
SZKOLENIE KADRYCENTRUM NAUCZYCIELSKIEGOWizjaWynikiem niniejszego dwuletniego projektu ma by¢ utworzenie Centrum Nauzyielskiego i wyst¡-pienie do Ministerstwa Edukaji Narodowej o jego akredytaj�, z podaniem listy nauzyieli i pra-owników nauki stanowi¡h jego kadr�.Misja Centrum NauzyielskiegoCentrum Nauzyielskie ma slu»y¢ rozwijaniu i wspieraniu dªugotrwaªyh kontaktów i trwaªej wspóª-pray pomi�dzy nauzyielami przyrody, �zyki i hemii a praownikami nauki. Wspóªpraa dotyzy¢b�dzie konkretnyh zagadnienie« z zakresu nauk �zyznyh i metodyki ih nauzania, a jej elem maby¢ stworzenie uzniom w szkole warunków do ksztaªenia umiej�tno±i skuteznego uzenia si�.U podstaw misji Centrum le»y przekonanie, »e do osi¡gni�ia po»¡danyh zmian w systemieedukaji szkolnej niezb�dne jest poª¡zenie siª praowników nauki i nauzyieli szkolnyh. Uzeniwnios¡ swoj¡ wiedz� i zrozumienie nauki oraz umiej�tno±i ksztaªenia akademikiego, a nauzyieleswoje do±wiadzenie pedagogizne oraz znajomo±¢ realiów szkolnyh i potrzeb uzniów.Wspóªpraa taka, oparta na akademikih do±wiadzeniah ksztaªenia poprzez wªasne badanianaukowe, mo»e pomó w ukierunkowaniu naturalnego zainteresowania dziei i mªodzie»y przyrod¡w taki sposób, aby wykonuj¡ samodzielnie do±wiadzenia poznawaªy i pogª�biaªy rozumowaniatypowe dla nauk ±isªyh, a dzieki temu nabywaªy umiej�tno±i krytyznego my±lenia, niezb�dnej doosi¡gni�ia sukesów zawodowyh w spoªeze«stwie XXI wieku.Centrum b�dzie miejsem, gdzie nauzyiele z aªego kraju znajd¡ pomo w zakresie:
• projektowania i przeprowadzania do±wiadze« z �zyki i hemii, mo»liwyh do samodzielnego wy-konania przez uzniów podzas lekji szkolnyh,
• stosowania opraowanyh przez praowników Centrum przykªadowyh moduªów tematyznyh wzakresie przyrody, �zyki i hemii (w tym konspektów lekji, kart pray uznia i zestawów do±wiad-zalnyh) oraz tworzenia wªasnyh moduªow,
• odpowiedzi na pytania z dziedziny �zyki i hemii,
• pogª�biania wªasnej wiedzy w zakresie nauk przyrodnizyh,
• doskonalenia metod ksztaªenia poprzez wymian� do±wiadze« i poznawanie wyników bada« nauko-wyh nad dydaktyk¡,
• oeny skutezno±i systemu i metod nauzania.Struktura dziaªa« Centrum powinna by¢ na bie»ao dopasowywana do potrzeb nauzyieli i ule-ga¢ zmianom w zale»no±i od wyników osi¡ganyh przez ih uzniów dzi�ki wprowadzaniu do szkóªinnowaji dydaktyznyh wypraowywanyh w Centrum. Akredytaja przez Ministerstwo EdukajiNarodowej jest niezb�dnym warunkiem sprawnego funkjonowania Centrum w systemie szkolnym, aw szzególno±i wsparia przez wladze lokalne udziaªu nauzyieli w praah Centrum.Patronat Polskiego Towarzystwa FizyznegoRealizaja projektu przez zªonków Polskiego Towarzystwa Fizyznego b�dzie naturaln¡ kontynuaj¡tradyji Towarzystwa, które powstaªo w 1920 roku i nale»y do Europejskiego Towarzystwa Fizyz-nego. Polskie Towarzystwo Fizyzne ma okoªo 1800 zªonków (3/4 to praowniy nauki, w tymnalepsi polsy �zyy). Misj¡ Towarzystwa jest wspieranie rozwoju �zyki w Polse, upowszehnianie1



