
Sprawozdanie z konferencji przedmiotowej nauczycieli chemii  

w dniu 04.02.2010, godz. 15.00 
 

Miejsce spotkania – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni,  

ul. Kaliska 2a 

 

Porządek zebrania: 

1. powitanie, 

2. sprawdzenie obecności, 

3. przedstawienie przez nauczycieli poszczególnych szkół tytułów podręczników na 

podstawie których realizowany jest program w roku szkolnym 2009/2010, 

4. wady i zalety nowego podręcznika WSiP dla szkół ponadgimnazjalnych (zakres 

podstawowy), 

5. informacja o VI Konkursie Chemicznym dla szkół gimnazjalnych powiatu 

wrzesińskiego, 

6. reforma programowa w gimnazjum – dyskusja, 

7. wolne głosy i wnioski. 
 

Po powitaniu i sprawdzeniu obecności obecni na zebraniu nauczyciele zaprezentowali 

podręczniki, z których korzystają na lekcjach w obecnym roku szkolnym. Okazało się, że 

wszystkie szkoły ponadgimnazjalne wprowadziły w tym roku szkolnym nowy podręcznik 

WSiP „Chemia – poznać, zrozumieć”. Wśród szkół gimnazjalnych przewagę ma podręcznik 

Nowej Ery, ale gimnazjum w  Miłosławiu i w Orzechowie realizują program na podstawie 

podręcznika WSiP. Nauczyciele przedstawili zalety podręczników, zwracając uwagę na 

dołączone pomoce multimedialne oraz na zastosowane metody utrwalania i powtarzania 

materiału. Zwrócono również uwagę na małe możliwości w szkołach wykorzystania pomocy 

multimedialnych oraz zastosowania metod laboratoryjnych. 

W ubiegłym roku szkolnym, po prezentacji nowego podręcznika WSiP dla pierwszych 

klas liceum i technikum, wszyscy nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu 

zdecydowali się na wprowadzenie tego podręcznika do swoich klas. 

Dzisiaj, po pierwszych miesiącach pracy z nowym podręcznikiem, opinie o nim są 

pozytywne, chociaż nie do końca zadowalająca jest oprawa multimedialna. 
 

Po dyskusji o podręcznikach szkolnych przedstawiono zebranym informację o VI 

Powiatowym Konkursie Chemicznym dla szkół gimnazjalnych. Organizatorzy przedstawili 

termin przeprowadzenia konkursu (09.04.2010). Jednocześnie poinformowano wszystkich 

zainteresowanych, że podczas Drzwi Otwartych będzie można dostać płytkę CD  z zadaniami 

z dotychczasowych edycji konkursu. 
 

Rozpoczynając dyskusję na temat reformy programowej jaka rozpoczęła się w tym roku 

szkolnym w gimnazjum, poproszono nauczycieli, którzy realizują tę reformę o swoje refleksje 

na ten temat. Głosy były podzielone, ale nie brakowało w nich obaw o rezultaty wynikające   

z założeń tej reformy. Mała ilość godzin, zbyt liczne klasy, brak podziału na grupy – to 

główne zarzuty jakie podnoszono podczas dyskusji. Zaproponowano nawet zorganizowanie 

małej debaty z udziałem przedstawicieli samorządów terytorialnych naszego powiatu, na 

temat przyszłości edukacji, problemów, z jakimi spotykają się nauczyciele na co dzień 

i możliwości ich rozwiązania.   
 

Ta dyskusja zdominowała końcową część zebrania, które zakończono o godz. 16.45 

 

 

Ewa Spisak 


