GermBusters | Nieustraszeni Pogromcy Zarazków

Interaktywna Lekcja Hybrydowa
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klasy IV-VIII Szkoły Podstawowej

Zajęcia w dobie pandemii
Rok 2020 przyniósł zmiany w życiu każdego z nas. W przypadku uczniów były to zmiany
szczególnie odczuwalne, nic dziwnego, że – jak wskazują badania – w większości z utęsknieniem
czekali na rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Niestety ograniczenia, konieczność zachowania
dystansu społecznego, rosnąca liczba zakażeń w naszym kraju sprawiła, że ten rok szkolny jest
inny niż wszystkie. Uczniowie zostali częściowo „zamknięci” w szkołach. Nie mogą uczestniczyć
w wyjściach do centrów nauki ani w projektach prowadzonych przez zewnętrznych edukatorów.
Jak się jednak okazuje, z pomocą może przyjść nam dzisiaj technologia i nauczanie hybrydowe
typu blended-lerning! W roku szkolnym 2020/2021 proponujemy Wam pierwsze, innowacyjne
tego typu zajęcia hybrydowe w Polsce!

Czy Wasi uczniowie są już Pogromcami Zarazków?
Zapraszamy na naszą interaktywną Lekcję hybrydową, prowadzoną w formie warsztatów
z eksperymentami wykonywanymi samodzielnie przez uczniów pod nadzorem nauczyciela.
Nasze zajęcia mogą być przeprowadzone w ramach zajęć z przyrody, biologii, chemii, lekcji
wychowawczej, edukacji dla bezpieczeństwa czy nawet etyki – realizujemy bowiem zakładane
w tych obszarach cele i treści kształcenia. Jedna lekcja – dziesiątki możliwości!

Jak taka Lekcja wygląda w praktyce?

Biorąc udział w projekcie Pogromcy Zarazków otrzymują Państwo kompletne zajęcia typu
blended-learning. Aby je przeprowadzić potrzebna jest jedynie przestrzeń w klasie ze sprzętem
mającym dostęp do Internetu.
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Otrzymują Państwo dostęp do materiału video oraz sprzęt do przeprowadzenia wszystkich
doświadczeń. Lekcja odbywa się w formie transmisji video, którą należy uruchomić w klasie
(niezbędny sprzęt: komputer, rzutnik i głośniki lub telewizor lub komputer z tablicą multimedialną
– niezależnie od posiadanej opcji z dostępem do Internetu). Minimum 48 godzin przed
planowanym terminem przeprowadzenia lekcji, otrzymują Państwo także przesyłkę ze wszystkimi
niezbędnymi materiałami potrzebnymi do przeprowadzenia eksperymentów, wydrukowaną
instrukcją dla nauczyciela i kartami pracy dla uczniów (1 zestaw = 1 klasa).
Lekcję hybrydową rozpoczyna nauczyciel uruchamiając film i nadzorując zajęcia zatrzymuje materiał filmowy we wskazanym na video momencie i rozdaje uczniom niezbędny
sprzęt do przeprowadzenia danego eksperymentu. Uczniowie samodzielnie wykonują
eksperymenty. Wszystkie udostępnione materiały posiadają stosowne atesty, zaś program Lekcji
został przygotowany przez znanych i cenionych dydaktyków.
Dodatkowo, do każdego zestawu jest dołączony: certyfikat dla szkoły (Bezpieczna
placówka w dobie COVID-19), certyfikat dla nauczyciela (przyda się do teczki awansu
zawodowego), plakat dla klasy oraz indywidualne odznaki dla każdego ucznia. Niewykorzystana
zawartość zestawu pozostaje oczywiście w szkole.
W przypadku udziału w projekcie 5 i więcej klas (oddziałów/grup), placówka otrzymuje
w ramach nagrody pomoc naukową w postaci pełnowymiarowego modelu edukacyjnego
wykonanego z materiału łatwodezynfekowalnego. Co więcej, w każdym miesiącu (10-dnia
każdego miesiąca) wśród szkół, które prześlą nam zdjęcia z przeprowadzonych zajęć wraz ze
zgodą na publikację, losowana jest dodatkowa nagroda edukacyjna!

