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Poster - ekspresyjna 

forma prezentacji 

naukowej 

Warsztaty metodyczne dla nauczycieli: 

• Przeprowadzenie w powiatach warsztatów 

doskonalących metodyczne opracowanie 

posteru. 

• Zapoznanie z regulaminem konkursu na poster 

poświęcony postaci M. Kopernika. 

• Promocja programu „550 rocznica urodzin 

Mikołaja Kopernika 

09 – 12. 2021 r. Nauczyciele szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych 

Mikołaj Kopernik - życie 

związane z Warmią 

Konkurs dla nauczycieli  na poster: 

• opracowanie regulaminu konkursu; 

• upowszechnienie informacji o przedsięwzięciu 

w szkołach; 

09. 2021 r. – 05. 2022 r. Nauczyciele oraz 

uczniowie szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych 
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• nabór uczestników (zespół: nauczyciel i dwóch 

uczniów); 

• wyłonienie zwycięzców konkursu; 

• przygotowanie wystawy prac konkursowych; 

• promocja programu „550 rocznica urodzin 

Mikołaja Kopernika”. 

„Mikołaj Kopernik - 

życie związane 

z Warmią” - wystawa 

prac konkursowych 

Wystawa posterów pt. „Mikołaj Kopernik - życie 

związane z Warmią”, event podsumowujący konkurs, 

wręczenie nagród. 

06.2022 r. Nauczyciele oraz 

uczniowie szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych 

Konkurs na film 

edukacyjny  pt. „Powrót 

do przyszłości – Mikołaj 

Kopernik w moich 

czasach” 

Konkurs na film edukacyjny pt. „Powrót do przyszłości – 

Mikołaj Kopernik w moich czasach”. 

Do jego przygotowania uczestnicy użyją udostępnionych 

przez Organizatora konkursu krótkich klipów 

wykonanych w technologii greenscreen (chroma key) 

z udziałem aktora grającego rolę Mikołaja Kopernika. 

W przygotowanym materiale wideo uczestnicy połączą 

je z przygotowanymi wg własnego pomysłu scenami, 

w których wezmą udział uczniowie szkoły. W rezultacie 

ma powstać krótki film, w którym Mikołaj Kopernik 

06.2022 r. – 06.2023 r. Nauczyciele oraz 

uczniowie szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych 
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dowie się o tym, jakie zmiany zaszły od czasów 

renesansu w naszej ojczyźnie. 

Wszystkie filmy konkursowe będą opublikowane na 

kanale Youtube Ośrodka, a autorzy trzech wyróżnionych 

otrzymają nagrody. 

"Studio filmowe 

nauczyciela — 

praktyczne przykłady 

edycji wideo 

w bezpłatnych 

programach" 

Warsztat metodyczny pt. „Studio filmowe nauczyciela — 

praktyczne przykłady edycji wideo w bezpłatnych 

programach” ma na celu zdobycie wiedzy i umiejętności 

na podstawie których nauczyciele przygotują uczniów do 

udziału w konkursie „Powrót do przyszłości – Mikołaj 

Kopernik w moich czasach”. 

Nauczyciele poznają współczesne narzędzia działające w 

technologii online, które pozwalają m.in. na edycję 

materiału wideo. Z ich pomocą uczestnicy utworzą 

krótkie filmy, który będzie można wykorzystać np. 

w zdalnym nauczaniu lub promocji szkoły. 

09.2022 – 12.2022 Nauczyciele szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych 

Tworzenie lapbooków 

tematycznych „Ja we 

Wszechświecie” 

Warsztaty dla nauczycieli wczesnej edukacji: 

• Przygotowanie i przeszkolenie nauczycieli 

w tworzeniu tematycznych lapbooków. 

10.2022 r. – 05.2023 r. Nauczyciele oraz 

uczniowie szkół 

podstawowych 
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• Monitorowanie działań nauczycieli 

w placówkach. 

• Konkurs na najbardziej oryginalne lapbooki. 

• Współorganizacja wystawy najciekawszych prac 

w Szkole Podstawowej nr 21 im. Mikołaja 

Kopernika 

„Kiedy myślę 

o Mikołaju... 

(Koperniku)” 

Konkurs plastyczny dla nauczycieli: 

• Konkurs polega na przygotowaniu przez 

nauczycieli z różnych etapów edukacyjnych 

(indywidualnie lub  zespołowo) pracy plastycznej 

– plakatu łączącego  funkcję informacyjną 

z artystyczną. 

