
Kontakt a další informace

Mailujte V. Pospíšilovi (gdermog@seznam.cz) a shlédněte projektové stránky http://veda.gymjs.net/.

Úvodní kurzy

Než  mohou účastníci začít pracovat ve vědeckých skupinách,  musí absolvovat úvodní kurzy. Tyto kurzy, které trvají jeden školní rok,  rozšiřují účastníkům  znalosti a terminologii

v matematice, fyzice, informatice a v přístrojové technice.  V projektu je také zařazena série exkurzí na zajímavá pracoviště a řada populárních přednášek předních českých vědců.

Střední školy zapojené do projektu

Gymnázium Jaroslava Seiferta – založeno v roce 1991 jako druhé soukromé všeobecné

osmileté gymnázium v Praze. Více na http://www.gymjs.net/.

Gymnázium Christiana Dopplera – střední škola zaměřená na matematiku, fyziku a moderní

jazyky. Založeno v roce 1950. Více na http://www.gchd.cz/.

Gymnázium Karla Sladkovského – jedno z pražských nejstarších všeobecných gymnázií.

Založeno v roce 1897. Více na http://www.gykas.cz/.

Gymnázium Jana Nerudy – výuka na této střední škole na Malé Straně byla zahájena v roce

1865. Nabízí výuku v přírodovědném, humanitním, hudebním a jazykovém zaměření. Více na

http://www.gjn.cz/.

www.gymjs.net www.fjfi.cvut.cz, www.jaderka.czwww.gykas.czwww.gchd.cz

www.esfcr.cz www.praha-mesto.cz

Cesta k vědě – projekt pro středoškoláky se zájmem o vědu a techniku

Projekt Cesta k vědě vznikl na pražském Gymnáziu Jaroslava Seiferta za financování

Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České Republiky a rozpočtu Hlavního

města Prahy. Realizace projektu je rovněž umožněna díky vstřícnému postoji FJFI ČVUT a

také pracovišť FEL ČVUT a MFF UK. Jeho hlavní cíl spočívá ve zvýšení motivace

středoškoláků ke studiu vědeckých a technických oborů, která je v současnosti velmi slabá.

Způsob naplňování tohoto záměru je následující: studenti středních škol se zájmem o

přírodní vědy a práci v nich absolvují kurzy v exaktních vědách, které jim rozšíří obzory a

terminologii, a poté budou uvedeni do skupin pracujících na výzkumných úkolech v rámci

FJFI a dalších VŠ. Přepokládá se, že se studenti do činnosti svých skupin aktivně zapojí a

budou práci v těchto skupinách věnovat část svého volného času. Po zaučení a vstřebání

poznatků dostanou studenti nějaký úkol, který budou samostatně řešit. Výsledky své práce

pak budou prezentovat formou článku a ve formě posteru na vědecké konferenci.

Vysoké školy zapojené do projektu

FJFI ČVUT - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská byla v roce 1955 založena původně

jako součást Univerzity Karlovy, později však přešla pod České vysoké učení technické.

Kromě vzdělání v jaderných oborech nabízí i široké spektrum technologických a

informačních oborů.

FEL ČVUT - Elektrotechnická fakulta ČVUT vychovává odborníky v oblasti

elektrotechniky, sdělovací techniky, automatizace, informatiky a výpočetní techniky.

Rozvíjí vědeckou práci, vychovává nové vědecké pracovníky a je centrem pro vědeckou a

výchovnou činnost v uvedených oblastech.

MFF UK - Matematicko-fyzikální fakulta vznikla roku 1952 vyčleněním z fakulty

přírodovědecké. Nabízí magisterské a doktorské vzdělání v širokém spektru oborů

fyzikálních, matematických a informatických a dále pak pedagogické zaměření v těchto

oborech.

Práce ve výzkumných skupinách

Ve druhém roce účastníci pracují na nějakém samostatném úkolu ve vědeckých skupinách na

FJFI a dalších VŠ. Těmito úkoly byly například :

• Rentgenofluorescenční analýza památek

• Analýza struktur a lomů materiálů

• Normální a anomální Zeemanův efekt

• Jaderná magnetická rezonance

• Alfa a gama spektroskopie

• Vlastnosti SDD detektorů experimentu ALICE

• Vlastnosti scintilačních detektorů

• Návrh fúzního neutronového zdroje

• Katalyzátory v radiační chemii

• Algoritmy umělé inteligence

Cesta k vědě
Pro Gymnázium J. Seiferta, o.p.s. zpracoval  Vladimír Pospíšil

Příklady průsvitek přednášek z matematiky Příklady průsvitek přednášek z fyziky

Příklady průsvitek přednášek z informatiky

Prezentace přednášek (.ppt) jsou volně šiřitelné pod GNU

dokumentovou licencí GFDL a lze je stáhnout ze 

stránek projektu  http://veda.gymjs.net/.

Výsledky účastníků

Všichni účastníci mají za povinnost předkládat průběžné výsledky své práce na

pravidelných měsíčních minikonferencích formou prezentace pro ostatní

účastníky a hosty.

Kromě toho mají vypracovat na závěr své roční činnosti článek a vědecký poster.

Ten je pak prezentován na nějaké vědecké konferenci - v prvním běhu projektu

to byla 16. konference českých a slovenských fyziků v Hradci Králové. Postery

i články lze najít v archivu na http://veda.gymjs.net/.

Podpůrné akce

V rámci projektu se konají další podpůrné akce. V prvním běhu projektu se

studenti například zúčastnili jaderné maturity v elektrárně Temelín. Zlatým

hřebem je pak samozřejmě exkurze do Evropského centra jaderného

výzkumu CERN.

Výhled

První běh projektu se konal ve školních letech 2006/2007 a 2007/2008, druhý běh pak během let

2009/2010 a 2010/2011. Bude-li možno zajistit zdroj financování, je plánována opětovná reaktivace

projektu i v dalších letech.
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Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

www.gjn.cz
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