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1. Sympozjum „Edukacja przyrodnicza we współczesnej szkole“

W bieżącym roku kończy się realizacja projektu PROFILES. Z tej okazji zorganizowane zostało
Sympozjum „Edukacja przyrodnicza we współczesnej szkole” połączone z podsumowaniem
dotychczasowego dorobku tego projektu. Odbyło się ono 12 kwietnia (sobota) 2014 r. w Auli
Wydziału Chemii UMCS, a jego program przedstawiał się następująco:
10.00
Otwarcie sympozjum
10.15

Prof. dr hab. Hanna Gulińska, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, „E-nauczyciel
przedmiotów przyrodniczych”

11.00

Dr Mateusz Łukasik, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Lublin, „Psychologiczne
aspekty motywacji do nauki szkolnej”

11.45

Przerwa kawowa połączona z sesją plakatową

12.30

Prof. Józef Trna, dr Ewa Trnowa, Uniwersytet im. Masarika, Brno, „Doświadczenia w
uczeniu się przez odkrywanie”

13.30

Dr Grzegorz Krzyśko, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, „Doping – chemiczna
strona medalu”

14.00

Dr Regina Zawisza-Winiarczyk, Wydział Oświaty i Wychowania UM Lublin, „Europejski
projekt »Po wiedzę do CERN«”

14.15

Przerwa na lunch

14.45

Uczniowie Zespołu Szkól Budowlanych i Ogólnokształcących, Biłgoraj, „Realizacja
modułu »Tajemnice domowej spiżarni. Konserwowanie żywności«”

15.00

Dr Jarosław Dymara, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, „Wykorzystanie
technologii informacyjnej w edukacji przyrodniczej”

15.15

Mgr Magdalena Pokrzycka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, „Projekty
unijne w edukacji”

15.30

Dr hab. Ryszard M. Janiuk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin,
Podsumowanie projektu PROFILES. Wręczenie certyfikatów nauczycielom
uczestniczącym w projekcie
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Plakaty przygotowane przez uczniów
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2. Moduły przygotowane we współpracy z nauczycielami

W trakcie realizacji projektu przygotowane zostały z udziałem uczestniczących w nim nauczycieli dwa
oryginalne moduły dydaktyczne, które zostały również przetłumaczone na język angielski. Pierwszy z
nich, „Jak skutecznie i bezpiecznie stosować środki czystościowe?” stwarza doskonałą okazję do
zapoznania uczniów z właściwościami wielu substancji będących składnikami środków czystościowych
oraz wykazanie, na czym polega ich działanie, w efekcie którego znalazły one zastosowanie w danym
typie środków czystościowych. Drugi moduł „Jak rodzaj gleby wpływa na wzrost roślin?” umożliwia
uczniom poznanie problemów budowy i właściwości fizyko-chemicznych gleby oraz procesów
związanych z jej uprawą. Te i inne moduły wykorzystane w trakcie realizacji projektu PROFILES
dostępne są one na polskiej stronie internetowej tego projektu.

3. Upowszechnianie informacji na temat projektu PROFILES

•

W dniach 25 – 27 czerwca 2014r. odbyła się w Krakowie 6. Międzynarodowa Konferencja
Badań z Dydaktyk Przedmiotów Przyrodniczych (DidSci). Wziął w niej udział dr hab. Ryszard
M. Janiuk przedstawiając plakat przygotowany wspólnie z dr Elwirą Samonek-Miciuk
„PROFILES project modules as a way of promoting inquiry-based science”.

•

Podczas 12. Europejskiej Konferencji Badań z Dydaktyki Chemii, która odbyła się w dniach 710 lipca 2014 r. w Jyväskylä (Finlandia) dr hab. Ryszard M. Janiuk przedstawił komunikat
“Teachers’ collaboration with universities in international projects – a case study related to
the PROFILES project”.

•

W odbywającej się w Berlinie w dniach 25 - 27 sierpnia 2014r. II Międzynarodowej
Konferencji projektu PROFILES wzięli udział: dr hab. Ryszard M. Janiuk, dr Jarosław Dymara
oraz uczestniczący w projekcie nauczyciele mgr Sylwester Baryła, dr Agnieszka Kamińska3/5
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Ostęp i mgr Katarzyna Kuśmierz. Program konferencji obejmował prezentacje materiałów
dydaktycznych przygotowanych przez nauczycieli z krajów uczestniczących w projekcie
przygotowane w postaci interaktywnych stoisk. Na stoisku polskim uczestnicy konferencji
mogli zapoznać się ze sposobami wykorzystania na zajęciach modułów dostosowanych do
polskiego systemu kształcenia. Ponadto zaprezentowany został plakat przedstawiający
przebieg wykorzystania tych modułów w szkołach, przygotowany przez dr Elwirę SamonekMiciuk i dr hab. Ryszarda M. Janiuka.
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4. Publikacje na temat projektu

W okresie kilku miesięcy ukazały się drukiem dwie publikacje zbiorcze ukazujące dorobek projektu
PROFILES. Pierwsza z nich nosi tytuł “Science Teachers' Continous Professional Development in
Europe - Case Studies from the PROFILES Project”. Jest w niej artykuł przygotowany przez
uczestników projektu z Polski: Samonek-Miciuk, E. & Janiuk, R. M. “Professional Development for
Science Teachers: Experiences and Reflections”. Kolejna publikacja “ Enhancing Inquiry-based Science
Education and Teachers' Continuous Professional Development in Europe: Insights and Reflections on
the PROFILES Project and other Projects funded by the European Commission” zawiera materiały II
Międzynarodowej Konferencji PROFILES, która odbyła się w Berlinie w dniach 25 – 27 sierpnia 2014r.
Są w niej dwie publikacje polskich autorów: Sylwester Baryła, S., Kamińska-Ostęp, A. & Kuśmierz, K.
„The Implementation of Selected Modules of the PROFILES Project in Poland” oraz Samonek-Miciuk,
E. & Janiuk, R. M. ”The Effects of Implementing Original PROFILES Modules in Poland”.
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