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Fascynujący Świat Nauki i Technologii

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
oraz budżetu państwa

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości
usług edukacyjnych.
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Zaczarowany Świat
Beata Bułka



Regionalne Centrum Nauki i Eksperymentu

W ramach projektu Fascynujący Świat Nauki i Technologii powstały  

pracownie eksperymentalno-doświadczalne Zaczarowany Świat 

Nauki i Technologii:

 Mechanicum
Humanicum
Electromagneticum
 Instrumentarium
Roboticum
Opticum
 Symulatorium

Mathemetrium
Technologicum
Musicum
Sensoricum
Ecologicum
Astronomicum
Gardenium



Informacje o zajęciach  w Zaczarowanym świecie:

 w czasie zajęć w pracowniach eksperymentalno-doświadczalnych 

realizowane są treści programowe zgodne z zapisami podstawy 

programowej 

http://snit.rcre.opolskie.pl/info/index.php/dzialania/zajecia-w-

pracowniach-regionalnego-centrum-nauki-i-eksperymentu

 dla wygody i bezpieczeństwa uczniów prosimy, by zabrali ze sobą 

sportowe obuwie zastępcze (np. adidasy, trampki, tenisówki);

 w trakcie pobytu w Centrum - oprócz zajęć - uczniom i  opiekunom 

zapewniamy drugie śniadanie i obiad (jednodaniowy);

 każdy opiekun powinien posiadać osobną listę uczniów podpisaną 

przez Lidera.



Organizacja zajęć w pracowniach:

Zajęcia odbywają się w godz. 8:30 – 14:00

8:30 – 8:45 - zajęcia organizacyjne, zapoznanie z regulaminem, 
informacje ogólne o Centrum Eksperymentu, podział uczniów na  
grupy

8:45 – 13:45 – zajęcia w pracowniach

13:45 – podsumowanie zajęć

W trakcie pobytu planujemy dwie dłuższe przerwy śniadaniową i  
obiadową.



Badania diagnozujące
Andrzej Migacz



Diagnoza

Diagnoza predyspozycji obejmować będzie wszystkich uczniów szkół 

podstawowych które zgłoszą się do projektu w zakresie: 

trudności, potencjału oraz możliwości  
• humanistycznych 

• matematycznych

Prowadzona będzie przez nauczycieli-specjalistów z danej szkoły



•



PLATFORMA BADAWCZA JUŻ RUSZA !!

• Od poniedziałku 09.12.2013 dostępna będzie pod 
adresem http://badania.snit.rcre.opolskie.pl

• Pomoc techniczna dotycząca platformy:

Tomasz Stokłosa, 
e-mail: tstoklosa@rcre.opolskie.pl

Tel. (77) 404 75 43   lub  727 707 654



Diagnoza

Umożliwi nauczycielom oraz specjalistom wstępne 

dokonanie diagnozy  każdego ucznia w zakresie:

• trudności w pisaniu, czytaniu, rozumieniu

• trudności w uczeniu się matematyki



Diagnoza

Diagnoza  na platformie  online zostanie  przeprowadzona 
dwukrotnie:

• grudzień  - styczeń 2013/14 r. 
• wrzesień  - październik 2014 r.

Dodatkowo w czerwcu 2014  klasy  6
Po zakończonej diagnozie zostanie opracowany wojewódzki raport 

dotyczący przyczyn  trudności uczniów w procesie uczenia się 



ZADANIA LIDERA w szkole związane z przeprowadzeniem 
badań:

• Organizacja badań w szkole
• Utworzenie grup do badań
• Utworzenie loginów i haseł  dla poszczególnych 

nauczycieli 
• Przypisanie  poszczególnych nauczycieli  do grup 

projektowych
• Przygotowanie szkolnego raportu z badań 



Podstawowe zadania NAUCZYCIELA związane
z przeprowadzeniem badań

• Po otrzymaniu od lidera loginu i hasła tworzy grupy do badań 
• Przeprowadza badania    diagnozujące potrzeby uczniów  - na 

platformie w pierwszym terminie badań grudzień – styczeń –
JEDEN nauczyciel przeprowadza badania w dwóch grupach 
projektowych i przedstawia rachunek

• W drugim terminie BADAŃ WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK 
2014R  DRUGI nauczyciel przeprowadza badania w dwóch 
grupach projektowych i przedstawia rachunek

• wynagrodzenie zależne od liczby przebadanych uczniów 



UWAGA !!!!!!!!!!!!

