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A. Adresaci szkolenia
Szkolenie metodyczne blended-learning „Jak kształtować u uczniów kompetencje
matematyczno-przyrodnicze” dedykowane nauczycielom, nauczycielom konsultantom
i pracownikom placówek doskonalenia nauczycieli, uprawnionych do nauczania matematyki
oraz do nauczania przedmiotów przyrodniczych, w zakresie kształtowania kompetencji
matematyczno – przyrodniczych uczniów w świetle nowej podstawy programowej.

B. Zasady rekrutacji
W szkoleniu mogą wziąć udział pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, nauczyciele,
nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni – z uprawnieniami do nauczania matematyki
oraz przedmiotów przyrodniczych. Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji
ORE – www.szkolenia.ore.edu.pl
Po weryfikacji i akceptacji zgłoszeń uczestnicy otrzymają drogą mailową zaproszenia
do udziału w kursie wraz z instrukcją logowania na platformie e-learningowej ORE
www.e-kursy.ore.edu.pl
O zakwalifikowaniu na szkolenie decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Rekrutacja odbędzie się w terminie do 30 sierpnia 2021 roku.
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C. Cele szkolenia
Celem szkolenia jest podniesienie u uczestników kompetencji w zakresie nauczania
przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, w realizacji nowej podstawy programowej
dla szkół ponadpodstawowych.
Po szkoleniu uczestnicy:
● będą stosować praktyczne rozwiązania dydaktyczne przydatne w realizacji nowej
podstawy programowej w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
dla szkół ponadpodstawowych;
● zdobędą praktyczną umiejętność projektowania oraz prowadzenia zajęć w szerokim
kontekście nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki
z uwzględnieniem ich powiązania ze sztuką, kreatywnością i innowacyjnością;
● będą stosować wybrane formy, narzędzia i metody pracy wspomagające kształcenie
u uczniów kompetencji kluczowych w naukach matematyczno-przyrodniczych.
Zadanie realizowane jest zgodnie z aktualnymi celami polityki oświatowej na rok 2020/2021.

D. Organizacja szkolenia
Szkolenie obejmuje 6 godzin dydaktycznych warsztatów prowadzonych online na platformie
ClickMeeting oraz orientacyjne 6 godzin pracy samodzielnej na platformie e-learningowej
Ośrodka Rozwoju Edukacji.
Sesje on-line realizowane będą w trzech modułach: moduł I - 14 września 2021 roku, moduł
II – 28 września 2021 oraz moduł III – 12 października 2021 roku.
Program szkolenia został pomyślany w taki sposób, aby uczestniczyć w nim mogli zarówno
nauczyciele z obszaru przedmiotów przyrodniczych jak i nauczyciele przedmiotu matematyka.
Treści szkolenia odnosić się będą do realizacji podstawy programowej dla trzeciego etapu
edukacyjnego.
Szkolenie prowadzone będzie w trybie mieszanym:
a. Trzy sesje warsztatów online (na platformie ClickMeeting), realizowane
w wyznaczonych 3 terminach, po 2 godziny dydaktyczne na każdy warsztat.
Warsztaty realizowane będą w godzinach popołudniowych (16.00-17.30).
Warsztaty będą pełniły funkcję wprowadzającą do wybranych zagadnień kursu.
b. Po każdym z warsztatów uczestnicy zaproszeni będą do kontynuacji szkolenia
poprzez realizację zadania na platformie e-kursy.ore.edu.pl (szacunkowy czas
pracy zdalnej po każdym z warsztatów wynosi około 2 godziny, co stanowi
łącznie dla 3 warsztatów 6 godz.). Zadania na platformie
e-kursy.ore.edu.pl pozwolą na przełożenie teorii na praktykę szkolną oraz
utrwalenie poznanych treści.
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W trakcie trwania szkolenia wykorzystane zostaną: prezentacje, filmy, testy, forum dyskusyjne,
scenariusze zajęć.
Część zdalna szkolenia na platformie ClickMeeting:
14.09.2021 r - Moduł I – 2 godzinny warsztat online – godz. 16.00-17.30
a. Kompetencje kluczowe w procesie edukacji;
b. Charakterystyka kompetencji matematyczno-przyrodniczych i ich rola
w procesie nauczania i uczenia się;
c. Strategie uczenia się sprzyjające kształtowaniu kompetencji matematycznoprzyrodniczych.
28.09.2021 r – Moduł II – 2 godzinny warsztat online – godz. 16.00-17.30
a. Nowoczesne technologie jako wsparcie w procesie kształtowania kompetencji;
b. Eksperymentowanie i wzajemne nauczanie w procesie kształtowania kompetencji
kluczowych;
c. Rozwijanie kompetencji w zakresie sprawności rachunkowej i wnioskowania.
12.10.2021 r – Moduł III – 2 godzinny warsztat online – godz. 16.00-17.30.
a. Stymulowanie aktywności twórczej uczniów;
b. Rola metod aktywizujących w procesie kształtowania kompetencji kluczowych;
c. Metoda projektu a kształtowanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych.

