
OFERTA  UZUPEŁNIAJĄCA 

 

Symbol F/5 

V Konińskie Forum Przyrodnicze 

Adresat 
nauczyciele przyrody oraz studenci i nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej  zainteresowani edukacją przyrodniczą 

Cel 

wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela przyrody oraz 

zapoznanie z nowościami metodycznymi i naukowymi                          

w kontekście nowej podstawy programowej z przyrody 

Zagadnienia 

 Wieloaspektowe poznawanie świata przyrody 

 Sposoby realizacji treści przyrodniczych w świetle 

nowej podstawy programowej  

 Nowości metodyczne i popularnonaukowe z przyrody 

 „Wielcy” nauczyciele-przyrodnicy i ich osiągnięcia 

Liczba godzin 10  

Kierownik Olga Wagner-Zaskórska 

Prowadzący  

pracownicy ośrodków naukowo-badawczych, wybrani 

autorzy podręczników z przyrody, przedstawiciele 

wydawnictw, zainteresowani nauczyciele 

Koszt bezpłatnie 

  

 

Symbol F/6 

Czy wiesz, co jesz? – zasady zdrowego odżywiania 

Adresat 
nauczyciele przyrody oraz nauczyciele realizujący treści 

prozdrowotne w szkole 

Cel zapoznanie nauczycieli z zasadami zdrowego odżywiania 

Zagadnienia 

 Zasady zdrowego odżywiania 

 Praktyczne stosowanie zasad zdrowego odżywiania 

 Omówienie wybranych produktów żywności  

pełnowartościowej 



Liczba godzin 5  

Kierownik Olga Wagner-Zaskórska 

Prowadzący  
Ewa Łechtańska, Krystyna Niewiadomska, Olga Wagner-

Zaskórska 

Koszt bezpłatnie 

  

 

Symbol K/121 

O przyrodzie w przyrodzie (część X) 

Adresat 
nauczyciele przyrody oraz inni zainteresowani edukacją 

środowiskową 

Cel 

przygotowanie do planowania i realizacji procesu 

dydaktycznego wychowawczego w środowisku 

przyrodniczym 

Zagadnienia 

 Walory przyrodnicze i kulturowe odwiedzanych miejsc 

 Ścieżki dydaktyczne na zwiedzanym terenie 

 Możliwości wykorzystania poznanych miejsc                   

w praktyce szkolnej 

Liczba godzin 20  

Kierownik Olga Wagner-Zaskórska 

Prowadzący  pracownicy ośrodków naukowo-badawczych 

Koszt 150 zł w (tym koszty wynajmu autokaru) 

  

 

Symbol K/122 

Zachowania autodestrukcyjne młodzieży 

Adresat 
pedagodzy szkolni, wychowawcy, zainteresowani 

nauczyciele 

Cel 
rozwinięcie wiedzy w zakresie profilaktyki, pracy             

z uczniem po próbach czynów autodestrukcyjnych, pracy    



z klasą dotkniętą problemem autodestrukcyjnym 

Zagadnienia 

 Problem definiowania samobójstw i prób 

samobójczych 

 Skala zjawiska samobójstw w Polsce i na świecie 

 Samobójstwa w sektach 

 Samobójstwa „zaraźliwe” i pakty samobójcze 

 Charakterystyka zachowań samobójczych 

 Oznaki zagrożenia samobójstwem z uwzględnieniem 

młodzieży 

 Problem powtarzanych prób samobójczych 

 Warsztaty na temat postępowania z uczniami po 

samobójstwie kolegi/koleżanki 

 Zagadnienia żałoby po śmierci samobójczej 

Liczba godzin 10 

Kierownik Piotr Gołdyn 

Prowadzący  
dr hab. Adam Czabański – pracownik naukowy 

Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 

Koszt 100 zł  

  

 