Lekcja hybrydowa, czyli jaka?
Wraz z postępem technologicznym obszar systemów wykorzystujących e-nauczanie rozwija się
z niebywałą prędkością, a w związku z tym terminologia funkcjonująca w jego obrębie również
się rozrasta. Uporządkujmy zatem nieco kilka pojęć:
Distance learning (d-learning) – termin najszerszy znaczeniowo, obejmuje on wszystkie formy

zdalne – a zatem korespondencyjne, formy telewizyjne i radiowe, jak i cały e-learning.
E-learning – to

nauczanie elektroniczne. Przebiega ono za pośrednictwem Internetu
z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych do niego przyłączonych, może być on:
•
•

synchroniczny - zajęcia w ustalonym czasie rzeczywistym
asynchroniczny - zajęcia osadzone na platformie internetowej.

Blended learning (b-learning) – to inaczej nauczanie mieszane/hybrydowe. W tym wypadku

proces dydaktyczny jest realizowany częściowo w sposób tradycyjny (bezpośrednio w sali
lekcyjnej), częściowo za pośrednictwem platform Internetowych.

Projekt Pogromcy Zarazków to:
d-learning, e-learning asynchroniczny, ale przede wszystkim b-learning!
Wasza Placówka również może przeprowadzić takie innowacyjne zajęcia!
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Cele Lekcji Hybrydowej
Nadrzędnym celem zajęć jest wsparcie wszechstronnego rozwoju uczniów przez pogłębianie
wiedzy oraz rozbudzanie ich naturalnej ciekawości poznawczej, jak również wyposażenie
uczniów w wiadomości oraz ukształtowanie umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej
dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat. Cel dodatkowy stanowi kształtowanie postaw
prozdrowotnych uczniów, w tym wdrożenie ich do zachowań higienicznych, bezpiecznych dla
zdrowia własnego i innych osób, co przekłada się na budowanie odpowiedzialności za zbiorowość.
Lekcja są prowadzone z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego,
Światowej Organizacji Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia oraz Europejskiego Centrum ds.
Zapobiegania i Kontroli Chorób.
W ramach przeprowadzonych zajęć uczniowie mają okazję rozwinąć umiejętności takie jak
poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych źródeł,
kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem
różnorodnych metod i narzędzi, analizowanie różnorodnych źródeł informacji, planowanie
i przeprowadzanie prostych doświadczeń oraz obserwacji a także praca w zespole i społeczna
aktywność.
Proponowane zajęcia umożliwiają uczniom zdobycie wiedzy praktycznej poprzez stawianie pytań
oraz wyszukiwanie odpowiedzi, zgodnie z metodą naukową. Pomagają także kształtować
właściwe postawy wobec przyrody i środowiska, jak również nawyki zdrowego stylu życia.

Twórcy Projektu
Twórcą projektu jest dr inż. Anna Mietlarek-Kropidłowska –
trójmiejska popularyzatorka nauki, wieloletni pracowni naukowy
i dydaktyczny Politechniki Gdańskiej, biotechnolożka, doktor nauk
chemicznych, pedagog, współtwórczyni Centrum Edukacji
smartLAB, a prywatnie mama dwójki ciekawskich dzieci.
Jej osiągnięcia są zauważane w kraju i na świecie. Doktor MietlarekKropidłowska otrzymała m.in. Medal Komisji Edukacji Narodowej
(2013), Medal Młodego Uczonego PW (2012), Nagrodę im. Jana
Uphagena (2009) czy też Nagrodę Gdańskiego Towarzystwa
Naukowego (2011).
Jest autorką innowacyjnych programów edukacyjnych, w ramach których pasją do nauki stara się
„zarażać” uczniów w każdym wieku. Obecnie program jej autorstwa jest realizowany już w
kilkudziesięciu przedszkolach i szkołach podstawowych w województwie pomorskim. Naukę
postrzega interdyscyplinarnie i takie właśnie programy nauczania tworzy. Jak Paulo Coelho
wierzy, że jest tylko jeden sposób nauki. Poprzez działanie. Jak Marica Curie-Skłodowska uważa
zaś, że Nauka to rzecz wielkiego piękna.
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Nasze zajęcia cechuje interdyscyplinarność. Wspierają one pracę nauczyciela wyznaczoną
przez realizowany przez niego program nauczania, oparty na podstawie programowej, jak
i całościowy rozwój uczniów. Proces ten umożliwia uczniom odkrywanie własnych możliwości,
sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń, zaś same zajęcia dostarczają informacji o różnych
zagrożeniach zdrowia i możliwościach ich ograniczania.
Tematyka lekcji obejmuje m.in. zagadnienia praktyczne oraz teoretyczne związane
z edukacją zdrowotną, chorobami zakaźnymi wywoływanymi przez wirusy, ze szczególnym
uwzględnieniem SARS-CoV-2 i profilaktyką zakażeń.
Oferowane przez nas zajęcia mogą wesprzeć zadania realizowane przez szkołę
w następujących obszarach:
•

