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ZMYŚL TO! 

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.  

Od września 2019 r. znacząco zmienią się podstawy programowe szkół ponadpodstawowych. 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 potrze-

bom nauczycieli szkół podstawowych (nowopowstałych i dotychczas istniejących) i ponadpodsta-

wowych (średnich), organizuje kurs, pomagający odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Jego główną 

zaletą będzie własnoręczne eksperymentowanie, pomysły na metodę projektów w kształceniu 

interdyscyplinarne, nowoczesne technologie w edukacji i nie tylko! 

Szczególnie zapraszamy NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH (chemii, 

biologii i przyrody) nowych szkół podstawowych, Nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych 

i nowotworzonych ponadpodstawowych. Uczestnictwo w kursie może stać się szansą  

na zapoznanie z nowymi treściami i wymaganiami (nie tylko w kontekście doświadczeń). 



jestem Nauczycielem… co mogę zyskać uczestnicząc w kursie wakacyjnym? 

chemii, biologii, 
przyrody i innych 

przedmiotów 
pokrewnych w nowej 
szkole podstawowej 

 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-dydakty-
cznym Centrum Chemii w Małej Skali), 

przedmiotów 
przyrodniczych  

w szkole 
ponadgimnazjalnej 
(liceum, technikum, 
szkoła zawodowa, 
szkoła branżowa) 

i ponadpodstawowej 

 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 starą i nową szkołę „średnią”, 

 ciekawe adaptacje i propozycje doświadczeń możliwych do wyko-
rzystania na różnych poziomach kształcenia, 

 przeanalizowanie treści „co zmieni się w szkole średniej” – konkretne 
pomysły doświadczeń i analiza treści w nowej szkole, 

dopiero zaczynającym 
pracę w zawodzie  
(lub po studiach 

podyplomowych), 
zainteresowanym 

eksperymentowaniem 

 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 organi-
zowania 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 

(szczególne zwrócenie uwagi na przedmiot chemia i biologia w nowej szkole średniej), 

 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 ). 

  

http://www.centrumchemii.torun.pl/wp-content/uploads/2014/09/ibe.pdf


Zagadnienia poruszane podczas wakacyjnego kursu 

 

 Pokaz: ZMYŚL TO! – jak działają zmysły? – chociaż temat brzmi dwuznacznie, podczas pokazu 

skupimy się na prezentacji ciekawych doświadczeń przyrodniczych angażujących różne zmysły. 

Zwrócimy uwagę na ich interakcję oraz pojedyncze wykorzystanie. Czy cytryna zawsze jest 

kwaśna? Czy tabletka pomarańczowa widziała kiedyś owoc? Efektem będzie zaprezentowanie 

pomysłów i ciekawych gadżetów związanych z zaburzeniami działania zmysłów.  

 Laboratorium: chem-DYI (do it yourself) – czy bez chemii się da? – pomysły na doświadczenia 

przyrodnicze (nie tylko chemiczne) jak działają ekologiczne środki wykorzystywane w kuchni, 

łazience i codziennych porządkach. Podczas zajęć uczestnik własnoręcznie wykona gadżety 

związane z „ekochemią”, przeprowadzi serię doświadczeń udawadniających, że niekoniecznie 

drogie ekologiczne produkty doskonale domyją szybę, usuną tłuszcz czy kamień. 

 Laboratorium: ZGRAJMY SIĘ – gry dydaktyczne na każdym etapie – zajęcia warsztatowe 

prezentujące roczne efekty pracy najlepszej w Polsce grupy portalu Facebook, zrzeszającej 

Nauczycieli CHEMII z całego kraju. Pokażemy jak bezproblemowo uatrakcyjnić swoje metody 

nauczania, wypracujemy gotowe szablony gier dydaktycznych. Zastanowimy się jak włączać 

aktywne formy w zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne. Podpowiemy jak dobrze się bawić i uczyć. 

 Laboratorium: panel poświęcony nowej podstawie w szkole średniej „czar PaR” –  

od września 2019 r. szkoła „średnia” będzie realizowała zarówno starą jak i nową podstawę 

programową. Podczas zajęć laboratoryjnych dokonamy analizy różnic, zaznaczymy jakie nowe 

wyzwania stoją przed nauczycielami szkoły ponadpodstawowej oraz zaprojektujemy  

i wykonamy serię doświadczeń, które będą przydatne w nowej rzeczywistości. 

