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LABORATORIUM TAJEMNIC
eksperymenty w kształceniu przyrodniczym każdego etapu
szkolenie interdyscyplinarne kierowane do nauczycieli chemii, przyrody i biologii

Dlaczego warto uczestniczyć w zajęciach kursu?
Niedawno wprowadzona podstawa programowa nazywana była „nową”. Natomiast od września 2017
Nauczyciele szkół podstawowych musieli odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Szczególnie ten
i następny rok szkolny dla wielu będzie stanowił olbrzymie wyzwanie. Część z nas, pracująca dotychczas
w jednym budynku, nagle „podróżuje za pracą”, realizując swoje zadania na wielu etapach kształcenia.
Przed rozpoczęciem wyścigu o sukces uczniów, warto jest wszystko usystematyzować, dobrze
przygotować się do startu i odnieść sukces!
Centrum Chemii w Małej Skali – Miejsce Odkrywania Talentów MEN, wychodząc naprzeciw potrzebom nauczycieli szkół gimnazjalnych (wygaszanych), podstawowych (nowopowstałych i dotychczas
istniejących) i ponadpodstawowych (średnich), organizuje kurs, pomagający odnaleźć się w nowej
rzeczywistości. Jego główną zaletą będzie własnoręczne eksperymentowanie, pomysły metodę
projektów w kształceniu interdyscyplinarne i nie tylko!

Szczególnie zapraszamy NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH (chemii,
biologii i przyrody) nowych szkół podstawowych, ale i także Nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i wygaszanych gimnazjów. Uczestnictwo w kursie może stać się szansą
na zapoznanie z nowymi treściami i wymaganiami (nie tylko w kontekście doświadczeń).
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co mogę zyskać uczestnicząc w kursie wakacyjnym?















rzetelną analizę nowej i obowiązującej podstawy programowej,
pakiet pomysłów na doświadczenia z całego poziomu kształcenia
(z mojego przedmiotu i w aspekcie międzyprzedmiotowym),
wymianę doświadczeń z Nauczycielami z całego kraju,
zapoznanie z pakietami szkoleń nauczycieli i zajęć z uczniami
(możliwość współpracy z toruńskim zespołem naukowo-dydaktycznym Centrum Chemii w Małej Skali),
zapoznanie z treściami realizowanymi od września 2017 i 2018 r.
(czyli z jaką wiedzą przyjdą uczniowie do szkoły, w której pracuję),
pomysły na realizację doświadczeń utrwalających wiedzę niezbędną
do egzaminów kończących szkołę ponadgimnazjalną,
ciekawe adaptacje i propozycje doświadczeń możliwych do wykorzystania na różnych poziomach kształcenia,
utrwalenie umiejętności wykonywania doświadczeń w technice eksperymentu w małej skali,
zapoznanie z techniką eksperymentu w małej skali,
zwiększenie zdolności manipulacyjnych w pracy z młodzieżą,
przygotowanie do prowadzenia zajęć z doświadczeniem,
wiedzę o przepisach bezpieczeństwa podczas wyposażania i organizowania szkolnego laboratorium przyrodniczego,
cenne rady przy zakupie odczynników i sprzętu do pracowni,

Głównym celem szkolenia jest zwrócenie uwagi naszym młodym naukowcom, że wiedza pochodząca
z przedmiotów przyrodniczych może być zastosowana w życiu codziennym. Po powrocie z Torunia
chcemy wspomóc Państwa w odpowiedzi na pytanie uczniowskie „po co mi to wszystko”.
Planowane zajęcia oparte będą na indywidualnym wykonywaniu przez uczestników zalecanych przez
podstawę programową eksperymentów i rozszerzenia w technice eksperymentu w małej skali
oraz opracowywaniu planów metod projektów dla wybranych zagadnień. Zwrócimy również uwagę
na nowoczesne metody przeprowadzania zajęć, między innymi metodę IBSE.
Efekty po zakończeniu kursu