•
•

wspieranie wielokierunkowej aktywności uczniów przez organizowanie sytuacji
edukacyjnych umożliwiających eksperymentowanie i nabywanie doświadczeń oraz
poznawanie polisensoryczne, a także stymulujących jego rozwój we wszystkich obszarach:
fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym;
wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia
przez nie kompetencji samodzielnego uczenia się;
zapewnienie dostępu do wartościowych źródeł informacji i nowoczesnych technologii.

Nasze interaktywne zajęcia w postaci Lekcji Hybrydowej z warsztatami spełniają
następujące kryteria:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

są dostosowane do intelektualnych potrzeb i oczekiwań rozwojowych dzieci;
wywołują zaciekawienie, zdumienie i radość odkrywania wiedzy;
wspierają utrzymanie zdrowia fizycznego (w ramach edukacji zdrowotnej);
umożliwiają nabywanie doświadczeń poprzez zabawę, wykonywanie eksperymentów
naukowych, eksplorację, przeprowadzanie badań, rozwiązywanie problemów;
wspierają aktywność uczniów;
rozwijają nawyki i zachowania adekwatne do poznawanych wartości, takich jak:
bezpieczeństwo własne i grupy, odpowiedzialność i poczucie obowiązku;
umożliwiają poznanie wartości i norm społecznych, których źródłem jest społeczność
lokalna i regionalna, naród, oraz rozwijanie zachowań wynikających z tych wartości;
wspierają dostrzeganie środowiska przyrodniczego i jego eksplorację;
umożliwiają poznanie wzajemnych powiązań składników środowiska przyrodniczego,
a także odkrycia przez ucznia siebie jako integralnego podmiotu tego środowiska;
ze względu na interaktywny (hybrydowy) charakter organizują innowacyjną przestrzeń
edukacyjną.
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Proponowane przez nas zajęcia pomagają osiągnąć zakładane na tym etapie
edukacyjnym cele kształcenia,

