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Tytuł projektu: Klucz do uczenia – program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli. 

„Na Bursztynowym szlaku” 

W dwóch trzydniowych zjazdach w dniach 25-27 marca i 20-22 maja 2011 roku grupa 60 

nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w gimnazjum brała udział w szkoleniu 

„Skuteczne i nowoczesne nauczanie przedmiotów przyrodniczych”. 

Poniżej krótka relacja z odbytego szkolenia: 

 

1. Baza. Szkolenie odbywało się w przepięknym Pałacu Bursztynowym we Włocławku, 

który poza świetną bazą hotelowo gastronomiczną posiada wiele sal, wyposażonych 

w sprzęt multimedialny i przystosowanych do prowadzenia wszelkiego typu zajęć takich 

jak konferencje, seminaria, warsztaty.  

 

   
   

   
 

2. Zajęcia. Zajęcia prowadzone były dla nauczycieli biologii, chemii, fizyki i geografii w 4 sa-

lach: Kwiatowej, Kobiecej, Włocławskiej i Klubowej. Poniżej kilka zdjęć z zajęć na1. zjeździe. 
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3. Zjazd 2. Podczas zajęć 2. zjazdu nauczyciele pracowali metodą projektu. Oto kilka zdjęć 

z tych zajęć. 
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4. Wieczorek. 21 Maja, w sobotę, nieustannie zabiegający o nasze zadowolenie z pobytu 

serdeczni gospodarze Pałacu zafundowali nam kolację grillową, połączoną z występem Pa-

na Cezarego Klimczaka. Kolacja była wyjątkowo smaczna a niezapomniany koncert zawierał 

poezję śpiewaną, ale też muzykę taneczną. 
 

   
   

   
 

5. Zakończenie. 22 maja na dużej sali zostały wręczone zaświadczenia o ukończeniu do-

skonalenia. Było nieco smutno, że to, co dobre kończy się. Nadzieja w wakacjach, które już 

niebawem mają się zacząć. Oto zdjęcia z zakończenia szkolenia. 
 

   
Uroczystość rozpoczyna 

Kierownik Ryszard Szczerban 

Biologia. Zaświadczenia wręcza 

Barbara Gicewicz-Szczerban 

Chemia. Zaświadczenia wręcza 

Anna Rygielska 

   
Fizyka. Zaświadczenia wręcza 

Grzegorz F. Wojewoda 

Geografia. Zaświadczenia wręcza 

Beata Wróblewska 

Grupa biologów z prowadzącą za-

jęcia Barbarą Gicewicz-Szczerban 
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5. Ewaluacja. Na wszystkie pytania ankiety o jakość szkolenia odpowiedzi zdecydowanie 

tak i raczej tak dawały w sumie 100%. Poniżej zamieszczam wszystkie wypowiedzi słu-

chaczy po zajęciach: 

• Zajęcia przebiegały w bardzo miłej atmosferze, jest to najlepsze ze szkoleń, w których do-
tychczas brałam udział, bardzo wiele wiadomości zastosuje w swojej pracy 

• Zajęcia te przerosły moje oczekiwania. Pomimo 27 lat pracy byłam na takich pierwszy raz. 
Z góry dziękuję. 

• Bardzo dobra organizacja, prowadzący profesjonaliści i indywidualiści, bardzo dbający 
o nasze zadowolenie. 

• Bardzo jestem zadowolona, Ŝe wzięłam udział w tym kursie, dobra organizacja, wspaniała 
atmosfera, ciekawie planowane zajęcia przez ludzi z pasją i fachowców, wymiana do-
świadczeń z innymi nauczycielami z innymi przedmiotowcami, super kierownik, kulturalny, 
Ŝyczliwy, pogodny. 

• Bardzo podobała mi się organizacja zajęć, treści były bardzo ciekawe i przydadzą mi się, 
aby udoskonalać swoja pracę. Atmosfera była super. Cenna była wymiana doświadczeń. 
Atrakcyjne były zajęcia w pracowni chemicznej. 

• Jedno z najlepszych szkoleń na jakich byłam, najbardziej zadowolona jestem z zajęć biolo-
gicznych. 