• Zarówno w fazie projektowania, jak i wykonania 

plakatu, uczestnicy stosują nietypowe i twórcze 

rozwiązania w formie plastycznej, jak też 

w sposobie przekazywania treści (zastosowanie 

metafor i symboliki). 

• Uczestnicy przesyłają prace konkursowe wraz 

z metryczką i zgodą na przetwarzanie danych 

osobowych na adres W-MODN w Elblągu. 

01. 2023 r. Nauczyciele szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych 
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• Nad przebiegiem konkursu, oceną prac oraz 

wytypowaniem zwycięzców czuwać będzie 

specjalnie powołana komisja konkursowa. 

• Przygotowanie wystawy pokonkursowej. 

A cóż piękniejszego nad 

niebo… 

Warsztaty metodyczne dla nauczycieli przyrody: 

• Teoria heliocentryczna- omówienie znaczenia 

odkrycia Kopernika dla rozwoju nauk ścisłych. 

• Prezentacja planet i innych obiektów Układu 

Słonecznego, 

• Wykonanie prostej instalacji plastycznej - Układ 

Słoneczny 

• Zapoznanie z różnymi możliwościami obserwacji 

nieba (np. przy użyciu aplikacji Stellarium 

Mobile, SkyView, SkySafari) 

03.2023 r. Nauczyciele szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych 

Być jak Kopernik, czyli 

siedem kroków do 

rozwoju. 

Biuletyn „Doskonalenia Otwarte” 

• Publikacja biuletynu z materiałami 

dydaktycznymi (scenariuszami lekcji, projektami, 

przykładami zadań, eksperymentów, itp.), które 

nauczyciele wykorzystają w pracy z uczniami, by 

przybliżyć im postać Mikołaja Kopernika 

03. 2022 r. – 02. 2023 r. Nauczyciele szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych 
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i rozbudzać u nich zdolności,  zainteresowania, 

kreatywność oraz motywację do zdobywania 

wiedzy i kształcenia umiejętności. 

• Upowszechnienie materiałów. 

Obserwacje nieba 

Mikołaja Kopernika 

Wyjazd edukacyjny dla nauczycieli fizyki, geografii 

i przyrody. 

• Seans w planetarium „O obrotach” – poświęcony 

teorii heliocentrycznej Mikołaja Kopernika i jego 

dziełu.  

• Zwiedzanie Parku Astronomicznego  – (Góra 

Żurawia ) -możliwość udziału w warsztatach „Jak 

Kopernik obserwował niebo” 

• Nocne pokazy nieba w Parku Astronomicznym. 

04. 2023 r.– 09. 2023 r. Nauczyciele szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych 

Śladami Mikołaja 

Kopernika. Dlaczego 

Warmia zapisała się 

w kartach historii 

wielkiego polskiego 

astronoma? 

Wyjazd edukacyjny  

• Lubawa. Miasto stanowi ważne miejsce w 

biografii astronoma. To właśnie tutaj Mikołaj 

Kopernik podjął decyzję o wydaniu drukiem 

swojego wielkiego dzieła „O obrotach sfer 

niebieskich”, które na zawsze zmieniło losy 

światowej nauki.  

05.2023 r. – 09. 2023 r. Nauczyciele szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych 
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• Olsztyn. Kopernik w latach 1516-1519 i 1520-

1521 pełnił funkcję administratora dóbr kapituły 

warmińskiej.  Cennym zabytkiem pamiętającym 

czasy wielkiego astronoma jest  Zamek Kapituły 

Warmińskiej – to w nim właśnie rezydował 

Mikołaj Kopernik. Obecnie w zamku 

działa  Muzeum Warmii i Mazur prezentujące 

m.in. pamiątki po uczonym. Unikalnym 

eksponatem jest tablica astronomiczna z 1517 

roku (służyła do wyznaczania równonocy 

wiosennej) wykonana własnoręcznie przez 

wielkiego astronoma. 

• Lidzbark Warmiński. Mikołaj Kopernik w latach 

1503-1510 pełnił funkcję sekretarza i lekarza 

biskupa warmińskiego  Łukasza Watzenrode. 

Towarzyszył mu podczas negocjacji polsko-

krzyżackich i innych wydarzeń politycznych, 

doskonaląc swoje talenty dyplomatyczne. 