W obszarze „Wiedza”:
• Opanowanie podstawowego słownictwa przyrodniczego (biologicznego, geograficznego,
z elementami słownictwa fizycznego i chemicznego).
• Poznanie różnych sposobów prowadzenia obserwacji.
• Poznanie przyrodniczych i antropogenicznych składników środowiska, rozumienie
prostych zależności między tymi składnikami.
W obszarze „Umiejętności i stosowanie wiedzy w praktyce”:
• Prowadzenie obserwacji i pomiarów.
• Wykonywanie obserwacji i doświadczeń zgodnie z instrukcją (słowną, tekstową
i graficzną), właściwe ich dokumentowanie i prezentowanie wyników.
• Analizowanie, dokonywanie opisu, porównywanie, klasyfikowanie, korzystanie z różnych
źródeł informacji (np. własnych obserwacji, badań, doświadczeń, fotografii, filmów,
technologii informacyjno-komunikacyjnych).
• Wykorzystanie zdobytej wiedzy o budowie, higienie własnego organizmu w codziennym
życiu.
• Stosowanie zasad dbałości o własne zdrowie, w tym zapobieganie chorobom.
• Dostrzeganie zależności występujących między poszczególnymi składnikami środowiska
przyrodniczego, jak również między składnikami środowiska a działalnością człowieka.
W zakresie Kształtowanie postaw – wychowanie”:
• Uważne obserwowanie zjawisk przyrodniczych, dokładne i skrupulatne przeprowadzenie
doświadczeń, posługiwanie się instrukcją przy wykonywaniu pomiarów i doświadczeń,
sporządzanie notatek i opracowywanie wyników.
• Dostrzeganie wielostronnej wartości przyrody w integralnym rozwoju człowieka.
• Właściwe reagowanie na niebezpieczeństwa zagrażające życiu i zdrowiu.
• Doskonalenie umiejętności dbałości o własne ciało, jak i najbliższe otoczenie.
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Treści kształcenia
Ze względu na interdyscyplinarny charakter nasze Lekcje hybrydowe zawierają treści kształcenia
z kilku obszarów. Nasze zajęcia umożliwią zatem Waszym uczniom zdobycie osiągnięć z zakresu tak
edukacji przyrodniczej, biologicznej czy społecznej.

Realizowane podczas naszej Lekcji hybrydowej treści kształcenia z obszaru
przedmiotu PRZYRODA:
W zakresie działu „Sposoby poznawania przyrody”:
• opisywanie sposobów poznawania przyrody, podawanie różnic pomiędzy eksperymentem,
doświadczeniem a obserwacją;
• stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas obserwacji i doświadczeń przyrodniczych;
• korzystnie z różnych źródeł wiedzy o przyrodzie.
W obszarze działów „Ja i moje ciało” oraz „Ja i moje otoczenie”:
• opisywanie podstawowych zasad dbałości o ciało i otoczenie;
• opisywanie dróg wnikania czynników chorobotwórczych do organizmu człowieka,
• opisywanie sposobów zapobiegania chorobom;
• rozpoznawanie organizmów stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia;
• opisywanie zasad zdrowego stylu życia.
W zakresie działu: „Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy”:
• rozpoznawanie składników przyrody ożywionej i nieożywionej;
• odróżnianie organizmów samożywnych i cudzożywnych.
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Proponowane przez nas zajęcia pomagają osiągnąć zakładane na tym etapie
edukacyjnym cele kształcenia,

W obszarze znajomości różnorodności biologicznej oraz podstawowych zjawisk i procesów
biologicznych:
• opisywanie, porządkowanie i rozpoznawanie organizmów;
• wyjaśnianie zjawisk i procesów biologicznych zachodzących w wybranych organizmach i
w środowisku;
• przedstawianie i wyjaśnianie zależności między organizmem a środowiskiem;
• wykazywanie, że różnorodność biologiczna jest wynikiem procesów ewolucyjnych.
W zakresie planowania i przeprowadzania obserwacji oraz doświadczeń, jak również
wnioskowania w oparciu o ich wyniki:
• określanie problemu badawczego, formułowanie hipotez, planowanie i przeprowadzanie
oraz dokumentowanie obserwacji i prostych doświadczeń;
• analizowanie wyników i formułowanie wniosków przez ucznia.
W obszarze posługiwania się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych,
nasze zajęcia pomagają uczniowi realizować następujące cele edukacyjne:
• wykorzystywanie różnorodnych źródeł i metod pozyskiwania informacji;
• odczytywanie, analizowanie, interpretowanie i przetwarzanie informacji tekstowych,
graficznych i liczbowych;
• posługiwanie się podstawową terminologią biologiczną.
W zakresie rozumowania i zastosowania nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów
biologicznych:
• interpretowanie informacji i wyjaśnianie zależności przyczynowo-skutkowych między
zjawiskami oraz formułowanie wniosków;
• przedstawianie opinii i argumentów związanych z omawianymi zagadnieniami
biologicznymi.
W obszarze znajomości uwarunkowań zdrowia człowieka, zajęcia pozwalają zrealizować
następujące cele edukacyjne:
• analizowanie związków pomiędzy własnym postępowaniem a zachowaniem zdrowia oraz
rozpoznawanie sytuacji wymagających konsultacji lekarskiej.
W zakresie postawy wobec przyrody i środowiska, pomagamy w osiąganiu następujących celów:
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•
•

prezentowanie postawy szacunku wobec siebie i wszystkich istot żywych;
opisywanie i prezentowanie postawy i zachowania człowieka odpowiedzialnie
korzystającego z dóbr przyrody.