• W przypadku trudności związanych ze skutecznym 

przeprowadzeniu badań na platformie   online 

w zakładce pomoc na platformie 

znajdują się szczegółowe instrukcje 

dla lidera oraz nauczyciela



Recenzenci

prof. UG dr hab. Grażyna Penkowska

• pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego  Instytut Pedagogiki, 

Pracownia Edukacji Medialnej

prof. UW, dr hab. Małgorzata Żytko

• pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, Katedra Edukacji 

Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli



Zajęcia na uczelni
Grażyna Jurowicz



Zajęcia odbywały się będą na Uniwersytecie 

Opolskim w Opolu ul. Oleska 48
Parking przy ulicy Katowickiej( akademik)

Rozpoczynamy 
16.01.2014r.



Organizacja

• W zajęciach w danym dniu weźmie ok.100 uczniów podzielonych na 

5 grup 20 osobowych

• Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 8.30

• Planowane tematy:

Blok I - Szukamy innych cywilizacji

Blok II - Od alchemii do współczesności

Blok III- Fizyka jest wszędzie

Blok IV- Ciekawostki z wnętrza Ziemi

Blok V - Motoryzacja a środowisko



Instytucje kultury
Gospodarstwa edukacyjne
Anna Patelska-Górna



Zajęcia w instytucjach kultury 
i gospodarstwach edukacyjnych

Zajęcia muzyczne

Zajęcia filmowe

Zajęcia z edukacji leśnej

Zajęcia w gospodarstwie 
ekologicznym



Zajęcia w instytucjach kultury

6-godzinne warsztaty dla wszystkich uczniów klas I-III oraz IV-VI w 
instytucjach kultury z terenu województwa opolskiego

Zajęcia  odbywają  się w następujących miejscach:

• warsztaty muzealne w Muzeum Śląska Opolskiego

• warsztaty teatralne w Teatrze Lalki i Aktora , część w MŚlOp w Opolu
• warsztaty muzyczne w Filharmonii Opolskiej

• warsztaty filmowe w Domach Kultury na terenie Opolszczyzny

http://snit.rcre.opolskie.pl/info/index.php/dzialania/zajecia-w-instytucjach-kultury



Zajęcia w gospodarstwach edukacyjnych

6-godzinne warsztaty dla wszystkich uczniów klas I-III oraz IV-VI w gospodarstwach 
edukacyjnych z terenu województwa opolskiego

Zajęcia  odbywają  się w następujących miejscach:

• Gospodarstwo edukacyjne „Ekostyl” w Bąkowie
• Nadleśnictwo Opole
• Ludowy klub Jeździecki „Lewada” w Zakrzowie
• Gospodarstwo edukacyjne „Jabłoniowy sad” w Szczedrzyku
• Gospodarstwo edukacyjne „Agrochatka” w Biadaczu
• Centrum Edukacyjne Rękodzieła w Markotowie Dużym

http://snit.rcre.opolskie.pl/info/index.php/dzialania/34-zajecia-w-gospodarstwach-edukacyjnych



Zajęcia w instytucjach kultury i gospodarstwach 
edukacyjnych

Zajęcia te prowadzone  są w formie warsztatów, z wykorzystaniem różnorodnych aktywnych metod 

pracy, w oparciu o realizację treści podstawy programowej I i II etapu edukacyjnego z 

ukierunkowaniem na rozwój umiejętności kluczowych.

 wszystkie zajęcia są dla uczniów bezpłatne

 dzieci zostaną dowiezione na zajęcia i odwiezione autokarem, a w trakcie zajęć otrzymają ciepły 

posiłek 

 czas wyjazdu dzieci ze szkoły będzie uzależniony od odległości do miejsca realizacji zajęć i będzie 

planowany pomiędzy godziną 7.00 a 8.15

 najpóźniej dzieci powinny być o godz. 8.45 w miejscu docelowym, aby mogły rozpocząć zajęcia o 

godz. 9.00.

 warsztaty będą odbywały się od godz. 9.00 do 14.00 z przerwą na posiłek

 powrót dzieci do szkoły planowany jest ok. godz. 14.30 -15.00.