�zyki i nauk pokrewnyh oraz rozwijanie wi�zi miedzy �zykami zatrudnionymi w o±wiaie, naue igospodare, a tak»e reprezentowanie ±rodowiska �zyków.Autorzy a jednoze±nie wykonawy projektudr hab. Maria Ekiel-Je»ewska, Instytut Podstawowyh Problemów Tehniki PAN, mekiel�ippt.gov.plprof. dr hab. Stanisªaw Gªazek, Instytut Fizyki Teoretyznej UW, stglazek�fuw.edu.pldr hab. Magdalena Skompska, Wydziaª Chemii UW, mskomps�hem.uw.edu.pldr Adam Smólski, nauzyiel matematyki i �zyki w I Spoªeznem Gimnazjum i Lieum Ogólno-ksztaª¡ym w Warszawie, redaktor nazelny Fizyki w szkole, adams7�polbox.omWszysy zworo byli instruktorami Klubu Odkrywów. Ekiel-Je»ewska, Gªazek i Skompska prze-tªumazyli na polski po 1/5 podr�znika L. C. MDermott W poszukiwaniu praw �zyki.Podstawy projektu Rozumie¢ � to znazy odkrywa¢ lub odtwarza¢ przez ponowne odkryie.Jean Piaget [1℄Tradyje Komisji Edukaji Narodowej i osi¡gni�ia wspóªzesnej dydaktyki �zykiW Centrum Nauzyielskim nauka ma sªu»y¢ rozwojowi metod skuteznego uzenia si�. Zasada±isªego zwi¡zku sposobu ksztaªenia z umiej�tno±i¡ krytyznego my±lenia i poznania naukowegowydaje si� ozywista. Znaznie trudniej jednak stosowa¢ j¡ w praktye szkolnej i dlatego wartosi�gn¡¢ po sprawdzone wzore.Korzeni takiego ksztaªenia szuka¢ mo»na ju» w sªynnyh dialogah sokratejskih, któryh istot�Platon okre±liª sªowami: �nie b�dzie i si� zdawaªo, »e wiesz o±, zego nie wiesz. Tyle tylko mojasztuka potra� � wi�ej ni� [2℄, oraz w �lozo�i poznania Arystotelesa: �... stawiamy ztery rodzajepyta«: (1) zy jaka± rzez posiada pewien atrybut; (2) dlazego rzez posiada ten atrybut; (3) zypewna rzez istnieje; (4) jaka jest natura rzezy. [...℄ Twierdzimy, »e zna¢ natur� jakiej± rzezy,to tyle, o zna¢ przyzyn�, dzi�ki której ta rzez istnieje [...℄, np. gdy wiemy, »e Sªo«e podlegaza¢mieniom [...℄, pytamy wtedy, dlazego Sªo«e si� zaiemnia� [3℄.Pierwszy w Europie pa«stwowy system nauzania oparty na samodzielnym, twórzym my±leniuzostaª wprowadzony w Polse przez Komisj� Edukaji Narodowej, która zagwarantowaªa w Ustawah[4℄, »e uzniowie �ni na pami�¢ mówi¢ nie b�d¡, zegoby dobrze na rozum nie umieli�.Te same zasady przy±wieaj¡ wspóªzesnej pedagogie; w szzególno±i, ªatwo je odnale¹¢ wdydaktye �zyki szkoªy A. Aronsa [5℄. Uwa»a on, »e krytyzne my±lenie rozpozyna si� wtedy, gdy�studiuj¡ jakie± zagadnienie lub rozwi¡zuj¡ problem nieustannie zadajemy pytania �Co wiemy...?W jaki sposób si� tego dowiadujemy...? Dlazego to akeptujemy lub w to wierzymy...? Jakie s¡na to dowody ...?