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Projekt PROFILES jest   realizowany    w 
ramach    7 Programu Ramowego przez 
okres 4 lat. Rozpoczął się on grudniu 
2010 roku, a zakończył w maju 2015 
roku. Oprócz Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej brało w nim udział łącznie 
21 partnerów z krajów europejskich 
oraz Izraela i Turcji.  





Celem projektu było upowszechnienie w 
nauczaniu przedmiotów przyrodniczych 
metod kształcenia wspierających 
aktywność badawczą uczniów (uczenie 
się przez odkrywanie) przy jednoczesnym 
rozbudzaniu zainteresowania wiedzą 
przyrodniczą poprzez ukazanie jej 
znaczenia w życiu codziennym.  



Podstawowe założenia projektu 
 

• Konstruktywizm 
 

• Motywacja 
 
• Powiązanie z życiem codziennym 
 
• Aktywizacja uczniów 

 
• Doświadczenia 

 
• Integracja wiedzy przyrodniczej  
 



W pierwszym etapie realizacji projektu 
wykorzystane zostały moduły 
dydaktyczne opracowane w ramach 
wcześniejszego projektu PARCEL, 
dostępne pod adresem internetowym: 
http://www.parsel.uni-
kiel.de/cms/index.php?id=modules  
 
 

http://www.parsel.uni-kiel.de/cms/index.php?id=modules
http://www.parsel.uni-kiel.de/cms/index.php?id=modules










W projekcie uczestniczyli nauczyciele 
przedmiotów przyrodniczych (biologii, 
chemii i fizyki) z gimnazjów województwa 
lubelskiego. Przygotowane zostały dla nich 
zajęcia warsztatowe, podczas których 
poznali od strony teoretycznej i praktycznej 
najnowsze osiągnięcia w zakresie nauczania 
przedmiotów przyrodniczych. Równocześnie 
wybrali oni spośród modułów 
dydaktycznych opracowanych w ramach 
projektu PARCEL te, które chcieli 
zastosować w swoich szkołach i opracowali 
je od strony metodycznej.  



W kolejnym roku, z udziałem najbardziej 
aktywnych nauczycieli uczestniczących 
w projekcie, przygotowanych zostało 
zgodnie z przedstawionymi wcześniej 
założeniami sześć oryginalnych 
modułów, które następnie zostały 
sprawdzone w praktyce.  



http://www.umcs.pl/pl/projekt-profiles,5413.htm 

















Materiały do modułów składają się z trzech części: 
 

1. Informacji ogólnych  

2. Materiałów dla ucznia 

3. Materiałów dla nauczyciela 

















Podczas dyskusji podsumowującej udział w projekcje 
ze strony uczniów padały następujące stwierdzenia: 
 
• Mimo, ze temat wydawał się nudny, nieciekawy 

zastosowane metody pracy nie powodowały 
znużenia na zajęciach, ale spowodowały, że stały 
się ciekawe, pomysłowe, dobrze zaplanowane. 

 
• Zajęcia bardzo interesujące, dobra organizacja, 

panująca na zajęciach, pełna życzliwości, atmosfera 
pozytywnie wpływała na pracę. 

 
• Ciekawsze było samodzielne dochodzenie do 

wiedzy niż wiedza gotowa podana przez 
nauczyciela. 
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