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PPPrrrzzzeeedddmmmiiioootttyyy   ppprrrzzzyyyrrrooodddnnniiiccczzzeee      
 
 

  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych 

TYTUŁ: Innowacyjne techniki IT w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych 
zgodnie z nową podstawą programową 

KOMPETENCJE: IINNFFOORRMMAATTYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Projektowanie innowacyjnych lekcji z przedmiotów przyrodniczych z wyko-
rzystaniem e-podręczników, filmów z Internetu, interaktywnych zasobów 
edukacyjnych uwzględniających zapisy nowej podstawy programowej 

 Nowoczesne narzędzia, darmowe platformy internetowe z grami i pomocami 
dydaktycznymi służące indywidualizowaniu pracy z uczniem zgodnie z nową 
podstawą programową 

 Tablica interaktywna i przykłady wykorzystania darmowego oprogramowania 
działającego na wszystkich tablicach z wbudowanymi gotowymi ćwiczeniami 
multimedialnymi 

 

Liczba godzin: 12  Prowadzący: Joanna Wójciak 
Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz 

 
 

  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele biologii 
TYTUŁ: Jak żyć długo i zdrowo? – kształtowanie postaw prozdrowotnych 

na lekcjach biologii 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Analiza podstawy programowej z biologii ze szczególnym uwzględnieniem 
klasy VII 

 Prezentacja metod, sposobów i pomocy dydaktycznych umożliwiających 
realizację treści z zakresu: budowy i roli układów człowieka, edukacji zdro-
wotnej np. prawidłowego odżywiania,  chorób i  stosowanej profilaktyki 

 

Liczba godzin: 10  Prowadzący: Anna Guć 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Seminarium  

ADRESAT: Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych 
TYTUŁ: Ocenianie wspierające i motywujące na przedmiotach przyrodniczych 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Prezentacja różnych obszarów oraz sposobów oceniania pracy zespołowej  
i samodzielnej uczniów na przedmiotach przyrodniczych 

 Sposoby oceniania sprawdzianów 
 

Liczba godzin: 5  Prowadzący: Anna Guć 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Seminarium  

ADRESAT: Nauczyciele przyrody, biologii, geografii 
TYTUŁ: Edukacja przyrodnicza podczas zajęć i obserwacji w terenie 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Organizacja i realizacja zajęć (wg. nowej podstawy programowej) w najbliż-

szym otoczeniu szkoły 

 Poznanie możliwości wykorzystania dostępnych elementów środowiska przy-
rodniczego oraz propozycje kluczy do rozpoznawania drzew i bezkręgowców 

 
Liczba godzin: 5  Prowadzący: Anna Guć 

Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 