�� [5℄. Kontynuatorami tego kierunku pedagogiznego s¡ L.C. MDermott i ZesóªDydaktyki Fizyki Uniwersytetu Stanu Waszyngton. Przygotowany przez t� grup� 800-stronniowypodr�znik dla nauzyieli pt. W poszukiwaniu praw �zyki [6℄ jest wynikiem 20 lat bada« naukowyhi zwi¡zanej z nimi pray pedagogiznej okoªo 40 osób [7℄. Ksi¡»ka ta pokazuje, »e proes skuteznegouzenia si� polega na posªugiwaniu si� tymi samymi metodami, które stosuj¡ uzeni: �Moduªy s¡tak zbudowane, by rozwija¢ umiej�tno±i naukowego rozumowania i dostrzegania zwi¡zku poj�¢,opisów i modeli naukowyh ze zjawiskami, jakie wyst�puj¡ w otazaj¡ym nas ±wieie [...℄ Proesutworzenia nauki nie mo»na pozna¢ przez zytanie o nim, sªuhanie, zapami�tywanie informaji alborozwi¡zywanie zada«. Skutezne uzenie si� wymaga aktywnego zaanga»owania umysªu� [6℄.Podr�znikW poszukiwaniu praw �zyki staª si� podstaw¡ nowatorskiego programu o nazwie Diso-very, który w latah 1992-1996 przeszkoliª okoªo 5 tysi�y nauzyieli w stanie Ohio w USA i istotnie2



pomógª im w prowadzeniu lekji szkolnyh. Ih uzniowie nie tylko zdawali testy z matematyki i�zyki lepiej ni» ih rówie±niy ksztaªeni przez nauzyieli nie uzestniz¡yh w Disovery, ale tak»eznaznie wi�ej dyskutowali z kolegami jak rozwi¡za¢ zadania, z�±iej uzasadniali wyniki i opisywali,w jaki sposób je otrzymali, i to na ró»ne sposoby [8℄. Twór¡ tego programu od strony �zyki i zasadsystemowyh byª K.G. Wilson [9℄, laureat nagrody Nobla z �zyki. Projekt Disovery unaozniª,jak skutezna mo»e by¢ wspóªpraa nauzyieli ze ±rodowiskiem naukowym, a jednoze±nie wskazaªna potrzeb� utworzenia instytuji, w ramah której kontakty takie byªyby kontunuowane i rozwi-jane przez lata, a towarzysz¡a im reforma systemu edukaji stale udoskonalana. Celem polskiegoCentrum Nauzyielskiego jest zaspokojenie tej potrzeby.� Uzniowie nie umiej¡ zyta¢, rozmawia¢ i preyzowa¢ my±li � powiedziaªa nauzyielka �zyki zWarszawy. � Jak to zrobi¢, »eby dzieko odzuwaªo przyjemno±¢ uz¡ si� w szkole?Dziaªalno±¢ Klubu OdkrywówProjekt Centrum Nauzyielskiego zostaª przygotowany przez instruktorów Klubu Odkrywów napodstawie pi�iu lat dziaªalno±i Klubu [10℄ � zaj�¢ dla mªodzie»y szkolnej i nauzyieli, którzy pra-uj¡ w maªyh zespoªah mieli zrozumie¢ niektóre podstawowe poj�ia �zyki na podstawie wªasno-r�znie wykonanyh do±wiadze«, dyskusji wyst�puj¡yh w nih prawidªowo±i oraz wnioskowanianaukowego. Eksperymenty wi¡zaªy si� ±i±le z »yiem odziennym, a do ih wykonania potrzebnebyªy bardzo proste, niekosztowne przyrz¡dy, w wi�kszo±i przygotowane przez instruktorów Klubu.Instruktorzy badali, w jaki sposób wzbudzi¢ i utrzyma¢ zainteresowanie uzniów nauk¡ �zyki i hemiioraz jak pomaga¢ nauzyielom w rozwoju ih wªasnyh umiej�tno±i naukowyh, tak aby mogli wszkole skuteznie uzy¢ dziei krytyznego rozumowania.Tre±¢ zaj�¢ oparta byªa na podr�zniku L.C. MDermott W poszukiwaniu praw �zyki [6℄, prze-ªo»onym na polski przez instruktorów Klubu Odkrywów. W przedmowie do tej ksi¡»ki tªumazeprzytazaj¡ opinie dziei uzestniz¡yh w Klubie, ±wiadz¡e o tym, »e udziaª w zaj�iah wpªyn¡ªna zmian� ih podej±ia do nauki:� Wa»ne byªo odkrywanie ró»nyh rzezy, a nie dowiadywanie si� o nih od razu.