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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: I grupa: nauczyciele biologii w szkole ponadpodstawowej 

II grupa: nauczyciele geografii w szkole ponadpodstawowej 
III grupa: nauczyciele chemii w szkole ponadpodstawowej 

TYTUŁ: Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej 
w szkole ponadpodstawowej (we współpracy z ORE) 

KOMPETENCJE: DYDAKTYCZNO - METODYCZNE 
 

 

TREŚCI:  Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej  
na poziomie podstawowym i rozszerzonym 

 

Liczba godzin: 4  Prowadzący: Anna Guć, Jadwiga Wysocka, 
Ewa Marciniak-Kulka,  
Małgorzata Ziarnowska 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz 
 
 

 

RODZAJ FORMY: Cykl seminariów 
ADRESAT: Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

TYTUŁ: O wodzie w przyrodzie 
KOMPETENCJE: DYDAKTYCZNO - METODYCZNE 

 

 

TREŚCI: I  Seminarium wyjazdowe – ZWiK Warta 
 Spotkanie z klimatem, czyli jak przygotować się do efektu cieplarnianego? – Sesja 

naukowa UŁ 

 Stacja Uzdatniania Wody „Sadowa” w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w  Warcie – 
ścieżka dydaktyczna przez cykl produkcji wody 

 Zagospodarowanie wód opadowych – retencja krajobrazowa i instalowanie 
przydomowych ogrodów deszczowych – terenowe zajęcia praktyczne 

 
 

II Seminarium stacjonarne – WODN  w Sieradzu 
 Znaczenie wody słodkiej i propagowanie zrównoważonej gospodarki zasobami 

wodnymi. Prezentacja rozwiązań metodycznych i działań edukacyjnych w kontekście 
nowej podstawy programowej 

 Przykłady dobrej praktyki, czyli propozycje scenariuszy zajęć i materiałów 
edukacyjnych z wodą w roli głównej, umożliwiających realizację treści podstawy 
programowej z geografii, biologii, przyrody 

 

Liczba godzin: 7 + 5  Prowadzący: dr Magdalena Frajtak-Lepczyńska, 
Anna Guć, i inni 

Koszt: 30 PLN + 20 PLN   Realizacja: Warta/Sieradz 
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

TYTUŁ: Zastosowanie TOC, czyli narzędzi krytycznego myślenia  
na przedmiotach przyrodniczych 

KOMPETENCJE:  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE 
 

 

TREŚCI:  Poznanie narzędzi myślowych TOC 

 Prezentacja możliwości zastosowania poznanych narzędzi w rozwijaniu 
umiejętności: rozumienia i analizy tekstu, tworzenia związków przyczynowo 
– skutkowych, wnioskowania i argumentowania 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Anna Guć 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

TYTUŁ: Grywalizacja na przedmiotach przyrodniczych 
KOMPETENCJE:  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE 

 

 
TREŚCI:  Poznanie metod grywalizacyjnych – gry terenowej, stacji dydaktycznych, gry 

edukacyjnej, quizów 

 Zadania na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ jako element treści 
Edukacji Globalnej 

 Prezentacja przykładów dobrych praktyk stosowania grywalizacji podczas 
obchodów Tygodnia Edukacji Globalnej i inne propozycje działań 

 
Liczba godzin: 8  Prowadzący: Agata Subczyńska, 

Małgorzata Ziarnowska 
Koszt: 50 PLN  Realizacja: Sieradz 

 

 

 

RODZAJ FORMY: Seminarium  
ADRESAT: Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

TYTUŁ: Jak przekazać trudne treści w atrakcyjnej formie? 
KOMPETENCJE:  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE 

 

 
TREŚCI:  Przebieg procesu uczenia się a potrzeby i możliwości współczesnego ucznia 

 Prezentacja  metod, sposobów pracy oraz przykładów pomocy 
dydaktycznych, które wyzwalają zaangażowanie i samodzielność  
w poszukiwaniu wiedzy  

 
Liczba godzin: 6   Prowadzący: Anna Guć 

Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Wieluń/Sieradz 
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RODZAJ FORMY: Seminarium wyjazdowe 
ADRESAT: Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

TYTUŁ: Edukacja przyrodnicza podczas wycieczek i zajęć terenowych 
KOMPETENCJE:  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE 

 

 
TREŚCI:  Poznanie roli i walorów przyrodniczych  Zbiornika Jeziorsko ze szczególnym 

wyróżnieniem ptaków 

 Prezentacja  możliwości dydaktycznych  zbiornika i rozlewiska Warty podczas 
seminarium wyjazdowego  

 
Liczba godzin: 6 (bez dojazdu)  Prowadzący: Anna Guć/Krzysztof Gara  

Koszt: 40 PLN  
(bez kosztów dojazdu) 

 
Realizacja: Rezerwat przyrody Jeziorsko 

 

 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Seminarium  

ADRESAT: Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
TYTUŁ: Nauczanie przez doświadczanie i eksperymentowanie 

KOMPETENCJE:  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE 
 

 
TREŚCI:  Znaczenie doświadczania i eksperymentowania w poznawaniu i odkrywaniu 

 Organizacja i realizacja zajęć metodą badawczą w praktyce szkolnej  

 Prezentacja zastosowania Modułowej Pracowni Przyrodniczej  
na przedmiotach przyrodniczych 

 
Liczba godzin: 6   Prowadzący: Anna Guć 

Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Wieluń/Sieradz 
 