Zajęcia na platformie e-learningowej (15.09 - 28.10.2021 r):
1. Moduł I. Zadanie indywidualne nr 1 – scenariusz zajęć jako przykład praktycznych
zastosowań służących kształtowaniu kompetencji matematyczno-przyrodniczych.
2. Moduł II. Zadanie indywidualne nr 2 – przygotowanie dowolnego materiału
merytorycznego z wykorzystaniem wybranych narzędzi TIK, poruszanych w trakcie
warsztatu z Modułu II.
3. Moduł III. Zadanie indywidualne nr 3 - przygotowanie koncepcji/planu pracy
z uczniami metodą projektu z uwzględnieniem tematów poruszanych
w czasie warsztatu z Modułu III.
Na zakończenie szkolenia uczestnicy proszeni są o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej.

E. Efekty
Po ukończeniu szkolenia osoba uczestnicząca w kursie będzie:
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● rozumiała znaczenie kompetencji matematyczno-przyrodniczych rozwijanych
w procesie edukacji szkolnej oraz w dorosłym życiu;
● wskazywała czynniki sprzyjające nabywaniu przez uczniów kompetencji w dziedzinie
nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki z uwzględnieniem
ich powiązania interdyscyplinarnego ze sztuką, kreatywności i innowacyjnością;
● stosowała w praktyce strategie i metody nauczania sprzyjające kształtowaniu
kompetencji matematyczno-przyrodniczych.
Podstawową korzyścią, jaką odniosą uczestnicy szkolenia będzie integracja szerokiej wiedzy
teoretycznej z praktycznymi umiejętnościami dotyczącymi rozwijania kompetencji
matematyczno-przyrodniczych, co jest spójne z kierunkiem polityki oświatowej państwa.

F. Warunki ukończenia szkolenia
Warunkiem zaliczenia szkolenia będzie udział w całym szkoleniu – zarówno w sesjach zdalnych
na platformie ClickMeeting, jak i części e-learningowej oraz wykonanie wszystkich zadań
na platformie e-learningowej Ośrodka Rozwoju Edukacji.
Ostateczny termin zaliczenia szkolenia i przesłania zadań zaliczeniowych to 28 października
2021.
Po tym terminie uczestnicy spełniający warunki zaliczenia, będą mogli pobrać Zaświadczenia
ukończenia szkolenia do samodzielnego wydruku z konta uczestnika na platformie
www.szkolenia.ore.edu.pl

5

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych •
Jak kształtować u uczniów kompetencje matematyczno-przyrodnicze

G. Wsparcie w trakcie szkolenia
Odpowiedzi dotyczących organizacji szkolenia udziela:
Anna Kasperska-Gochna, tel.: 22 345 37 73 wew. 540,
e-mail: anna.kasperska-gochna@ore.edu.pl
Moderowanie zajęć oraz prowadzenie sesji szkoleniowych: Agnieszka Herma (kontakt
do prowadzącej zostanie podany razem z hasłem do logowania).

H. Narzędzia stosowane podczas szkolenia
1. Komunikacja: platforma www.e-kursy.ore.pl, edytor tekstu (np. MS Word), poczta
elektroniczna.
2. Informacja: przeglądarka internetowa – zalecana Mozilla Firefox (min. wersja 15).
3. Prezentacja: edytor prezentacji (np. MS PowerPoint), zainstalowana wtyczka Adobe Flash

Player.
4. Materiały audiowizualne: odtwarzacz filmów zapisanych w formacie mp4.
5. Bezpłatne programy i aplikacje podane w czasie szkolenia.
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