� Dohodzenie do zego± samemu jest trudne, ale bardzo satysfakjonuj¡e.� Zabawnie jest praowa¢ w grupie � oeniaªy dziei.Nauzyiele starali si� okre±li¢, jaki po»ytek przyniósª im udziaª w Klubie Odkrywów:� Najwa»niejsze byªo to, »e zaj�ia pozwoliªy mi na unikni�ie strahu przed niepowodzeniami,dodaªy odwagi i wiary we wªasne siªy, a dzi�ki temu mogªam skupi¢ si� na wªa±iwym zagadnieniu.� Zaj�ia u±wiadomiªy mi, w jak niedoskonaªy sposób do tej pory uzyªem swoih uzniów. Po-kazaªy mi, »e nauk� mo»na uzyni¢ iekawsz¡ i barwniejsz¡, ni» to na ogóª dzieje si� w szkoªah. Tuuze« uzy si� sam, a to bardzo wa»na sprawa.Dziaªalno±¢ Klubu Odkrywów w latah 1995�2000 podsumowana jest w tabeli poni»ej. W i¡gu5 lat 7 instruktorów przeprowadziªo okoªo 400 godzin zaj�¢ z �zyki dla 100 dziei i 23 dorosªyh orazprzygotowaªo konspekty, które mog¡ sªu»y¢ pomo¡ nauzyielom szkolnym. Mi�dzy innymi s¡ tozestawy kart pray z pytaniami i rysunkami pomagaj¡ymi zrozumie¢ podstawowe poj�ia i prawaw niektóryh z wymienionyh w tabeli dzialów �zyki. Ponadto instruktorzy stali si� tak»e autoramiinnyh moduªów, wykorzystywanyh przez nih w pray zawodowej, oraz tekstów dotyz¡yh sku-teznego uzenia si� [11℄-[17℄. Przykªad ten pokazuje, »e kadra naukowa Centrum Nauzyielskiegomo»e z udziaªu w projekie wyiagn¡¢ korzy±i dotyz¡e ulepszania wªasnyh metod ksztaªenia napoziomie uniwersytekim.Do±wiadzenia zebrane przez instruktorów Klubu Odkrywów pozwalaj¡ stwierdzi¢, »e istniejezapotrzebowanie na tego typu zaj�ia. Jednak»e zwykle okoªo 55-85% uzestników rezygnowaªo.Gªówn¡ tego przyzyn¡ jest rozd¹wi�k mi�dzy realizaj¡ obenyh programów szkolnyh a uzeniem3



na zym polega rozumowanie naukowe. Uzniowie nie maj¡ zasu ani warunków do zrozumieniamateriaªu i z�sto ogranizaj¡ si� do zapami�tywania go przed klasówk¡ zy egzaminem. Szkoªa niewyrabia umiej�tno±i skuteznego uzenia si�. Zaj�ia Klubu Odkrywów byly prób¡ odpowiedzi napytanie, jak zmieni¢ ten stan rzezy. W ten sposób powstaª projekt Centrum Nauzyielskiego.Moduªy z �zyki Klubu Odkrywów w latah 1995-2000rok temat lizba lizba lizba lizbagodzin dorosªyh dziei prowadz¡yhuzestników1995/1996 Wªa±iwo±i materii 83 � 32 3Temperatura i termometryAstronomia na letnim obozie1996/1997 Obwody elektryzne 84 20 26 2Astronomia na zimowym obozieAstronomia goªym okiem1997/1998 Optyka 24 5 � 11998/1999 Obwody elektryzne 68 � 17 5Temperatura i termometryMagnesy1999/2000 Obwody elektryzne 136 3 35 6Masa i równowa»enieOptykaPrawo Arhimedesa
E = mc

21995 � 2000 395 23 100 7Co mo»e zaoferowa¢ Centrum Nauzyielskie?
