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ETAPY PROJEKTU
Gùówne planowane etapy projektu to:
Badania Naukowe
Wspólna inicjatywa badawcza nauczycieli chemii I ekspertów majàca na celu
Zbadanie motywacji uczniów do nauki chemii

KONTEKST

Przeprowadzenia szkoleñ dla nauczycieli chemii
Projekt Chemistry is All Around Network, finansowany w ramach
programu Lifelong Learning Programme – Comenius sub programme –
Networks Action, ma za zadanie zwiêkszenia zainteresowania uczniów
chemi¹ jako przedmiotem nauczania i dziedzin¹ nauki.
Jest to uzasadnione stwierdzeniem, i¿ chemia jako jednak z dziedzin nauk
œcis³ych nale¿y do jednego z trudniejszych przedmiotów nauczanych w
szkole.

Wymianæ doúwiadczeñ i dobrych praktyk na arenie miædzynarodowej
Stworzenie bazy danych materia³ów dydaktycznych
Stworzenie bazy danych istniej¹cych materia³ów i pomocy dydaktycznych
maj¹cych zastosowanie w nauczniu chemii w interaktywny, ciekawy dla uczniów
sposób z zastosowaniem najnowszych technologii; materia³y te maj¹ na celu
pobudzenie zaintersowania uczniów oraz zmotywowanie ich do aktywnego
poszerzania wiedzy we w³asnym zakresie
Stworzenie sieci Instytucji partnerskich
Organizacja spotkañ anga¿uj¹cych nauczycieli chemii i naukowców w
miêdzynarodow¹ dyskusjê maj¹c¹ na celu opracowanie strategii i rozwi¹zañ
dotycz¹cych promowania chemii wœród uczniów.

CELE
PROJEKTU

G³owne za³o¿enia projektu Chemistry is All Around Network to:
Zwiêkszenie zainteresowania chemi¹ poprzez wymianê dobrych
praktyk oraz najbardziej skutecznych strategii uczenia siê i
nauczania tego przedmiotu

Organizacja miêdzynarodowych konferencji
Organizacja miêdzynarodowych konferencji, których zadaniem bêdzie
przedstawienie najnowszych rozwi¹zañ w dziedzinie chemii oraz
przedyskutowanie dalszych perspektyw w kwestii motywowania uczniów do
nauki tego przedmiotu, szkoleñ nauczycieli oraz wymiany doœwiadczeñ w
nauczaniu i uczeniu siê chemii.

Przedstawienie chemii w pozytywny i ciekawy sposób, wskazanie jej
u¿ytecznoœci w ¿yciu codziennym poprzez namacalne
doœwiadczenia wyjaœniaj¹ce zjawiska otaczaj¹cego nas œwiata
Polepszenie metodologii nauczania przedmiotów œcis³ych poprzez
aktywn¹ wspó³pracê nauczycieli ze œrodowiskami naukowymi oraz
ekspertami z dziedziny chemii
Stworzenie sieci instytucji edukacyjnych w celu wymiany
doœwiadczeñ i dobrych praktyk, maj¹cej na celu polepszenie
wspólpracy pomiêdzy oœrodkami naukowymi I nauczycielami

GRUPA ODBIORCZA
G³ówn¹ grup¹ odbiorcz¹ projektu s¹ nauczyciele chemii i
eksperci naukowi z dziedziny chemii i przedmiotów œcis³ych

REZULTATY PROJEKTU
Baza danych zrecenzowanych publikacji dotycz¹cych nauczania chemii
Artyku³y i publikacje naukowe przedstawiaj¹ce obecn¹ sytuacjê oraz
perspektywy w nauczaniu chemii
Organizacja konferencji miêdzynarodowych

