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Amgen Teach

• tworzy społeczność dla nauczycieli przedmiotów 

ścisłych

• wspiera szkolenia i zasoby dla nauczycieli

• zbiera nowe pomysły z innowacyjnych przedmiotów

• utrzymuje użyteczną stronę internetową z zasobami i 

seminariami internetowymi

• ma ścisły związek z siecią European Schoolnet oraz z 

wieloma innymi zasobami

• ułatwia wymianę doświadczeń i zasobów między 

europejskimi nauczycielami

• angażuje się w praktyczne, innowacyjne działania i 

metodologie

• prezentuje praktyczne zajęcia i eksperymenty

• śledzi na bieżąco wiedzę naukową związaną z IBSE

https://youtu.be/WdFpUkHtMPQ

https://youtu.be/WdFpUkHtMPQ


IBSE

• zwiększa umiejętności krytycznego myślenia

• zamienia uczniów w aktywnych 

• zachęca uczniów do analizowania i porównywania 

wyników

• pozwala na uczenie się przez doświadczanie / uczenie 

się przez działanie, co zapewnia efektywną naukę i 

rozwój “pamięci długoterminowej’

• oferuje nową, innowacyjną metodologię nauczania i 

praktykę

• skupia się na pytaniach, badaniach, eksperymentach i 

ocenianiu

• wpływa na innych nauczycieli wokół ciebie, aby 

pozytywnie myśleć o nauczaniu

• wykorzystuje łatwo dostępny sprzęt

• promuje pracę zespołową i umiejętności współpracy



Ambasadorzy Amgen Teach i IBSE

w Europie



IBSE Polska



Wszystko zaczyna się od intrygujących 

pytań
• Czy owady tyją?

• Co spaja komórki naszego ciała?

• Dlaczego kapsle mają po 21 ząbków?

• Czy ryby bywają spragnione?

• Na czym leżą piaski Sahary?

• Dlaczego z wiekiem coraz trudniej nam 

schudnąć?

• Dlaczego śpiące ptaki nigdy nie spadają 

z drzew?

• Czy okienka w samolotach muszą być 

aż tak małe? 

• Z czego wynika jajowatość jajek? 

• Co sprawia, że bumerangi wracają? 

• Po co nam linie papilarne? I wreszcie, 

dlaczego pingwinom nie zamarzają 

stopy?

• Dlaczego herbata po dodaniu cytryny 

staje się jaśniejsza ?

• Dlaczego najzwyklejsze ziemniaki mogą 

być naprawdę bardzo niebezpieczne?

• Czy niedźwiedzie polarne czują się samotne? i  101 innych 

intrygujących pytań Mick O`Hare

• Dlaczego pingwinom nie zamarzają stopy? I 114 innych pytań 

Mick O`Hare

• Czy jest coś, co jada osy? I 101 innych intrygujących pytań, 

Mick O`Hare



Przykłady dobrych praktyk tradycyjnie



i cyfrowo PECHA KUCHA

http://praktykatrenera.pl/pecha-kucha-szablon-powerpoint-z-licznikiem-czasu/

http://praktykatrenera.pl/pecha-kucha-szablon-powerpoint-z-licznikiem-czasu/


Przykłady dobrych praktyk tradycyjnie



Przykłady dobrych praktyk tradycyjnie



Przykłady dobrych praktyk tradycyjnie



Przykłady dobrych praktyk z TIK

Hałas-projekt z eksperymentem  

wspieranym TIK









Przykłady dobrych praktyk cd

Badacz wody 



Przykłady dobrych praktyk cd

Warszawska energia I

http://warsztatpracynauczycieli.blogspot.com/2018/02/phypox-nowe-oblicze-doswiadczen.html

http://warsztatpracynauczycieli.blogspot.com/2018/02/phypox-nowe-oblicze-doswiadczen.html


Przykłady dobrych praktyk cd

Warszawska energia II



Przykłady dobrych praktyk cd

Warszawska energia III



Przykłady dobrych praktyk 

Amgen Teach w Polsce

http://e-chemia.nazwa.pl/amgen/paletanaturyflip/

http://e-chemia.nazwa.pl/amgen/paletanaturyflip/


Antybiotyki - symulacja komputerowa

Bakterie
https://procedury.ceo.org.pl/antybiotyki/#.Xoo8wSgzY2w

https://procedury.ceo.org.pl/antybiotyki/#.Xoo8wSgzY2w


Inspiracje-eksperymenty tradycyjne

i cyfrowe



Inspiracje-eksperymenty tradycyjne

i cyfrowe FOKA I KROKODYL



Inspiracje TIK –pomiary PASCO

• https://pasco.com.pl/

https://pasco.com.pl/


Inspiracje-pomiary Coach Lab 2+



Narzędzia TIK w zdalnym nauczaniu

http://linoit.com/users/rsoloducha/canvases/

IBSE%20w%20nauczaniu%20zdalnym

http://ctn.oeiizk.waw.pl/

LINO

http://linoit.com/users/rsoloducha/canvases/IBSE%20w%20nauczaniu%20zdalnym
http://ctn.oeiizk.waw.pl/


QRCODE z własnym logo

• https://www.qrcode-monkey.com/

https://www.qrcode-monkey.com/


Lekcja odwrócona

• https://ed.ted.com/on/RgDus9qN

https://prezi.com/fxjg6fgmdpj7/lekcja-odwrocona/

https://ed.ted.com/on/RgDus9qN
https://prezi.com/fxjg6fgmdpj7/lekcja-odwrocona/


Z IBSE :
• Posprzątać 

Może soda i ocet w czyszczeniu łazienki?

A może kwasek cytrynowy?

• Udekorować 

Może ekologiczne malowanie pisanek?

- czerwona kapusta: zabarwi pisanki na kolor 

jasnofioletowy,

- hibiskus, żurawina, czerwona herbata: nadadzą 

pisankom kolor czerwony,

- szpinak: zabarwi pisanki na zielono,

- kurkuma: nada pisankom kolor jasnopomarańczowy,

- łupiny cebuli: pisanki będą w kolorze bordowym lub 

ciepłego brązu,

- burak czerwony: nada pisankom barwę jasnej 

czerwieni.

• Ugotować

Placki na sodzie?

A może na drożdżach?

A może jednak z amoniakiem?

Naleśniki z proszkiem do pieczenia a może z 

wodą gazowaną?

A może wystarczy samo 

napowietrzenie(ubicie mikserem piany )?

Mleko ciepłe czy zimne do pączków?

A może szczypiorek z uprawy 

hydroponicznej?

A może efekt orzeszka brazylijskiego z ryżem 

w tle i wirującą pralką?
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Propozycje na przyszłość

• https://pos.oeiizk.waw.pl/

• https://www.oeiizk.waw.pl/

• https://ctn.oeiizk.waw.pl/

rsoloducha@oeiizk.waw.pl

https://pos.oeiizk.waw.pl/
https://www.oeiizk.waw.pl/
https://ctn.oeiizk.waw.pl/