• Jednolite tematyznie ykle zaj�¢, które ilustruj¡ w jaki sposób poprzez i¡g prostyh do±wiadze«mo»na zrozumie¢ podstawowe poj�ia i prawa �zyki. Podstaw� stanowi podr�znik L.C. MDermotti in. W poszukiwaniu praw �zyki, Prószy«ski i S-ka, Warszawa 2000. Przykªady tematów takihkursów znajduj¡ si� w tabeli.
• Pomo przy wprowadzaniu tyh samyh metod do pray na lekji w szkole. Centrum mo»e zapeni¢materiaªy (broszury i wzory prostyh zestawów do±wiadzalnyh) oraz konsultaje, które uªatwi¡nauzyielom zorganizowanie zaj�¢, podzas któryh uzniowie b�d¡ w maªyh grupah samodzielniewykonywa¢ eksperymenty i odkrywa¢ rz¡dz¡e nimi prawa.
• Cykle zaj�¢ poszerzaj¡yh wiedz� z �zyki i jej metodologii. Taki ykl zaj�¢ mo»e by¢ np. opartyna przetestowanym ju» module po±wi�onym pohodzeniu i tre±i wzoru E = mc

2.Cel projektu �Szkolenie kadry Centrum Nauzyielskiego�Celem projektu jest wyªonienie przyszªej kadry Centrum Nauzyielskiego oraz przygotowanie jej dorealizaji misji Centrum.Opis projektu i harmonogramCel projektu realizowany b�dzie gªównie poprzez prowadzenie zaj�¢ dla nauzyieli i praownikównauki. Program projektu polega na ksztaªeniu umiej�tno±i skuteznego uzenia si� i nauzania in-nyh, zwªaszza poprzez doskonalenie posªugiwania si� rozumowaniem naukowym. Szzególnie wa»ne4



jest mierzenie efektywno±i na podstawie spejalnie przygotowanyh testów. Podobnie jak w projek-ie Disovery, podstaw� naszyh zaj�¢ stanowi podr�znik MDermott W poszukiwaniu praw �zyki.Z do±wiadze« projektu Disovery i Klubu Odkrywów wynika, »e aby zrozumie¢ istot� nauzaniawedªug takih materiaªów jak moduªy MDermott, nauzyiele musz¡ praowa¢ z nimi o najmniejokoªo 150 godzin. Nasz projekt zakªada, »e kadra Centrum potrzebuje okoªo 180 godzin takih zaj�¢.Ponadto przewidziane jest zytanie i dyskutowanie literatury zwi¡zanej z misj¡ Centrum, na takietematy jak krytyzne my±lenie, psyhologia uzenia si�, ¹ródªa zmian w systemah spoªeznyh.W PIERWSZYM ROKU projekt realizowany b�dzie przez zteroosobowy zespóª jego autorów,instruktorów Klubu Odkrywów. Zorganizuj¡ oni proes rekrutaji 24 nauzyieli i praownikównauki i poprowadz¡ dla nih zaj�ia podobne jak w Klubie Odkrywów (3 godz. tygodniowo). Podkonie pierwszego roku wyªoniona zostanie grupa zaªo»yielska Centrum. Musi ona sklada¢ si� zeznaznie wi�kszej lizby osób ni» tylko zespól instruktorów Klubu Odkrywów, a mianowiie okoªo 12praowników nauki i nauzyieli, którzy maj¡ za sob¡ do±wiadzenia wspólnej pray w niniejszymprojekie. Poz¡tkowa lizba uzestników (24) powinna by¢ 3 razy wi�ksza ni» minimalna lizebno±¢dodatkowej kadry (8) w grupie zaªo»yielskiej. S¡ ku temu dwa powody. Po pierwsze, statystykiKlubu Odkrywów wskazuj¡ na to, »e tylko okoªo 1/3 uzestników naprawd� identy�kuje si� z misj¡Centrum i jest gotowa anga»owa¢ si� w jej realizaj�. Po drugie, pozytywnie nastawieni do misji, alemniej zaanga»owani uzestniy naoznie przekonaj¡ si�, jak wiele Centrum mo»e da¢ nauzyielom,a dzi�ki temu tak»e i ih uzniom. Wa»ne jest, aby jak najwi�ksza lizba takih osób pomagaªa przyorganizaji dziaªa« Centrum oraz propagowaªa misj� Centrum na uzelniah