Treści kształcenia
Ze względu na interdyscyplinarny charakter nasze Lekcje hybrydowe zawierają treści kształcenia
z kilku obszarów. Nasze zajęcia umożliwią zatem Waszym uczniom zdobycie osiągnięć z zakresu tak
edukacji przyrodniczej, biologicznej czy społecznej.

Realizowane podczas naszej Lekcji hybrydowej treści nauczania z obszaru
przedmiotu BIOLOGIA:
W zakresie działu „Organizacja i chemizm życia”:
• wymienianie
podstawowych
grup
związków
chemicznych
występujących
w organizmach i ich funkcji;
• dokonywanie obserwacji organizmów, rozpoznawanie podstawowych elementów ich
budowy;
• przedstawianie czynności życiowych organizmów.
W obszarze tematu „Różnorodność życia”:
• uzasadnianie potrzeby klasyfikowania organizmów i przedstawiania zasad systemu
klasyfikacji biologicznej;
• rozpoznawanie organizmów z najbliższego otoczenia;
• uzasadnianie, dlaczego wirusy nie są organizmami;
• przedstawianie drogi rozprzestrzeniania się i zasad profilaktyki chorób wywoływanych
przez wirusy;
• znajomość miejsc występowania bakterii.
W zakresie działów: „Organizm człowieka”, „Homeostaza”, „Genetyka”
•
•
•
•

znajomość istoty działania szczepionek; wskazań do ich zastosowania oraz uzasadnianie
konieczności stosowania obowiązkowych szczepień;
znajomość przykładów chorób układu oddechowego oraz zasady ich profilaktyki.
pojęcie zdrowie jako stanu równowagi środowiska wewnętrznego organizmu oraz choroby
jako zaburzenia homeostazy;
przedstawianie struktury i roli DNA.

W obszarze „Ekologia i ochrona środowiska”:
• wskazywanie żywych i nieożywionych elementów ekosystemu oraz wykazywanie, że są
one powiązane różnorodnymi zależnościami;
• analizowanie oddziaływania antagonistycznego (m.in. pasożytnictwo).
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Proponowane przez nas zajęcia pomagają osiągnąć zakładane na tym etapie
edukacyjnym cele kształcenia,

W obszarze „Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji”:
• pozyskiwanie i przetwarzanie informacji z różnorodnych źródeł z wykorzystaniem
technologii informacyjno-komunikacyjnych;
• ocenianie wiarygodności uzyskanych danych.

W zakresie „Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów”:
• stosowanie poprawnej terminologii;
• opisywanie właściwości substancji i wyjaśnianie przebiegu prostych procesów
chemicznych;
• wskazywanie na związek właściwości różnorodnych substancji z ich zastosowaniami i ich
wpływem na środowisko naturalne;

W zakresie „Opanowania czynności praktycznych”:
• bezpieczne posługiwanie się prostym sprzętem laboratoryjnym i podstawowymi
odczynnikami chemicznymi;
• projektowanie i przeprowadzanie prostych doświadczeń chemicznych;
• rejestrowanie wyników doświadczeń w różnej formie;
• formułowanie obserwacji i wniosków;
• przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
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Treści kształcenia
Ze względu na interdyscyplinarny charakter nasze Lekcje hybrydowe zawierają treści kształcenia
z kilku obszarów. Nasze zajęcia umożliwią zatem Waszym uczniom zdobycie osiągnięć z zakresu tak
edukacji przyrodniczej, biologicznej, chemicznej czy społecznej.

