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     Dnia 3 października 2012r. o godz. 17.00 odbyło się spotkanie nauczycieli chemii szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Nauczycieli gościło Gimnazjum nr 1 we Wrześni. 

     Na początku miało miejsce sprawozdanie p. Agnieszki Wojciechowskiej i p. Iwony 

Tokarskiej z wakacyjnego szkolenia pt. „Podążyć za reformą”, które odbyło się w dniach   

9-12- lipca 2012r. w Naukowym Centrum Chemii w Małej Skali w Toruniu. Zaprezentowano 

i udostępniono materiały wspomagające nauczycieli chemii szkół ponadgimnazjalnych w 

realizacji nowej PP. Nauczyciele otrzymali również praktyczne wskazówki jak skompletować 

sprzęt i skutecznie z niego korzystać w nauczaniu chemii z wykorzystaniem techniki w małej 

skali. Przedstawiono również ofertę ośrodka w Toruniu. 

     W następnej kolejności omówione zostały uzgodnienia ze szkolenia w Dźwirzynie, a więc 

inicjatywa stworzenia programu autorskiego, wspomagającego ucznia i nauczyciela w klasie I 

szkoły ponadgimnazjalnej. Przedstawiono wypracowane już materiały i pomysły, które 

uzyskały akceptację i akces współpracy uczestników spotkania.  

     W kolejnym punkcie przedyskutowano sprawy związane z Powiatowym Konkursem 

Chemicznym. Postanowiono rozszerzyć konkurs dla uczniów gimnazjum o część praktyczną 

oraz zorganizować Powiatowy Konkurs Chemiczny dla szkół ponadgimnazjalnych (dla 

uczniów po I klasie). Zawiązał się komitet organizacyjny, który stworzy regulamin konkursu i 

będzie zajmował się jego organizacją. Przewodniczącą została p. Joanna Hyżorek, a 

członkami p. Elżbieta Waligóra, p. Maria Zarzecka, p. Iwona Jasińska i p. Iwona Tokarska. 

Konkurs będzie odbywał się na przełomie września i października w ZS w Nowym Folwarku. 

Głównym celem konkursu jest zachęcenie uczniów do utrwalania i rozszerzania swojej 

wiedzy i umiejętności z chemii. 

      Następnie koordynator powiadomiła o terminach szkoleń nauczycieli powiatu 

wrzesińskiego roku szkolnym 2012/2013. Spotkanie chemików nastąpi 20.02 2013r. , a 

tematem będzie „Planowanie pracy nauczyciela i ucznia jako czynnik osiągania wysokich 

wyników nauczania i uczenia się – metody wspomagające realizację podstawy programowej, 

dobór treści, planowanie czasu, narzędzia badania skuteczności własnych działań”. Ustalono 

również skład grupy, która wyjedzie na szkolenie do Dźwirzyna w dniach 26-28. 10 2012r. 

Będą to: p. Ewa Spisak, p. Maria Zarzecka i p. Iwona Tokarska. 

     Na koniec nastąpiła dyskusja i wymiana doświadczeń.  
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