Wymiana doświadczeń z Nauczycielami, Doradcami i Dydaktykami z całego kraju,
Zwiększenie zdolności wykonywania doświadczeń w technice eksperymentu w małej skali,
Zwrócenie uwagi na rolę biologii, geografii, fizyki i chemii w kształceniu przyrodniczym,
Usystematyzowanie wiedzy o zmianach treści nauczania w przedmiotach przyrodniczych,
Zapoznanie z „interdyscyplinarnymi” treściami nauczania, zawartymi w nowej podstawie,
Otrzymanie certyfikatu uczestnictwa o charakterze konferencji ogólnopolskiej, sygnowanej
przez Centrum Chemii w Małej Skali (zajmującego II miejsce w Ogólnopolskim Rankingu
Jednostek Kształcenia Przyrodniczego – badanie przeprowadzone przez Instytut Badań
Edukacyjnych - http://www.centrumchemii.torun.pl/wp-content/uploads/2014/09/ibe.pdf ).

Zagadnienia poruszane podczas wakacyjnego kursu

Pokaz: C2H5OH - każdy przyrodnik wzór ten zna!
Lab: doświadczenia z podstawy programowej
Lab: uczyć interdyscyplinarnie i z głową
IBSE na lekcjach przyrody, biologii i chemii








Pokaz: C2H5OH – każdy przyrodnik wzór ten zna! – chociaż temat brzmi dwuznacznie, podczas
pokazu skupimy się na różnych alkoholach, ich właściwościach i możliwościach wykorzystania
podczas prezentacji ciekawych doświadczeń na sposób „science-show”. Postaramy się również
aby tematyka alkoholi (jako substratów i środowisk reakcji) stanowiła „motyw przewodni”
całego kursu letniego.
Laboratorium: Doświadczenia z podstawy programowej – czyli pomysły na doświadczenia
z przedmiotu, którego uczysz. W zależności od zgłoszeń, cała grupa zostanie podzielona
na podgrupy, które skupią się w tej części na doświadczeniach zaproponowanych przez
twórców podstaw programowych.
Laboratorium: Uczyć interdyscyplinarnie i z głową – niejednokrotnie realizujecie Państwo
wspólnie atrakcje podczas „drzwi otwartych szkoły” czy spotkania kółek międzyprzedmiotowych. Głównym zadaniem tej części będzie znalezienie podobnych treści kształcenia
w różnych przedmiotach. Pokażemy Państwu, że nie jest koniecznym posiadanie profesjonalnego laboratorium, celem wykonania złożonych syntez (często pomijanych w szkolnych
podręcznikach). Planujemy również przeprowadzić grę terenową na sposób „escape room”.
Laboratorium: IBSE na lekcjach przyrody i chemii – zespół chemii w małej skali od sześciu lat
współpracuje z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń w ramach
projektu „Amgen Teach”. Zwieńczeniem wiedzy wyniesionej z projektu będzie zaproponowanie kilku doświadczeń wykonywanych metodą IBSE z pogranicza przyrody-biologii
i ochrony środowiska. Postaramy się, aby tematem przewodnim były doświadczenia i testy
weterynaryjne oraz nowe adaptacje w kuchni molekularnej.

Główne walory kursu wakacyjnego
 Intensywny, pełny kurs technik laboratoryjnych z eksperymentu w małej skali,
 Własnoręczne wykonywanie eksperymentów (prawdziwych i żywych oraz multimedialnych),
 Możliwość pracy w małych zespołach (głównie praca parami oraz indywidualna),
 Podział na grupy przedmiotowe podczas bloków zajęć – chemia, biologia i przyroda,
 Liczne materiały drukowane i multimedialne pomoce dydaktyczne (stanowiące uzupełnienie),
 Rady metodyczne i dydaktyczne przy sposobie projektowania i wykonywania doświadczeń,
 Noclegi, wyżywienie i wszystkie atrakcje Torunia na wyciągnięcie ręki.