Realizowane podczas naszej Lekcji hybrydowej treści nauczania z obszaru
przedmiotu CHEMIA:
W zakresie działu „Substancje i ich właściwości”:
• opisywanie właściwości substancji będących głównymi składnikami stosowanych na co
dzień produktów;
• dobór metod rozdzielania składników mieszanin.
W obszarze działu „Reakcje chemiczne”:
• opisywanie i porównywanie zjawisk fizycznych i reakcji chemicznych;
• przeprowadzanie doświadczeń ilustrujących zjawisko fizyczne i reakcję chemiczną.
W pozostałych działach tematycznych:
• mydła – budowa i znaczenie.
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Proponowane przez nas zajęcia służą także przygotowaniu uczniów do właściwego
zachowania oraz odpowiednich reakcji w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia.
Obejmują one treści dotyczące edukacji zdrowotnej, mają charakter interdyscyplinarny,
nastawiony na skuteczne działanie i radzenie sobie w sytuacji zagrożenia epidemicznego.
Proponowane przez nas zajęcia pomagają osiągnąć zakładane na tym etapie edukacyjnym cele
kształcenia:
• Rozumienie istoty bezpieczeństwa państwa.
• Przygotowanie uczniów do działań w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń.
• Kształtowanie postaw indywidualnych i społecznych sprzyjających zdrowiu.

Treści kształcenia
Ze względu na interdyscyplinarny charakter nasze Lekcje hybrydowe zawierają treści kształcenia
z kilku obszarów. Nasze zajęcia umożliwią zatem Waszym uczniom zdobycie osiągnięć z zakresu tak
edukacji przyrodniczej, biologicznej, chemicznej czy społecznej.

Realizowane podczas naszej Lekcji hybrydowej treści nauczania z obszaru
przedmiotu EDUKACJA DLA BEZPIECZŃSTWA:
W zakresie obszaru „Bezpieczeństwo państwa”:
• znajomość podstawowych pojęć związanych z bezpieczeństwem państwa;
• poznanie istoty problemu bezpieczeństwa i składników bezpieczeństwa państwa.
W zakresie działu „Działania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń”:
• wymienianie przykładów nadzwyczajnych zagrożeń (pochodzenia naturalnego i
wywołane przez człowieka)
• omawianie roli różnych służb i innych podmiotów, uzasadnianie znaczenia bezwzględnego
stosowania się do ich zaleceń;
• wymienianie przykładów zagrożeń środowiskowych, w tym znajomość zasad
postępowania w razie ich wystąpienia.
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W zakresie tematycznym „Edukacja zdrowotna. Zdrowie w wymiarze indywidualnym oraz
zbiorowym”:
• wymienianie zachowań, które sprzyjają zdrowiu (prozdrowotne) oraz zagrażają zdrowiu
oraz wskazywanie tych, które szczególnie często występują wśród nastolatków;
• rozróżnianie czynników środowiskowych i społecznych na które człowiek może mieć
wpływ od takich, na które nie może;
• omawianie krótkoterminowych i długoterminowych konsekwencji zachowań
sprzyjających (prozdrowotnych) i zagrażających zdrowiu;
• wymienianie rzetelnych źródeł informacji o zdrowiu, chorobach, świadczeniach i usługach
zdrowotnych;
• ocenianie własnych zachowań związanych ze zdrowiem, ustalanie indywidualnego planu
działania na rzecz własnego zdrowia;
• ustalanie, co można zrobić, aby tworzyć warunki środowiskowe i społeczne, które są
korzystne dla zdrowia (wsparcie społeczne, komunikacja interpersonalna, współpraca
osób, instytucji i organizacji na rzecz zdrowia itp.).