• Bardzo ciekawe zajęcia, bardzo dobrze przygotowane. 
• Bardzo dziękuję za tego typu zajęcia za atmosferę, którą Państwo stworzyliście. Będę tego 

typu zajęcia polecała swoim znajomym. 
• Zajęcia bardzo ciekawe, prowadzący kompetentni chętnie dzielili się własnymi materiała-

mi dydaktycznymi. Atmosfera zajęć miła, ciepła. Dziękuję. 
• Kurs spełnił moje oczekiwania, zajęcia były ciekawe i inspirujące 
• Zajęcia bardzo mi się podobały, prowadzący zajęcia wykazali się duŜą widzą, która mogę 

wykorzystać, oraz bardzo dobra komunikacją, sposobem przekazania tej wiedzy. 
• Bardzo cieszę się, Ŝe uczestniczyłam w tak cennych i inspirujących zajęciach. 
• Zajęcia pomogą mi rozwinąć warsztat swojej pracy. 
• Bardzo ciekawe szkolenie. Bardzo dziękuję za tego typu zajęcia, za atmosferę panującą na 

zajęciach. 
• Sposób prowadzenia bardzo ciekawy, zajęcia spełniły moje oczekiwania 
• Zdecydowanie proszę o kolejne, tak wspaniałe formy doskonalenia 
• Więcej takich szkoleń 
• Zabrakło mi instrukcji do przyrządów, które prowadzący wykonywał samodzielnie, gdyŜ 

nie wszystko zapamiętujemy, a nawet małe szczegóły mogą spowodować, Ŝe pomoc dydak-
tyczna nie zadziała. 

• Brak instrukcji do wykonani pomocy wykorzystywanych na lekcjach, poniewaŜ moŜna za-
pomnieć później o istotnych szczegółach (przy samodzielnym wykonywaniu). 

• Wskazana byłaby pisemna instrukcja do wykonywania pomocy naukowych, gdyŜ umykają 
istotne szczegóły (na przykład rodzaj uŜytego materiału), które maja wpływ na poprawne 
działanie 

• Chciałabym doświadczenia wykonywać z innych przedmiotów 
• Zajęcia były prowadzone w bardzo profesjonalny sposób, przejrzyście i dynamicznie 
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• Jestem zadowolona, Ŝe udało mi się dostać na ten kurs. Kadra profesjonalnie prowadziła 
swoje zajęcia, na które z ogromna przyjemnością chodziłam. Materiały, które otrzymałem 
ułatwia mi prace codzienną i mam nadzieję, Ŝe równieŜ zainteresuje moich uczniów jeszcze 
bardziej fizyką. 

• Dobrą strona szkolenia było przeprowadzenie duŜej ilości doświadczeń. 
• Gratuluje organizatorom tak profesjonalnie przygotowanego szkolenia. Kompetentni pro-

wadzący w bardzo udany sposób przedstawili interesujące nas zagadnienia. Wszystkie ma-
teriały, które otrzymałam z pewnością wykorzystam w swojej pracy. Oczekuje kolejnych 
tak przygotowanych szkoleń. 

• Proponowałabym jeszcze kilka edycji takiego kursu, gdyŜ inni nauczyciele duŜo by zyskali, 
oprócz tego proponowałabym zrobić kolejne zajęcia warsztatowe dla tych samych grup 
osobowych. 

 
PowyŜsze odpowiedzi zawierają w sobie równieŜ ocenę bazy szkoleniowej.  W tym miejscu 

naleŜą się serdeczne słowa podziękowania wszystkim, którzy doprowadzili do tego, Ŝe taki prze-
piękny Pałac istnieje: właścicielowi Panu Krzysztofowi Grządzielowi, architektom i budowni-
czym. Podziękowania naleŜą się wszystkim pracownikom pałacu a w szczególności Wiceprezes 
Fundancji Samotna Mama, a zarazem naszej opiekunce Pani Wioletcie Wieczorek, która zrobiła 
wszystko, abyśmy nie tylko byli zadowoleni z pobytu, ale wręcz szczęśliwi, Ŝe tu mogliśmy być 
i szkolić się w superwarunkach. 

Do zobaczenia w przepięknym, niezwykle gościnnym Pałacu Bursztynowym. 
 

 
Opracował Ryszard Szczerban 
Specjalista ds. organizacji kursów 


