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Amgen Teach

• tworzy społeczność dla nauczycieli przedmiotów 

ścisłych

• wspiera szkolenia i zasoby dla nauczycieli

• zbiera nowe pomysły z innowacyjnych przedmiotów

• utrzymuje użyteczną stronę internetową z zasobami i 

seminariami internetowymi

• ma ścisły związek z siecią European Schoolnet oraz z 

wieloma innymi zasobami

• ułatwia wymianę doświadczeń i zasobów między 

europejskimi nauczycielami

• angażuje się w praktyczne, innowacyjne działania i 

metodologie

• prezentuje praktyczne zajęcia i eksperymenty

• śledzi na bieżąco wiedzę naukową związaną z IBSE

https://youtu.be/WdFpUkHtMPQ

https://youtu.be/WdFpUkHtMPQ


IBSE

• zwiększa umiejętności krytycznego myślenia

• zamienia uczniów w aktywnych 

• zachęca uczniów do analizowania i porównywania 

wyników

• pozwala na uczenie się przez doświadczanie / uczenie 

się przez działanie, co zapewnia efektywną naukę i 

rozwój “pamięci długoterminowej’

• oferuje nową, innowacyjną metodologię nauczania i 

praktykę

• skupia się na pytaniach, badaniach, eksperymentach i 

ocenianiu

• wpływa na innych nauczycieli wokół ciebie, aby 

pozytywnie myśleć o nauczaniu

• wykorzystuje łatwo dostępny sprzęt

• promuje pracę zespołową i umiejętności współpracy



Ambasadorzy Amgen Teach i IBSE

w Europie



IBSE Polska

http://www.centrumchemii.torun.pl/?page_id=4868

http://www.centrumchemii.torun.pl/?page_id=4868


Wszystko zaczyna się od intrygujących 

pytań
• Czy owady tyją?

• Co spaja komórki naszego ciała?

• Dlaczego kapsle mają po 21 ząbków?

• Czy ryby bywają spragnione?

• Na czym leżą piaski Sahary?

• Dlaczego z wiekiem coraz trudniej nam 

schudnąć?

• Dlaczego śpiące ptaki nigdy nie spadają 

z drzew?

• Czy okienka w samolotach muszą być 

aż tak małe? 

• Z czego wynika jajowatość jajek? 

• Co sprawia, że bumerangi wracają? 

• Po co nam linie papilarne? I wreszcie, 

dlaczego pingwinom nie zamarzają 

stopy?

• Dlaczego herbata po dodaniu cytryny 

staje się jaśniejsza ?

• Dlaczego najzwyklejsze ziemniaki mogą 

być naprawdę bardzo niebezpieczne?

• Czy niedźwiedzie polarne czują się samotne? i  101 innych 

intrygujących pytań Mick O`Hare

• Dlaczego pingwinom nie zamarzają stopy? I 114 innych pytań 

Mick O`Hare

• Czy jest coś, co jada osy? I 101 innych intrygujących pytań, 

Mick O`Hare



Przykłady dobrych praktyk tradycyjnie



i cyfrowo PECHA KUCHA

http://praktykatrenera.pl/pecha-kucha-szablon-powerpoint-z-licznikiem-czasu/

http://praktykatrenera.pl/pecha-kucha-szablon-powerpoint-z-licznikiem-czasu/


Przykłady dobrych praktyk tradycyjnie



Przykłady dobrych praktyk tradycyjnie



Przykłady dobrych praktyk tradycyjnie



Przykłady dobrych praktyk z TIK

Hałas-projekt z eksperymentem  

wspieranym TIK









Przykłady dobrych praktyk cd

Badacz wody 



Przykłady dobrych praktyk cd

Warszawska energia I

http://warsztatpracynauczycieli.blogspot.com/2018/02/phypox-nowe-oblicze-doswiadczen.html

http://warsztatpracynauczycieli.blogspot.com/2018/02/phypox-nowe-oblicze-doswiadczen.html


Przykłady dobrych praktyk cd

Warszawska energia II



Przykłady dobrych praktyk cd

Warszawska energia III



Przykłady dobrych praktyk 

Amgen Teach w Polsce

http://e-chemia.nazwa.pl/amgen/paletanaturyflip/

http://e-chemia.nazwa.pl/amgen/paletanaturyflip/


Przykłady dobrych praktyk 

Amgen Teach w Polsce 2

http://e-

chemia.nazwa.pl/amgen/co2/?fbclid=IwAR0GppUxdtKyiGgIojP1

pPwjO8Yy4_IimeecmTrZS1sG3hUhI_txeQWgh_U

http://e-chemia.nazwa.pl/amgen/co2/?fbclid=IwAR0GppUxdtKyiGgIojP1pPwjO8Yy4_IimeecmTrZS1sG3hUhI_txeQWgh_U


