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Wirtualna Fizyka - Wiedza Prawdziwa w czasopiśmie Fizyka w Szkole.

Zadaniem czasopisma jest podnoszenie i doskonalenie stopnia umiejętności zawodowych
nauczycieli uczących fizyki.

  

Informacje o projekcie zawiera numer drugi wydanie marzec/kwiecień 2013 (str. 23-26).
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Krajowa Instytucja Wspomagająca wydała nową publikację opisującą są projekty innowacyjne
oraz 
projekty współpracy ponadnarodowej
realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013.  Projekty zostały
wskazane przez Instytucje Pośredniczące odpowiedzialne  za ich wdrażanie. Przedstawione
zostały produkty opracowane w ramach  projektów innowacyjnych realizowanych we wszystkich
czterech obszarach  wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego: 
adaptacyjności
, 
edukacji i szkolnictwa wyższego
, 
dobrego rządzenia
oraz 
zatrudnienia i integracji społecznej
. Ponadto zamieszczono opisy ciekawych przedsięwzięć, które były realizowane we współpracy
z partnerami zagranicznymi.

  

  

 1 / 14



UCKnO w mediach
poniedziałek, 15 października 2012 08:31 - Poprawiony poniedziałek, 26 maja 2014 12:15

      Na stronach 54 i 55  przeczytać można o realizowanym przez nas projekcie Wirtualna Fizyka -Wiedza Prawdziwa    - Wirtualna Fizyka - Wiedza Prawdziwa w TVP Szczecin, gościem w studio był koordynatorprojektu, dyrektor Uczelnianego Centrum Kształcenia na Odległość dr hab. inż. TomaszKrólikowski profesor Politechniki Koszalińskiej.  Zapraszamy do obejrzenia od 13 minuty:  http://www.tvp.pl/szczecin/nasze-programy/kronika/wideo/1830-141012/8804420  
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      - Wirtualna Fizyka w prasie lokalnej (Głos Koszaliński), zarówno w formie drukowanej jak i nastronie internetowej dziennika  
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        - artykuł nt. projektu Wirtualna Fizyka- Wiedza Prawdziwa wraz z informacjami dotyczącymirekrutacji szkół do etapu upowszechniania ukazał się również w dwumiesięczniku e-mentor;  
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          - Wirtualna Fizyka na portalach społecznościowych (nasza-klasa.pl oraz facebook.com)   
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        - o projekcie pisał również portal innowacji oraz wirtualne laboratoria;  
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    Wirtualna Fizyka na stronach internetowych Kuratoriów Oświaty oraz stronach szkół biorącychudział w etapie testowania;  
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    - Wirtualna Fizyka na popularnych portalach z filmami (youtube.com oraz video.com), gdziezamieszczono m.in. informacje nt. projektu, zwiastun oraz filmy ze szkoleń z nauczycielami;  
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