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FORMULARZ ZGŁOSZENIA 

III KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI BIOLOGII SZKÓŁ 
PONADPODSTAWOWYCH 

Nazwisko i imię:  ........................................................................................................................................  

Nr telefonu:  ........................................................................................................................................  

E-mail:   ........................................................................................................................................  

Dane szkoły:   ........................................................................................................................................  

  ........................................................................................................................................   

TEMATY ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH (prosimy o dokonanie wyboru jednego warsztatu). 
� dr hab. Aleksander Czogalla: Podstawy mikroskopii fluorescencyjnej i konfokalnej 

Uczestnicy warsztatów zdobędą wiedzę z zakresu podstawowych cech i możliwości obrazowania próbek biologicznych za 
pomocą mikroskopów fluorescencyjnych i konfokalnych. Ponadto, zapoznają się oni z podstawami prawidłowego 
przygotowania materiału biologicznego i doboru parametrów obrazowania. Przewidziana jest także część praktyczna, 
podczas której uczestnicy będą mieli okazję zapoznania się z obsługą tego typu mikroskopów. (limit miejsc - maks. 7 
uczestników)  

� dr Aleksandra Symiczyjew: Inwazyjność nowotworów w obiektywie mikroskopu konfokalnego  
Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję poznać mechanizmy odpowiadające za inwazyjność nowotworów, stanowiącą 
podstawę tworzenia przez nie przerzutów.  Omówimy rodzaje inwazji komórek, ich podstawy molekularne oraz zapoznamy 
się z typami wypustek migracyjnych tworzonych przez badane komórki. Ponadto, w trakcie części praktycznej uczestnicy 
będą mieli możliwość samodzielnej obserwacji mikroskopowej wybarwionych wcześniej preparatów komórek 
nowotworowych. (limit miejsc - maks. 7 uczestników)  

� prof. dr hab. Ewa Marcinkowska: Cytometr przepływowy, narzędzie badawcze i diagnostyczne.  
Uczestnikom warsztatu zostaną wyjaśnione podstawy działania urządzenia, zostanie zaprezentowany sposób 
przygotowania prób, odczyt danych oraz ich analiza w cytometrze przepływowym. (limit miejsc - maks. 5 uczestników) 

� dr hab. Joanna Grzyb: Zastosowanie spektrometrii i spektrofluorymetrii w prostych analizach 
biochemicznych i biofizycznych. 
W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z praktyczną stroną pomiarów spektrofotometrycznych i spektrofluorymetrycznych 
na wybranych przykładach (reakcje enzymatyczne, białka fluorescencyjne, zjawisko transferu energii między 
oddziałującymi cząsteczkami, barwniki fotosyntetyczne). Omówione zostaną możliwości i ograniczenia tych metod 
w badaniach naukowych, pomiarach diagnostycznych i pracy dydaktycznej. (limit miejsc - maks. 7 uczestników) 

� prof. Dagmara Jakimowicz, dr Martyna Gongerowska-Jac, dr Marcin Szafran: Jak badać 
ekspresję genów?  
W czasie warsztatów przedstawimy mechanizmy regulacji ekspresji genów w komórce i metody badania zmian ekspresji 
genów. Wyjaśnimy, w jaki sposób produkcja białek jest uruchamiana w niektórych komórkach lub w określonym czasie 
i dlaczego poziom ich produkcji może zmieniać się na przykład pod wpływem czynników środowiskowych. 
Zademonstrujemy metody laboratoryjne, które pozwalają na zbadanie zmian ekspresji genów, zarówno na poziomie 
mRNA, jak i poziomie białka: RT-PCR, geny reporterowe, Western-blotting. Przedyskutujemy możliwości zastosowania 
przedstawionych metod do analiz ilościowych, globalnych lub przyżyciowych (np. w czasie hodowli). (limit miejsc - maks. 6 
uczestników)  

� dr Joanna Hołówka, mgr Marta Kołodziej, dr Damian Trojanowski, dr Łukasz Makowski: 
Walka na śmierć i życie: jak makrofagi, drapieżne bakterie i antybiotyki rozprawiają się z patogenami?  
W trakcie warsztatów uczestnicy poznają podstawowe metody obrazowania komórek bakteryjnych z wykorzystaniem 
mikroskopu fluorescencyjnego. Wyjaśnimy w jaki sposób badania na poziomie pojedynczej komórki wpływają na rozwój 
nauk medycznych. Uczestnikom zaprezentujemy metody przygotowania preparatów mikroskopowych oraz różne techniki 
obserwacji w czasie rzeczywistym działania antybiotyków, interakcji bakteria – gospodarz oraz śledzenia podstawowych 
procesów komórkowych. (limit miejsc - maks. 7 uczestników) 

� dr M. Stasiuk: Proste oznaczenia biochemiczne w laboratorium szkolnym. 
Podczas zajęć zaprezentowane zostaną propozycje prostych doświadczeń laboratoryjnych na poziomie szkoły średniej 
wraz instrukcjami dla uczniów, wykazem odczynników oraz ich kosztami. (limit miejsc - maks. 15 uczestników) 

� Beata Pawlikowska: Wykorzystanie zadań maturalnych w pracy z uczniami. 
Podczas zajęć przeanalizowane zostaną treści zadań dotyczące zbliżonego materiału źródłowego, ale zawierające inne 
polecenia. Zadanie te sprawdzają zróżnicowane wymagania ujęte w zasadach oceniania. 
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Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy nie zwracają uczestnikom kosztów dojazdu. 

Zgłoszeń można dokonywać, przesyłając wypełniony formularz:  
- mailowo (skan formularza) na adres: we.sekretariat@oke.wroc.pl, 
- pocztą na adres: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, ul. Zielińskiego 57, 53-533 Wrocław, 

z dopiskiem WEO; 
 
� wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, udostępnionych w złożonym przeze mnie 

formularzu zgłoszeniowym w celu zakwalifikowania na zajęcia warsztatowe oraz wydania certyfikatu 
uczestnictwa w konferencji. 

 
Administratorem danych jest  

- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu, ul. Zielińskiego 57, 53-533 Wrocław. Kontakt do naszego 
inspektora ochrony danych iod@oke.wroc.pl. 

- Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Kontakt do naszego inspektora ochrony 
danych IOD@uwr.edu.pl. 
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