Odbiorcy
Kurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli chemii, przyrody i biologii,
uczących na różnych poziomach edukacyjnych, pragnących poszerzyć swoją wiedzę praktyczną
i uzyskać większą efektywność nauczania.
Doświadczenie sześciu edycji pokazało, że wiele prezentowanych pomysłów znajduje znakomite
zastosowanie podczas lekcji i zajęć kółek zarówno w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej
i szkole podstawowej. Z ankiet ewaluacyjnych wynikała również konieczność działania interdyscyplinarnego (stąd zapraszamy przyrodników, biologów i chemików).

ŚRODA
4 lipca 2018

WTOREK
3 lipca 2018

PONIEDZIAŁEK
2 lipca 2018

Wstępny plan kursu (na pewno nie zmieni się godzina rozpoczęcia i zakończenia)
14.00

Przywitanie uczestników, rozdanie materiałów konferencyjnych

14.00 – 15.00

Wykład wprowadzający – eksperyment okiem dydaktyka (+ kawa)

15.00 – 17.00

Pokaz z udziałem uczestników – „alkohol jako temat przewodni”

17.00 – 18.00

Przydzielenie pokoi oraz zakwaterowanie

18.05 – 19.30

Obiadokolacja

19.30

Czas wolny (I nocleg)

09.00 – 10.00

Śniadanie

10.00 – 13.00

Zajęcia laboratoryjne I

13.00 – 15.00

Atrakcja turystyczno-naukowa I – „historyczne ważenie piwa”

15.00 – 16.30

Obiad

16.30 – 18.30

Zajęcia laboratoryjne II

18.30 – …

Kolacja i chwila dla nas wszystkich…

później

(II nocleg)

09.00 – 10.00

Śniadanie

10.00 – 13.00

Atrakcja naukowo-turystyczna II – „laboratorium zagadek”

13.00 – 15.00

Czas wolny (nie do końca) – księgarnie, antykwariaty, wydawnictwa

15.00 – 16.00

Obiad

16.00 – 18.30

Omówienie „laboratorium zagadek” oraz zajęcia laboratoryjne III

18.30 – 19.30

Kolacja

później…

(III nocleg)

CZWARTEK
5 lipca 2018

09.00 – 10.00

Śniadanie

10.00 – 12.30

Zajęcia laboratoryjne IV

12.30 – 13.30

Zakończenie kursu

13.30 – 14.30

Obiad

Krótki opis atrakcji przy-naukowych


Historyczne warzenie piwa – Browar znajduje się
w piętnastowiecznej, gotyckiej kamienicy, został otwarty
w trzynasty dzień miesiąca, a jego nazwa pochodzi od
króla który nie stronił od uroków życia a którego serce
osadzono w jednej z toruńskich bazylik. Brzmi intrygująco?
Dokładnie! Jan Olbracht Browar Staromiejski to klimatyczne miejsce, pełne niezwykłych historii, ciekawych
ludzi, uroczych rodzinnych obiadów i przyjacielskich spotkań. Jest to również jedno
z nielicznych miejsc w Polsce mające w swojej ofercie własnoręcznie warzone piwa oraz piwa
kraftowe pochodzące z innych browarów rzemieślniczych. W skrócie - dobrego trunku i miłej
atmosfery zawsze będzie u nas pod dostatkiem a piwnica z wielokranem to miejsce dla piwoszy
uwielbiających eksperymentować z unikalnymi smakami. Zajęcia w browarze to wyjątkowa
okazja do poznania historii toruńskiego piwa i zapoznanie z tradycyjnym wyrobem napojów
alkoholowych.