GermBusters | Nieustraszeni Pogromcy Zarazków

Proponowane przez nas zajęcia służą także przygotowaniu uczniów do właściwego
zachowania oraz odpowiednich reakcji w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia.
Obejmują one treści dotyczące edukacji zdrowotnej, mają charakter interdyscyplinarny,
nastawiony na skuteczne działanie i radzenie sobie w sytuacji zagrożenia epidemicznego.
Elementem proponowanych przez nas zajęć jest budzenie i rozwijanie refleksyjności i wrażliwości
aksjologicznej ucznia oraz kształtowanie postawy szacunku, współdziałania i odpowiedzialności
w dobie ogólnoświatowej pandemii.
Proponowane przez nas zajęcia pomagają osiągnąć zakładane na tym etapie edukacyjnym cele
kształcenia:
• Rozwijanie percepcji i wyobraźni moralnej.
• Rozwijanie kultury logicznej i umiejętności kreatywnego myślenia.
• Wspomaganie ucznia w interioryzowaniu wartości i norm moralnych.
• Charakteryzowanie i kształtowanie postaw moralnych – w szczególności postawy
szacunku wobec każdego człowieka.
• Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów moralnych.

Treści kształcenia
Ze względu na interdyscyplinarny charakter nasze Lekcje hybrydowe zawierają treści kształcenia
z kilku obszarów. Nasze zajęcia umożliwią zatem Waszym uczniom zdobycie osiągnięć z zakresu tak
edukacji przyrodniczej, biologicznej, chemicznej czy społecznej.
Realizowane podczas naszej Lekcji hybrydowej treści nauczania z obszaru
przedmiotu ETYKA:
W zakresie obszaru „Elementy etyki ogólnej”:
• posługiwanie się pojęciami niezbędnymi do charakterystyki działania w aspekcie jego
moralnej oceny: decyzja, czyn, sprawczość, konflikt, problem, podmiot działania (autor,
sprawca), adresat działania, intencja działania, motyw działania, treść działania, skutek
(konsekwencja), okoliczności działania;
• znajomość podstawowych pojęć związanych z oceną moralną: dobro, zło, wartość,
kryterium, zasada (norma, reguła), postawa, obowiązek, wzór, odpowiedzialność, prawo
naturalne, prawo stanowione, godność, prawa człowieka;
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•
•

znajomość i posługiwanie się głównymi kategoriami deontycznymi: działania nakazane,
zakazane, dozwolone, nadobowiązkowe (supererogacyjne);
wyjaśnianie co to znaczy, że życie jest dobrem fundamentalnym.

W zakresie działu: „Człowiek wobec innych ludzi”:
• przykłady okazywania szacunku wobec rodziców, nauczycieli, koleżanek i kolegów oraz
innych ludzi;
• uzasadnianie, dlaczego należy okazywać szacunek innym osobom;
• świadomość, że w szczególny sposób należy okazywać szacunek i wyrozumiałość osobom
starszym (seniorom), słabszym, potrzebującym pomocy;
• wyjaśnianie, co to znaczy, że ojczyzna jest dobrem wspólnym;
• znajomość formuły zasady niekrzywdzenia oraz posługiwanie się tą zasadą do rozważania
wybranych problemów moralnych;
• znajomość formuły zasady solidarności oraz przykładów działań solidarnych.
W zakresie obszaru „Człowiek wobec siebie”:
• znajomość swoich podstawowych praw i obowiązków;
• zrozumienie, dlaczego należy odnosić się z szacunkiem do własnego ciała.
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W ramach naszych interdyscyplinarnych zajęć wykorzystujemy wiedzę z różnych
dziedzin. Bez trudu Taką hybrydową lekcję można przeprowadzić podczas zajęć z Fizyki,
Geografii, Techniki, Informatyki czy Wiedzy o społeczeństwie.
Pogromcy Zarazków sprawdzą się również doskonale w ramach godziny wychowawczej
w Waszej placówce!

Wierzymy, że realizowane przez nas zajęcia hybrydowe pomogą w Państwa codziennej pracy
dydaktycznej i przyczynią się do rozwoju Waszych podopiecznych, a pośrednio do budowania
społeczeństwa opartego na wiedzy.
W razie pytań, pozostajemy do dyspozycji.
Zespół Pogromców Zarazków
dr Magdalena Gwizdała | 730 725 232
dr inż. Anna Mietlarek-Kropidłowska | 500 319 719
PogromcyZarazkow@gmail.com