wy»szyh, w o±rodkahdydaktyznyh i szkoªah. Nie mo»emy jednak zaprosi¢ od razu zbyt wielu osób. Aby zapewni¢bardzo wysok¡ jako±¢ ksztaªenia kadry, ka»dy instruktor nie mo»e sªu»y¢ pomo¡ wi�kszej lizbieosób ni» 6, np. 2 zespoªom po 3 osoby.Uzestniy programu praowa¢ b�d¡ wykorzystuj¡ materiaªy edukayjne ju» wze±niej przetesto-wane w Klubie Odkrywow, tj. Wªa±iwosi materii, Obwody elektryzne i Astronomia goªym okiem.Ponadto przygotuj¡ swoje wªasne moduªy przeznazone dla uzniów i przetestuj¡ je w praktye.Moduªy takie b�d¡ potem z�±i¡ ih dydaktyznego portfolio.PODCZAS WAKACJI jeden instruktor i 8 przyszªyh zªonków nowej kadry Centrum wspólniezorganizuj¡ 10-dniowy letni obóz naukowy dla okoªo 30 dziei. Codzinnie poprowadz¡ po 2 godz.zaj�¢ dla uzniów. Przewidziana jest tak»e 1 godzina dziennie dyskusji instruktorów na temat pro-esu uzenia, trudno±i dziei i osi¡gni�tyh przez nie post�pów. Ponadto uzniowie zbuduj¡ zegarsªonezny i przeprowadz¡ obserwaje ruhu gwiazd i Ksi�»ya po niebie.DRUGI ROK PROGRAMU rozpoznie si� od utworzenia Centrum Nauzyielskiego. Po±wi�onyzostanie organizaji Centrum i jego akredytaji, a tak»e przygotowaniu kadry i projektowaniu jejdalszyh dziaªa«. Podobnie jak w projekie Disovery i Klubie Odkrywow, dalsze szkolenie 8 nowyhzªonków kadry polega¢ b�dzie na prowadzeniu przez nih 3 godz. zaj�¢ tygodniowo dla nowej grupy32 nauzyieli, praowników nauki, doktorantów i studentów. Teraz oni zostan¡ instruktorami kursówopartyh na moduªah MDermott, pod opiek¡ autorów projektu.Ka»dy uzestnik dwuletniego programu szkolenia pozna jako uze« przynajmniej trzy ykle te-matyzne moduªów MDermott [6℄, poprowadzi jako instruktor przynajmniej jeden taki ykl lub yklwªasnego autorstwa o podobnej skutezno±i. Ponadto wszysy uzestniy programu wezm¡ udziaªw przygotowaniu planu dziaªa« Centrum na najbli»sze lata. Przygotowane zostan¡ nowe materiaªydo samodzielnej pray uzniów oraz strona internetowa Centrum. W miar� potrzeb wykorzystaneby¢ tak»e mog¡ przygotowane przez autorów projektu moduªy na wy»szym poziomie, np. dotyz¡eszzególnej teorii wzgl�dno±i lub mehaniki kwantowej, gdzie doro±li musz¡ pokona¢ trudno±i po-równywalne z tymi, na jakie uzniowie napotykaj¡ w szkole. Taka nauka zmienia podej±ie dorosªyhdo problemu skuteznej edukaji.Planowane s¡ tak»e dwa krótkie szkolenia nauzyieli-liderów kadry w wiod¡yh o±rodkah uni-wersytekih USA zajmuj¡yh si� profesjonalizaj¡ nauzania.5



 KOSZTORYS  PROJEKTU      pierwszy rok listopad grudzień styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec suma USD
1. Wynagrodzenia
    4 instruktorów 
     - przygotowanie zajęć (12 USD/godz.) 432 432 288 288 576 432 576 288 3312
     - praca podczas zajęć  (8 USD/godz.) 192 288 192 192 384 288 384 192 2112
    kięgowy (10 USD/godz.) 80 80 80 80 80 80 80 80 640
    sekretarka (10 USD/godz.) 80 80 80 80 80 80 80 80 640
2. Dodatkowe świadczenia
    ubezpieczenie 4 instruktorów 12 12 12 12 12 12 12 12 96
3. Konsultanci
    konsultant programu  (44 godz., 20 USD/godz.) 440 440 880
    prawnik (22 godz.s, 20 USD/godz.) 440 440
    konsultant zarząrzania (20 USD/godz.) 440 200 640