 Warsztat TIK z wyjątkowym PANEM – gość specjalny Dawid Łasiński, wcielający się w rolę 

„Pana BELFRA czyli nauczyciela z internetów”; a na poważnie – najlepszy nauczyciel wśród 

youtuberów i najlepszy youtuber wśród nauczycieli. Warsztat to niesamowita forma 

prezentująca jak powinien wyglądać nauczyciel XXI wieku. Podczas zajęć uczestnik dowie się 

jak korzystać z nowoczesnych metod nauczania w pracy z uczniem. Czy technologia musi być 

droga? Czy polską szkołę na to stać? Te i wiele innych treści będą przedmiotem warsztatów! 

 Laboratorium: IBSE na lekcjach przyrody i chemii – zespół chemii w małej skali od siedmiu lat 

współpracuje z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń w ramach 

IBSE na lekcjach - zajęcia z europejskimi AMBASADORAMI

warsztat TIK z wyjątkowym PANEM (GOŚĆ SPECJALNY)

lab: panel poświęcony nowej podstawie w szkole średniej

lab: gry dydaktyczne na każdym etapie (grupa facebooka)

lab: chem-DYI (do it yourself) - czy bez chemii się da? 

aktywizujący pokaz: ZMYŚL TO! - jak działają zmysły?



projektu „Amgen Teach”. Zwieńczeniem wiedzy wyniesionej z projektu będzie zapro-

ponowanie doświadczeń wykonywanych metodą IBSE z pogranicza przyrody-biologii  

i ochrony środowiska. Zajęcia prowadzić będą – Aleksandra Kwiek (Szkoła Podstawowa 

Banino) i Renata Sidoruk-Sołoducha (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań 

Komputerów w Warszawie), które znalazły się pośród prestiżowej dwunastoosobowej grupy 

europejskich AMBASADORÓW metody IBSE. 

 

 
 

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, 

 Wymiana doświadczeń z nauczycielami, europejskimi AMBASADORAMI metody IBSE, 

 Poznanie tajników TIK i osoby Pana Belfra, 

 Praktyczne niespodzianki i pomoce dydaktyczne w pracy z uczniem „każdych potrzeb”, 

 Możliwość zawarcia nowych znajomości (w zeszłym roku uczestniczyło ponad 100 aktywnych 

nauczycieli przedmiotów przyrodniczych), 

 Zyskanie nowego spojrzenia na zmysły – wyjątkowa, nowo otwarta atrakcja „niewidzialny 

dom” – ścieżka dydaktyczna połączona z warsztatami, 

 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 siedmiu edycji pokazało, że wiele prezentowanych pomysłów znajduje znakomite 

zastosowanie podczas lekcji i zajęć kółek zarówno w szkole ponadgimnazjalnej (ponadpodstawo-

wej) i szkole podstawowej. Z ankiet ewaluacyjnych wynikała również konieczność działania 

interdyscyplinarnego (stąd zapraszamy przyrodników, biologów i chemików). 



 

Wstępny plan kursu (na pewno nie zmieni się godzina rozpoczęcia i zakończenia) 
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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 – „ZMYŚL TO” 

17.00 – 18.00 Przydzielenie pokoi oraz zakwaterowanie 

18.05 – 19.30 Obiadokolacja 

19.30 Czas wolny (I nocleg) 
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09.00 – 10.00 Śniadanie 

10.00 – 13.00 Zajęcia laboratoryjne I 

13.00 – 15.00 Atrakcja turystyczno-naukowa – „niewidzialny dom” 

15.00 – 16.30 Obiad 

16.30 – 18.30 Zajęcia laboratoryjne II 

18.30 – … Kolacja i chwila dla nas wszystkich… 

później (II nocleg) 
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09.00 – 10.00 Śniadanie 

10.00 – 13.00 Atrakcja naukowo-turystyczna – „niewidzialny dom” 

13.00 – 15.00 Czas wolny (nie do końca) – księgarnie, antykwariaty, wydawnictwa 

15.00 – 16.00 Obiad 

16.00 – 18.30 Zajęcia laboratoryjne III 

18.30 – 19.30 Kolacja 

później… (III nocleg) 
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10.00 – 12.30 Zajęcia laboratoryjne IV  

12.30 – 13.30 Zakończenie kursu 

13.30 – 14.30 Obiad 

 

Oczywiście przed rozpoczęciem kursu jeśli cokolwiek ulegnie zmianom, zostaniecie Państwo o tym 

poinformowani drogą mailową.  

