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Warszawa, 23.01.2012 r.

Szanowni Państwo!
Centrum Nauki Kopernik serdecznie zaprasza na cykliczne spotkania:
Nauczycielskie popołudnia z Kopernikiem.
W ciągu roku szkolnego czwartkowe popołudnia w Centrum Nauki Kopernik, to specjalny czas dla nauczycieli. Zależy nam, aby nauczyciele, ważni dla nas partnerzy, mogli w dogodnym czasie zwiedzić Centrum,
poznać galerie oraz eksperymentować z dostępnymi eksponatami. Zapraszamy do bezpłatnej wizyty (po
uprzedniej rejestracji na stronie http://www.kopernik.org.pl/dla-szkol/nauczycielskie-popoludnia-zkopernikiem/ ) w czwartki w godzinach 16:00 – 19:00.

Zwiedzanie Centrum
Głównym celem spotkań zaplanowanych na rok 2012 jest umożliwienie nauczycielom bezpłatnego wstępu
na wystawy. Zwiedzanie ekspozycji zajmuje blisko dwie godziny.
Nauczyciele w tym czasie poznają przestrzeń Centrum, układ galerii, rozmieszczenie ekspozycji. Otoczeni
są opieką naszych animatorów, którzy mogą odpowiedzieć na pytania pojawiające się podczas samodzielnego eksperymentowania z interaktywnymi eksponatami. Wielu nauczycieli wykorzystuje wizytę jako
etap wstępny, przygotowanie do odwiedzin w Centrum Nauki Kopernik z uczniami.
Prezentacja oferty edukacyjnej
W programie każdego spotkania przewidzieliśmy czas na prezentację projektów kierowanych do nauczycieli i uczniów. Jest też chwila aby samodzielnie spróbować, jak z wykorzystaniem podstawowych, ogólnodostępnych materiałów przeprowadzać ciekawe eksperymenty - prezentujemy scenariusze takich prostych
doświadczeń. Można je bezpiecznie wykonywać w szkole, wspólnie z uczniami. Do eksperymentowania
zapraszają trenerzy programu Klubów Młodego Odkrywcy.

Wymiana opinii
Dajemy sobie czas na wspólną, niespieszną rozmowę przy herbacie. Dla Państwa to możliwość bliższego
poznania pracowników Centrum i wymiany poglądów z kolegami po fachu. Dla nas to okazja do bezpośredniego spotkania z nauczycielami i ich opiniami. Ważne są dla nas wrażenia po zwiedzaniu ekspozycji,
a także Państwa pomysły na wykorzystanie poszczególnych eksponatów w kontekście realizowanej podstawy programowej. Zgłaszane potrzeby i oczekiwania (m.in. w anonimowej ankiecie) są dla nas źródłem
licznych inspiracji na przyszłość.
Placówki/osoby zainteresowane wizytą zorganizowanej grupy
Perdion: magdalena.perdion@kopernik.org.pl; tel. 516 169 451.
Zapraszamy!

prosimy o kontakt z Magdaleną

Szanowni Państwo!
Centrum Nauki Kopernik serdecznie zaprasza do zapoznania się z ofertą programu skierowanego do
młodzieży w wieku gimnazjalnym i jej opiekunów.
Klub Młodego Odkrywcy to program koordynowany przez Centrum Nauki Kopernik. Pod okiem opiekuna
klubowicze samodzielnie wykonują eksperymenty i doświadczenia oraz przeprowadzają badania w terenie.
Taka forma zajęć rozbudza ciekawość młodzieży i inspiruje do rozwijania zainteresowań oraz samodzielnego
zdobywania wiedzy.
W tej chwili istnieje ponad sto klubów w całej Polsce. Mogą one współpracować w ramach ogólnopolskiej sieci
KMO. Przynależność do sieci daje wiele korzyści, zarówno nauczycielom, jak i uczniom. Nauczyciele mają
dostęp do sprawdzonych pomysłów na ciekawe zajęcia, mogą nawiązywać kontakty z innymi klubami,
wymieniać się materiałami
edukacyjnymi,
a
także planować wspólne przedsięwzięcia.
Mogą również
korzystać z porad konsultantów
Centrum
Nauki Kopernik,
specjalizujących
się w prowadzeniu pokazów i warsztatów. Centrum Nauki Kopernik koordynuje
sieć Klubów, wspiera ich działania, organizuje konkursy, dostarcza gotowe scenariusze zajęć. Więcej
informacji o Klubach Młodego Odkrywcy można znaleźć na stronie www.kmo.org.pl.
Chcąc przybliżyć Państwu naszą ofertę, zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach dla
nauczycieli, dyrektorów szkół oraz pracowników innych placówek oświatowych i organizacji
pozarządowych pracujących z młodzieżą. Podczas szkolenia zapoznacie się Państwo z ideą i metodologią
warsztatów oraz z korzyściami płynącymi ze współpracy z Centrum Nauki Kopernik.
Bezpłatne szkolenia odbywają się regularnie, co dwa tygodnie w soboty w siedzibie CNK w Warszawie.
Wszelkie informacje
wraz
z
formularzem
rejestracyjnym
znajdą
Państwo
na
stronie
http://www.kopernik.org.pl/dla- szkol/rejestracja-kmo/.
Istnieje także możliwość zaproszenia trenerów KMO do miejscowości oddalonych od Warszawy i
przeprowadzenia warsztatów w tamtejszych placówkach. Szkolenie trwa siedem godzin, wraz z przerwami
kawowymi i obiadową. Zapewniamy materiały szkoleniowe, artykuły niezbędne do przeprowadzenia
doświadczeń oraz zaświadczenie o ukończeniu warsztatów. Z Państwa strony oczekujemy zebrania minimum
piętnastoosobowej grupy nauczycieli zainteresowanych warsztatami, udostępnienia sali w której mogłyby
odbyć się zajęcia oraz (ewentualnie) noclegu dla trenerów.
Placówki

zainteresowane
szkoleniami
KMO
Górkiewicz:
katarzyna.gorkiewicz@kopernik.org.pl; tel. 518
023 215.
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