Antybiotyki - symulacja komputerowa

Bakterie
https://procedury.ceo.org.pl/antybiotyki/#.Xoo8wSgzY2w

https://procedury.ceo.org.pl/antybiotyki/#.Xoo8wSgzY2w


Inspiracje-eksperymenty tradycyjne

i cyfrowe



Inspiracje-eksperymenty tradycyjne

i cyfrowe FOKA I KROKODYL



Inspiracje TIK –pomiary PASCO

• https://pasco.com.pl/

https://pasco.com.pl/


Inspiracje-pomiary Coach Lab 2+



Narzędzia TIK w zdalnym nauczaniu

http://linoit.com/users/rsoloducha/canvases/Dociekanie%20naukowe%20w%20biologii%3A%29

http://ctn.oeiizk.waw.pl/

LINO

https://www.youtube.com/watch?v=xWS28cb4CK0

http://linoit.com/users/rsoloducha/canvases/Dociekanie%20naukowe%20w%20biologii%3A%29
http://ctn.oeiizk.waw.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=xWS28cb4CK0


QRCODE z własnym logo

• https://www.qrcode-monkey.com/

https://www.qrcode-monkey.com/


Interaktywny pdf

https://www.pdfescape.com/windows/

https://www.youtube.com/watch?v=NyHks0uL85I&feature=s

hare&fbclid=IwAR3n10iTBT4Js6Q8_Tf6PRlN8ggXUvUrlvpb

6mes-_zhNOYwur-ePw1sQes

https://www.pdfescape.com/windows/
https://www.youtube.com/watch?v=NyHks0uL85I&feature=share&fbclid=IwAR3n10iTBT4Js6Q8_Tf6PRlN8ggXUvUrlvpb6mes-_zhNOYwur-ePw1sQes


Interaktywna książeczka -ISSUU

https://issuu.com/rs210/docs/warszwska_energia

https://www.youtube.com/watch?v=Mwwy5jhy9jA

https://issuu.com/rs210/docs/ibse-pecha_kucha.pptx

https://www.youtube.com/watch?v=Mwwy5jhy9jA
https://issuu.com/rs210/docs/ibse-pecha_kucha.pptx


Eksperymenty w kuchni z IBSE :
• Posprzątać 

Może soda i ocet w czyszczeniu łazienki?

A może kwasek cytrynowy?

• Ugotować

Placki na sodzie?

A może na drożdżach?

A może jednak z amoniakiem?

Naleśniki z proszkiem do pieczenia a może z 

wodą gazowaną?

A może wystarczy samo 

napowietrzenie(ubicie mikserem piany )?

Mleko ciepłe czy zimne do pączków?

A może szczypiorek z uprawy 

hydroponicznej?

A może efekt orzeszka brazylijskiego z ryżem 

w tle i wirującą pralką?

https://mlynwiedzy.org.pl/karty-pracy/

http://www.kopernik.org.pl/kopernikwdomu/

https://mlynwiedzy.org.pl/zostanwdomu-audio-instrukcje/

https://mlynwiedzy.org.pl/karty-pracy/
http://www.kopernik.org.pl/kopernikwdomu/
https://mlynwiedzy.org.pl/zostanwdomu-audio-instrukcje/


Propozycje na przyszłość

• https://pos.oeiizk.waw.pl/

• https://www.oeiizk.waw.pl/

• https://ctn.oeiizk.waw.pl/

rsoloducha@oeiizk.waw.pl

Lekcja odwrócona biologii w nauczaniu zdalnym 

05.05.20 (wtorek), w godz. 17:00 - 18:00

https://pos.oeiizk.waw.pl/
https://www.oeiizk.waw.pl/
https://ctn.oeiizk.waw.pl/


Bibliografia 

• http://www.centrumchemii.torun.pl/?page_id=2279&fbclid=IwAR0D2XYy8FKPYaAHCmJhjjGdVft389iC

MGXcCV4pfT5a1rBXlTrXAHS2iVc

• #SPW27 

• #AmgenTeach

• http://www.europeanschoolnet.org

• http://fcl.eun.org/

• http://www.amgenteach.eu/

• http://www.amgenteach.eu/pl/poland

• file:///C:/Users/r/Desktop/amgen%20teach/SPW27_FCL_Workshop.pdf

• file:///C:/Users/Nauczyciel/Downloads/Amgen-Teach-SPW27-Presenting-Key-messages.pdf

• file:///C:/Users/Nauczyciel/Downloads/Amgen%20Teach_SPW27-Dissemination-session.pdf

• http://www.amgenteach.eu/documents/122317/221595/Amgen+Teach_EU+infographic_2018.pdf/1f6a3

095-204b-4d58-81ab-851fd539b645

• http://www.insignis.pl/ksiazki/dlaczego-pingwinom-nie-zamarzaja-stopy/

• https://lubimyczytac.pl/ksiazka/55454/czy-niedzwiedzie-polarne-czuja-sie-samotne-i-101-innych-

intrygujacych-pytan

http://www.centrumchemii.torun.pl/?page_id=2279&fbclid=IwAR0D2XYy8FKPYaAHCmJhjjGdVft389iCMGXcCV4pfT5a1rBXlTrXAHS2iVc
http://www.europeanschoolnet.org/
http://fcl.eun.org/
http://www.amgenteach.eu/
http://www.amgenteach.eu/pl/poland
about:blank
about:blank
http://www.amgenteach.eu/documents/122317/221595/Amgen+Teach_EU+infographic_2018.pdf/1f6a3095-204b-4d58-81ab-851fd539b645
http://www.insignis.pl/ksiazki/dlaczego-pingwinom-nie-zamarzaja-stopy/
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/55454/czy-niedzwiedzie-polarne-czuja-sie-samotne-i-101-innych-intrygujacych-pytan