  



Krótki opis atrakcji przy-naukowej 

 niewidzialny dom – jest jedną z 5 atrakcji 

turystycznych na świecie (o których wiemy), 

która pokazuje świat wyłączając zmysł wzroku. 

Zwiedzanie trwa około jednej godziny, odbywa 

się w całkowitej ciemności, w obecności naszego przewodnika. Grupy zwiedzające liczą do kilku 

osób. Ze względu na duże emocje towarzyszące zapraszamy osoby, które ukończyły 9 rok życia. 

Niewidziany Dom kieruje swoje emocje do każdego z osobna, proponowana podróż ma wymiar 

bardzo osobisty i indywidualny. Bardzo prosimy zatem, żeby osoby, które nas odwiedzą  

nie opowiadały swoim bliskim i znajomym o tym, co zobaczyły, a właściwie, o tym czego  

w Niewidzianym Domu nie zobaczyły.  więcej na stronie http://www.niewidzialnydom.pl  

 

Termin kursu   ZMYŚL TO!        1-4 lipca 2019 r. 
 

Koszt uczestnictwa 

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

 
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 ( kontakt@centrumchemii.torun.pl ), tel. 793-597-492. 

Zgłoszenia 

Wszystkie zapisy przyjmowane są wyłącznie przez formularz, znajdujący się pod adresem 

https://forms.gle/4Yf2ABt6uby41Zmp6 

Pakiet I
zielony

zajęcia dydaktyczne, 
obiady, atrakcje

610 zł

Pakiet II
niebieski

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

830 zł

Pakiet III
fioletowy

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

950 zł

http://www.niewidzialnydom.pl/
mailto:kontakt@centrumchemii.torun.pl
https://forms.gle/4Yf2ABt6uby41Zmp6


Uwaga! Zgłoszenia przyjmujemy do 16 czerwca! 
ze względu na ograniczoną liczbę miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń 

 

Komitet merytoryczny 

 
Piotr Wróblewski 

wykładowca  
Centrum Chemii w Małej Skali 

Łukasz Sporny 
dyrektor  

Centrum Chemii w Małej Skali 

Dominika Strutyńska 
wykładowca 

Centrum Chemii w Małej Skali 
 

Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z chęcią uczestnictwa w kursie. Potwierdzenie zgłoszenia otrzymacie 

Państwo na podanego maila. W przypadkach losowych, możliwa jest rezygnacja z uczestnictwa w kursie: 

wysłanie informacji do 1 czerwca oznacza całkowity brak kosztów uczestnictwa, zgłoszenie informacji  

o rezygnacji po 1 czerwca oznacza obowiązek opłaty ¼ wartości wybranego pakietu. Sytuacje wyjątkowe 

najlepiej wyjaśniać w bezpośrednim kontakcie.  

 

Adres miejsca noclegu (noclegi pierwszej kolejności, jeśli zabraknie miejsc podamy inne adresy) 

 

Noclegi w HOSTELU: 

Hostel Freedom 
Hostel Imbir 

http://www.freedomtorun.pl/  
http://imbirhostel.pl  

 

Noclegi w HOTELU: 

Hotel Kopernik 
Hotel B&B 

http://hotelkopernik.com.pl/  
https://amwhotele.pl/hotele/torun-hotel-kopernik/ 

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. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY :) 

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 

http://www.freedomtorun.pl/
http://imbirhostel.pl/
http://hotelkopernik.com.pl/
https://amwhotele.pl/hotele/torun-hotel-kopernik/
http://www.facebook.com/centrumssc