Zajęcia dodatkowe
Roland Zimek



Sposób realizacji zajęć dodatkowych

Jedna grupa projektowa
20 godz.

Druga grupa projektowa
20 godz.

Nauczyciel humanista
2  20 godz.

Nauczyciel ścisłowiec
2  20 godz.



Wybór ścieżki edukacyjnej Zestaw ścieżek edukacyjnych do klasy I
Zegary i zegarki
Zabawy w leśnej szkole
W czarodziejskim świecie bajek
Poszukiwanie wiosny

Zestaw ścieżek edukacyjnych do klasy II
Zakładamy klasowy ogródek 
Laboratorium  światła
Pasjonaci i ich skarby 
Od zabawy do klasowej oficyny wydawniczej „Ortogratka”

Zestaw ścieżek edukacyjnych do klasy III
W świecie Matelandii
Dbam o środowisko – jestem specjalistą 
Dziecięce zmagania z teatrem, czyli jak zostać aktorem
Kuchnia od kuchni – dzieci uczą się gotować

Zestaw ścieżek edukacyjnych do klasy IV
Inicjatywy uczniowskie zmieniają świat
„Skarby wokół nas” – mini – gra terenowa
„Nie bójmy się… sukcesu”
W poszukiwaniu szczęścia

Zestaw ścieżek edukacyjnych do klasy V
W krainie ziół i przypraw – tworzymy firmę ogrodniczą
W leśnym skarbcu
„Poławiacze pereł – odkrywcy talentów”
„Sposób na mitologię”

Zestaw ścieżek edukacyjnych do klasy VI
Ptasi świat i jego tajemnice
Okolica, jakiej nie znamy
Rozmyślajmy nad mową! – jak dbać o poprawność i kulturę języka polskiego?
Jak osiągnąć sukces?



Pobranie ścieżek edukacyjnych



Przebieg zadań związanych z realizacją zajęć 
dodatkowych

• (L)  Harmonogram zajęć dodatkowych (Zadanie na platformie)

• (N)  Sprawdzanie obecności uczniów na zajęciach („Dziennik zajęć 

pozalekcyjnych” lub lista obecności)

• (N i L)  Archiwizacja dokumentacji na zasadach przyjętych w szkole

• (N)  Sprawozdanie z realizacji zajęć dodatkowych (Formularz na 

platformie)

• (N i L)  Przekazanie uczniowskich opracowań edukacyjnych

• (N i L)  Raport zajęć dodatkowych (Wypełnienie dokumentu)

• (L)  Przekazanie uczniowskich opracowań edukacyjnych



Mobilne planetaria
Stanisław Rożniatowski



cele zajęć

I etap edukacyjny (klasy 1-3)
Tematyka zajęć

 Obserwacje Słońca za pomocą teleskopu słonecznego, przyswajanie wiadomości na temat 
zjawisk zachodzących na powierzchni Słońca.

 Obserwacja promieni słonecznych za pomocą siatki dyfrakcyjnej – poznawanie barw 
składowych światła widzialnego, badanie promieni słonecznych za pomocą detektora UV.

 Prezentacja filmu popularno-naukowego na temat budowy i zjawisk Układu Słonecznego.
 Prezentacja „Niebo z moich stron” z wykorzystaniem programu komputerowego Stellarium.

Podstawa programowa
 obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, analizuje je i wiąże przyczynę ze 

skutkiem,
 wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku,
 zna wpływ światła słonecznego na cykliczność życia na Ziemi.



cele zajęć

II etap edukacyjny (klasy 4-6)
Tematyka zajęć

 Obserwacje Słońca za pomocą teleskopu słonecznego, przyswajanie wiadomości na temat 
zjawisk zachodzących na powierzchni Słońca, obserwacje przyrody za pomocą lornetki i lunety.

