŠ ve VŠ laboratořích Studentka učitelství chemie vede praktickou část krajského kola ChOStudenti učitelství chemie ve cviční Školní pokusy

PŘÍPRAVA UČITELŮ CHEMIE PRO UPLATNĚNÍ V KONKURENČNÍM PROSTŘEDÍPŘÍPRAVA UČITELŮ CHEMIE PRO UPLATNĚNÍ V KONKURENČNÍM PROSTŘEDÍ
Pro studenty učitelství chemie byly zařazeny do studijního plánu dva nové volitelné předměty „Současné aktuální problémy vyučování chemie“ a 

„Repetitorium středoškolské chemie“. Inovována byla třítýdenní pedagogická praxe a celkově posílena praktická laboratorní průprava budoucích 

učitelů chemie, která navazuje na dvousemestrální předmět „Školní pokusy“.

Studenti učitelství chemie při práci s Interaktivní tabuli

Studentka učitelství chemie při výstupu na gymnáziu