Równolegle prowadził też badania 

astronomiczne, opracowując zarys teorii 

heliocentrycznej. Cennym obiektem Lidzbarka 

Warmińskiego jest Zamek Biskupi, nazywany 

„Wawelem Północy”. Mikołaj Kopernik mieszkał 
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w nim przez osiem lat. Ta XIV-wieczna budowla 

jest jednym z najcenniejszych zabytków 

architektury gotyckiej w Polsce. Obecnie w 

zamku mieści się Muzeum Warmińskie 

gromadzące m.in. eksponaty związane z polskim 

astronomem. 

• Frombork. Miejsce, gdzie Kopernik „wstrzymał 

Słońce a ruszył Ziemię”. Przez wiele lat pełnił 

w nim obowiązki dyplomatyczne 

i administracyjne. Łącznie spędził we Fromborku 

niemal 30 lat (1510-1543 z przerwami), 

prowadząc badania astronomiczne i tworząc 

swoje słynne dzieło De revolutionibus orbium 

coelestium („O obrotach sfer niebieskich”). 

• Elbląg. W najstarszym mieście Warmii i Mazur 

polski uczony bywał wiele razy – towarzysząc 

wujowi biskupowi Łukaszowi Watzenrode 

(w latach 1504-1507), jak też reprezentując 

interesy kapituły warmińskiej (w latach 1529-

1530). W mieście zachowały się liczne zabytki 

architektury, które „pamiętają” odwiedziny 

Kopernika.   
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Mikołaj Kopernik twórcą 

myśli ekonomicznej 

Warsztaty metodyczne dla nauczycieli. 

Konkurs na komiks „M. Kopernik prekursorem teorii 

monetaryzmu” 

• Przeprowadzenie w powiatach warsztatów 

doskonalących na temat głównej idei traktatów 

monetarnych M. Kopernika, ich rolą i wpływem 

na rozwój myśli ekonomicznej. 

• Wzbogacenie wiedzy nauczycieli na temat 

zmienności wartości pieniądza w zależności od 

różnych okoliczności.  

• Zapoznanie z regulaminem konkursu na komiks 

„M. Kopernik prekursorem teorii monetaryzmu” 

• Promocja programu „550 rocznica urodzin 

Mikołaja Kopernika” 

09-12.2022 r. Nauczyciele szkół 

ponadpodstawowych 

A cóż piękniejszego nad 

niebo... 
Event podsumowujący przedsięwzięcia 

realizowane w ramach obchodów jubileuszowych przez 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

w Elblągu, Warmińsko-Mazurską Bibliotekę 

Pedagogiczną im. K. Wojtyły w Elblągu oraz Szkołę 

Policealną im. J. Romanowskiej  „Medyk" w Elblągu  

  

Do 15 czerwca 2023 r. Nauczyciele, dyrektorzy, 

nagrodzeni uczestnicy 

konkursów, gier, 

mieszkańcy Elbląga, 

przedstawiciele instytucji i 

organizacji, pracownicy 

WMBP w Elblągu, SP, 
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Działania WMODN w Elblągu w ramach eventu 

obejmować będą m.in.   wystąpienia oficjalnych gości, 

prezentację etiud poświęconych postaci M. Kopernika, 

wręczenie nagród uczestnikom konkursów i gier, 

prezentację wystaw prac konkursowych oraz catering. 

 

Działania realizowane w ramach eventu przez Szkołę 

Policealną im. J. Romanowskiej  „Medyk" w Elblągu  

- Utworzenie i udostępnienie mini obserwatorium na 

terenie obiektu w którym  odbywa się event  

• Wystawa „Kopernik … też był Medykiem”  

• Wizualizacje mapy nieba „Świat na nami”  

• Ciekawostki oraz nieoczywiste fakty z życia 

i pracy Mikołaja Kopernika – prezentacja oraz 

wystąpienie. 

 

Działania Warmińsko-Mazurską Bibliotekę Pedagogiczną 

im. K. Wojtyły w Elblągu w ramach eventu obejmować 

będą m.in.: 

• wręczenie nagród uczestnikom konkursów i gier 

„Medyk” w Elblągu, 

W-MODN w Elblągu 
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• wystawa publikacji i gier dla dzieci i młodzieży 

o tematyce związanej z Kopernikiem i jego 

pasjami  

• Quizizz - Kopernik (przygotowanie 

i przeprowadzenie grywalizacji na smartfonach) 

• spotkanie z Tomaszem Rożkiem Fundacja Nauka. 

To Lubię - w trakcie eventu lub po południu. 

 

  


