
Gołuchów 2014 



W dniach 25.04 – 26.04.2014r. nauczyciele 
matematyki i fizyki powiatu wrzesińskiego 
wyjechali na dwudniowe szkolenie do 
Gołuchowa. 

W szkoleniu wzięło udział 3 nauczycieli szkół 
podstawowych, 12 - z gimnazjum i  9 ze szkół 
ponadgimnazjalnych 



Harmonogram szkolenia. 
Piątek 25.04.2014r. 

 godz. 15.00 – Wyjazd  
 godz. 16:30 – przyjazd do hotelu Malibu  

w miejscowości Kościelna Wieś. Zakwaterowanie. 
 godz. 17:00 – 18:00 – warsztaty : „Tworzenie 

banku zadań dotyczących dowodzenia 
twierdzeń”. 

 godz. 18:00 – 18:15 – przerwa kawowa. 
 godz. 18:15 – 19:30 – ciąg dalszy warsztatów. 
 godz. 19:30 – obiadokolacja. 

 



Sobota 26.04.2014r. 
 godz. 9:00 – śniadanie. 
 godz. 9:30 – 11:00 Warsztaty: Jak uczyć uczniów 

udowadniania twierdzeń – wymiana 
doświadczeń” 

 godz. 11:00 – wykwaterowanie. 
 godz. 11:30 – wyjazd do Gołuchowa. 
 godz. 12:00 – 13:00 – zwiedzanie Zamku  

w Gołuchowie. 
 godz. 13:00 – 14:00 – zwiedzanie Muzeum 

Leśnictwa oraz Parku z Pokazową Zagrodą 
Zwierząt m.in. żubry, sarny. 

 godz. 14:00 – obiad w Gołuchowie. 
 godz. 14:30 – wyjazd do Wrześni. 

 



 
Zgodnie z planem 

rozpoczęliśmy 
pracę nad 
tworzeniem banku 
zadań. 

Każdy przygotował 
swoje propozycje. 

 





























Zadowoleni z wykonanej pracy  
i z miłego wspólnego spędzenia 
czasu wróciliśmy do Wrześni.  
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