
¼ za nami, czyli okiem specjalisty d.s. organizacji kursu 

„Skuteczne i nowoczesne nauczanie przedmiotów przyrodniczych” 

 

25 sierpnia 2010 roku o godzinie 14 rozdaniem świadectw przez Wicedyrektor KPCEN w To-

runiu, Panią Grażynę Szczepańską zakończył się drugi i ostatni zjazd pierwszych czterech grup kursu 

doskonalącego nauczycieli gimnazjów: biologów, chemików, fizyków i geografów – łącznie 60 osób. 

Zajęcia odbywały się w Osadzie Karbówko koło Elgiszewa, które jest Centrum Konferencyj-

nym Hotelu Spichrz z Torunia. 

Kolejne cztery i ostatnie grupy tego roku (również 60 osób) rozpoczną doskonalenie w Osadzie 

Karbówko 15 października. W przyszłym roku odbędą się też dwa szkolenia. Łącznie w ciągu dwóch 

lat zostanie przeszkolonych 240 nauczycieli przyrody z województwa kujawsko-pomorskiego.  

Wyniki ewaluacji na podstawie dzienników zajęć pokazują, że na stwierdzenia: 

1. Zajęcia pomogły mi uporządkować i poszerzyć posiadaną wiedzę 

2. Sposób prowadzenia zajęć był ciekawy 

3. Atmosfera panująca na zajęciach odpowiadała mi 

4. Warunki lokalowe i organizacyjne spełniły moje oczekiwania 

5. Doręczone materiały szkoleniowe wykorzystam w pracy zawodowej 

6. Materiały opracowane w toku zajęć wykorzystam w pracy zawodowej 

opinie zdecydowanie tak i raczej tak stanowiły od 95 do 100% odpowiedzi. 

Na sugestię: Inne uwagi i postulaty, które chciałaby/chciałby Pani/Pan przekazać: uzyskano odpo-

wiedzi: 

Biologia: 

• Chciałabym uczestniczyć w jak największej ilości tego typu szkoleń 

• Zajęcia bardzo mi się podobały zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym 

• Najlepsza forma szkolenia, na jakiej byłem dotychczas 

Chemia: 

• Dziękuję za poszerzenie moich kompetencji zawodowych 

• Zajęcia na kursie były dla mnie przyjemnością, bardzo dobra organizacja, chętnie skorzystam z 

tego typu formy doskonalenia 

• Zajęcia super! Więcej takich! 

Fizyka: 

• Dziękuję 

Geografia 

• Szkolenie spełniło moje oczekiwanie pod każdym względem 



• Nigdy nie jest za późno się szkolić, wyjeżdżam zadowolona, absolutnie nie żałuje 1 tygodnia 

wakacji 

• Brak przerwy obiadowej 1 – go dnia najgorszym elementem 

• Więcej gotowych rozwiązań edukacyjnych danego przedmiotu 

• Jestem bardzo wdzięczna za zorganizowanie zajęć w terenie 

• Doskonała organizacja, świetnie przygotowani prowadzący. Uczestniczyłam po raz pierwszy 

(spotkałam się) w tak precyzyjnie przygotowanych zajęciach w szczególnym miejscu. Warto pa-

miętać, że n-l to wyjątkowy człowiek i należy dbać o godne warunki doskonalenia. 

Poniżej zdjęcia z kursu 

1. Osada Karbówko 

 

  
  

  
Tu są kameralne sale zajęć  



  
Tu mieszkamy  

  

  
Tu spożywamy śniadania i kolacje Estetyka przygotowania niebywała 

 

2. Zjazd I 

  

Tu jemy obiady i tu jest recepcja  



 

 Przed zajęciami 

  
Zajęcia - biologia Fizyka 

 

Geografia Chemia 



 

  

  
  

  
  



  

 Po zajęciach śpiewamy karaoke 
 

3. Zjazd II 

 

  
Rusza projekt…  

 
  



 
  

 
  

  
  



 
  

  
Wręczenie zaświadczeń  

  

Wręcza Pani Dyrektor Grażyna Szczepańska wraz z Ryszardem Szczerbanem 

 

 

Ryszard Szczerban  