 Prezentacja filmu popularno-naukowego na temat budowy i zjawisk Układu Słonecznego.
 Prezentacja „Niebo z moich stron” z wykorzystaniem programu komputerowego Stellarium.
 Wykorzystanie podręcznych pomocy do identyfikacji obiektów i ustalania czasu zjawisk 

astronomicznych.

Podstawa programowa
 podaje przykłady urządzeń ułatwiających obserwację przyrody, opisuje ich zastosowanie, 

posługuje się nimi podczas prowadzonych obserwacji,
 obserwuje wędrówkę Słońca w ciągu doby, miejsca wschodu i zachodu Słońca w zależności od 

pory roku, wskazuje zależność między wysokością Słońca, a długością cienia,
 wymienia nazwy planet Układu Słonecznego i porządkuje je według odległości od Słońca,
 wyjaśnia założenia teorii heliocentrycznej Mikołaja Kopernika,
 odnajduje zależności między ruchem obrotowym Ziemi, a zmianą pór dnia,
 wykazuje zależność między ruchem obiegowym Ziemi, a zmianami pór roku.



wymagania techniczne

 sala gimnastyczna lub inna sala o minimalnych 
wymiarach 6 x 8 x 3,2 metra (długość X szerokość 
X wysokość),

 co najmniej jedno gniazdo 230V w odległości nie 
większej niż 20m od miejsca rozłożenia kopuły,

 niezbędna pomoc (np. woźny szkolny, rodzic, 
nauczyciel) w czasie zajęć,

 przygotowane 2-3 stoliki (ławki) na sprzęt 
wykorzystywany w czasie zajęć,

 podział uczniów na grupy z klas 1-3 i klas 4-6, 
liczebność grupy nie powinna przekraczać 26-28 
uczniów (klasy 1-3) i 22-24 osób (klasy 4-6),

 obecność nauczyciela na zajęciach.



projekcje filmów

Gwiazdka, 
która może 
wszystko

klasa I-III

Małe ABC: 
Chmury

klasa I-III

Przygody 
Victora
i Garu

klasa I-III

Towarzystw
o 
Supernowej

klasa IV-VI

Podróż 
na 
planetę 
Ziemia

klasa IV-
VI



niebo z moich stron



planetarium w szkole



co w planetarium?

 teleskop słoneczny
 luneta
 lornetka
 multimedialne niebo
 mapy nocnego nieba
 nomogram faz 

Księżyca
 detektor UV
 spektroskop ręczny
 siatka dyfrakcyjna
 tablety



co w planetarium?

 teleskop słoneczny
 luneta
 lornetka
 multimedialne niebo
 mapy nocnego nieba
 nomogram faz 

Księżyca
 detektor UV
 spektroskop ręczny
 siatki dyfrakcyjne
 tablety z aplikacjami 

astronomicznymi



Ankieta – mobilne planetaria

Prosimy Państwa o jak najszybsze wypełnienie ankiety dotyczącej 

mobilnych planetariów. Jest ona umieszczona na platformie 

projektowej – Zadania projektowe.



mobilne planetarium na Facebooku http://facebook.com/astroRCRE
obserwatorium astronomiczne w Niwkach http://astro.rcre.opolskie.pl

„Zabawa jest 
nauką, nauka -

zabawą.

Im więcej zabawy ,
tym więcej nauki”

Glenn Doman



Nasze najbliższe plany

Akcje promocyjno-reklamowe

• Publikowanie komiksu – NTO (22 odc. tematyczne – czwartkowe wydanie, 

co dwa tygodnie, szkoły otrzymają egzemplarze bezpłatne oraz dostęp do wersji 

elektronicznej komiksu) dodatkowo planowane są  dwa zbiorcze wydania 

komiksu VI/2014 i III/2015

• Audycje radiowe I –XII 2014

• Spoty w telewizji regionalnej I-XII 2014