„Laboratorium zagadek” – Każdy z nas ma w sobie coś
z naukowca, ale nie każdy jest szalony… Zagadki
przyrodnicze ukryte w samym sercu Torunia pozwolą
otworzyć swoją wyobraźnię! Przy okazji rozwiązywania łamigłówek i doświadczeń w terenie będzie
można sprawdzić swoją kreatywność, spostrzegawczość, intuicję, ostrość umysłu i koordynację. Nie
obędzie się też bez pracy zgranego zespołu! Kilka ścieżek, którymi można podążać w końcu
zejdzie się w jedną i doprowadzi do ostatecznego rozwiązania, które pozwoli na otrzymanie
upragnionej nagrody. Czy podołacie temu wyzwaniu? Czasu jest niewiele! To pandemonium
naukowe, laboratorium fizyczne, chemiczne, biologiczne, przyrodnicze i historyczne w jednym
– będzie można w nim spróbować niemal wszystkiego. Tylko szaleniec mógł stworzyć taki zbiór
przedziwnych zadań z pogranicza nauk przyrodniczych. Potrzeba odrobiny szaleństwa, aby je
wszystkie rozwiązać! Presja czasu jest niezwykła, a najmniejszy błąd może zabrać cenne
sekundy niezbędne do rozwiązania wszystkich zagadek. Każdy szczegół jest ważny, wszystkie
podpowiedzi są podane jak na dłoni… trzeba je tylko odnaleźć!

Szczególnie „Laboratorium zagadek” może stanowić inspirację na stworzenie szkolnego
„escape roomu”, który uświetni dni nauk przyrodniczych bądź drzwi otwarte!

Komitet merytoryczny

Piotr Wróblewski

Łukasz Sporny

Dominika Panek

wykładowca
Centrum Chemii w Małej Skali

dyrektor
Centrum Chemii w Małej Skali

wykładowca
Centrum Chemii w Małej Skali

Termin kursu NAUCZYCIELU

– PROSTO DO CELU!

2-5 lipca 2018r.

Koszt uczestnictwa
Podczas zgłoszeń, należy wybrać jeden z trzech pakietów pobytowych, spośród:

Pakiet I

Pakiet II

Pakiet III

zielony

niebieski

fioletowy

zajęcia dydaktyczne,
obiady, atrakcje

zajęcia dydaktyczne,
śniadania, obiady,
kolacje, atrakcje,
nocleg w Hostelu

zajęcia dydaktyczne,
śniadania, obiady,
kolacje, atrakcje,
nocleg w Hotelu

610 zł

820 zł

930 zł

Nocleg w Hostelu i Hotelu obejmuje trzy doby hotelowe. Istnieje możliwość przedłużenia swojego pobytu
lub rozpoczęcia go wcześniej za dodatkową opłatą. W przypadku hostelu (pakiet niebieski) należy doliczyć 40 zł.
Dodatkowa doba w przypadku hotelu (pakiet fioletowy) kosztuje 80 zł.

Pytania, ustalenia
Wszystkim sprawami organizacyjnymi zajmują się pracownicy Centrum Chemii w Małej Skali
kontakt bezpośredni: Łukasz Sporny ( e-chemia@umk.pl ), tel. 793-597-492.
Zgłoszenia
Wszystkie zapisy przyjmowane są wyłącznie przez formularz, znajdujący się pod adresem

https://goo.gl/forms/LYUDBtejUwvESLK72
Uwaga! Zgłoszenia przyjmujemy do 25 czerwca!
ze względu na ograniczoną liczbę miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń

Adres miejsca noclegu (noclegi pierwszej kolejności, jeśli zabraknie miejsc podamy inne adresy)
Noclegi w HOSTELU:
Hostel Freedom
ul. Rynek Staromiejski 10, 87-100 Toruń
http://www.freedomtorun.pl/

Noclegi w HOTELU:
Hotel Kopernik
ul. Wola Zamkowa 16, 87-100 Toruń
http://hotelkopernik.com.pl/

Jeśli w danym miejscu nie będzie wolnych pokoi, zostaniecie Państwo poinformowani o nazwie zarezerwowanego hotelu/hostelu.
Na pewno nie będzie on w gorszym standardzie. W zeszłym roku zdarzyła się taka sytuacja i uczestnicy nocowali w hotelu, z którego byli
bardziej zadowoleni i nie musieli nic dopłacać.

Zapraszamy serdecznie!
Spotkajmy się w wakacje w Toruniu.

Jak wyglądały kursy z chemii i przyrody we wcześniejszych latach?
Wszystkich zainteresowanych zdjęciami z poprzednich edycji zapraszamy
do galerii na facebook’u - www.facebook.com/centrumssc