    konsultant - Prof. S. Sarason, Yale U.-ocena 3000 3000
4. Koszty druku i publikacji
     podręczniki dla uczestników kursu  (35 x 5 USD) 175 175
     ulotki reklamowe  (200 sztuk x 2 USD) 400 400
5. Koszt mediów
    ogłoszenia w gazetach (5 x 30 USD) 150 150
    krótki artykuł - wywiad w gazecie 350 350
    projekt i uruchomienie strony internetowej 200 100 100 100 500
6. Telefon 20 20 20 20 20 20 20 20 160
7. Zakup książek 100 200 50 350
8. Listy 20 10 20 50
9. Inne
    stypendia dla 24 uczestników (5 USD/godz.) 720 1080 720 720 1440 1080 1440 720 7920
    koszt wynajęcia sali 90 90 90 90 90 90 90 90 720
    wyposażenie potrzebne podczas zajęć 60 45 30 30 60 45 60 30 360
                                                            Kwota 22895
10-dniowy obóz letni  (dla 30 dzieci)
  1 kordynator (uposażenie: 40 USD/dzień) 400 400
  8 nauczycieli (wynagrodzenie:10 USD/godz.; 3godz./dzień 2400 2400
  8 nauczycieli+koordynator (zakwaterowanie i wyżywienie) 2700 2700
  materiały do nauki (8 USD/dziecko) 240 240
Pierwszy rok   KOSZT CAŁKOWITY 28635



KOSZTORYS PROJEKTU    drugi rok październik listopad grudzień styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec suma USD
1.Wynagrodzenia 
   8 instruktorów 
    -przygotowanie materiałow do zajęć (12USD/godz.) 960 960 672 480 480 960 672 960 480 6624
    -prowadzenie zajęć godz. (8 USD/godz.) 768 768 576 384 384 768 576 768 384 5376
   4 koordynatorów (organizacja Centrum: 20USD/godz.) 960 960 720 480 480 960 720 960 480 6720
    księgowy (10 USD/godz.) 80 80 80 80 80 80 80 80 80 720
    sekretarka (10 USD/godz.) 80 80 80 80 80 80 80 80 80 720
2. Dodatkowe świadczenia
    Ubezpieczenie 8 instruktorów 24 24 24 24 24 24 24 24 24 216
3. Konsultanci
     prawnik 450 450
     konsultant od reklamy 200 200 400
4. Koszty druku i publikacji
     podręczniki   (40 x 5 USD) 200 200
     ulotki reklamowe  (100 sztuk x 2 USD) 200 200
5. Koszt mediów
    ogłoszenia w gazetach 100 100
    uaktualnienie strony internetowej (10 USD/godz.) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 450
6. Telefon 20 20 20 20 20 20 20 20 20 180
7. Zakup książek 100 50 150
8. Listy 20 10 20 50
9. Inne
    stypendia dla 32 uczestników (5USD/godz.) 1920 1920 1440 960 960 1920 1440 1920 960 13440
    koszt wynajęcia sali 90 90 90 90 90 90 90 90 90 810
    wyposażenie potrzebne podczas zajęć 60 60 45 30 30 60 45 60 30 420
    dwa wyjazdy instruktorów na szkolenie w USA 5000 5000
Drugi rok    KOSZT CAŁKOWITY 42226

CALKOWITY  KOSZT  PROGRAMU (dwa lata)  70861

Podręcznik (około120 stron): skrypt z instrukcjami do wykonania przez uczestników kursu, z miejscem do zapisania wyników eksperymentów, obserwacji i rozumowań. 
Ulotki reklamowe: przygotowane w celu rozpowszechniania informacji o działalności Centrum Nauczycielskiego poprzez rozesłanie ich do szkół. 
Strona internetowa: z informacją o działalności Centrum i przykładowymi materiałami do prowadzenia zajęć, aby pomóc nauczycielom w stosowaniu nowych metod nauczania .
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