
MAM DZIECKO  
W SZKOLE
bezp łatny  magazyn 
dla rodziców, uczniów i nauczycieli
o wspólnych sprawach i problemach

W NUMERZE:

7-8

fo
t. 

A
nt

on
in

a 
K

ęp
iń

sk
a

IS
SN

 2
54

3-
69

29

2018

Najlepszy 
sposób  

na osiągnięcie 
sukcesu 

to postępować 
według rad, 
które dajemy 

innym.
Harold Taylor, 

polityk kanadyjski

  
1, 2, 3, 4… START!            str. 3

  str. 8Zgodnie z prawem

Nowy rok szkolny zacznijmy od… Wiosny Edukacji (str. 17), bo szkoła nie jest parkingiem, ani 
fabryką, ani przygotowalnią do życia. Jest miejscem życia i rozwoju TU i TERAZ dla uczniów, 
ale także ich nauczycieli i rodzin. Przez szkołę przechodzą wszyscy. Każdego roku to około 
5 milionów dzieci i młodzieży, w problemy szkolne - mniej czy bardziej bezpośrednio, uwikła-
nych jest niemal 30% społeczeństwa (dzieci, ich rodzice, rodziny). Szkoła wpływa na życie nas 
wszystkich! Musi więc działać na rzecz profilaktyki zdrowia psychicznego i poprawy DOBRO-
STANU! Będziemy o tym mówić na konferencji EDUKACJA-INNOWACJA (str. 18). Gościem 
specjalnym konferencji  jest prof. Joachim Bauer - neurobiolog, psychiatra, który kierował kil-

kuletnim projektem badawczym dotyczącym m.in. 
wpływu uważności na efekty uczenia się i naucza-
nia oraz kieruje Programem Profilaktyki Zdrowot-
nej Nauczycieli zainicjowanym przez rząd Bawa-
rii. Bądźmy zdrowi! Bądźmy bezpieczni! Bądźmy 
szczęśliwi Bądźmy spokojni!

Konferencja                   str. 19-21

EDUKACJA-INNOWACJA

Zaproszenie na kongres
MyślENIE KRyTyCZNE str.  15

s i e r p i e ń l i p i e c

Dzieciom się podoba!
Innowacyjna odzież szkolna 

zobacz: mxd.com.pl 

WIOSNA EDUKACJI!        str. 17

  str. 9-10Udar cieplny
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…szkoła nie jest parkingiem…

 Jest miejscem spotkania w drodze. 
Spotyka się kolegów, nauczycieli, pracowników nie dydaktycznych.

Rodzice spotykają się z nauczycielami, dyrektor spotyka się z rodzinami. 

Jest to miejsce spotkania. 

A my potrzebujemy tej  kultury spotkania,
żeby się poznawać żeby się pokochać żeby razem iść ...

 A to jest sprawą fundamentalną właśnie w okresie dorastania, 
jako dopełnienie rodziny. Rodzina jest pierwszą komórką relacji:  

więź z ojcem i matką, z rodzeństwem jest podstawą 
i zawsze nam towarzyszy w życiu. Ale w szkole nawiązujemy relacje społeczne, 
spotykamy osoby odmienne od nas, różniące się wiekiem, kulturą, pochodzeniem, 

umiejętnościami.

Szkoła jest pierwszą społecznością uzupełniającą rodzinę. 
Rodzina i szkoła nie powinny być nigdy przeciwstawne! 

Są komplementarne, a zatem ważne jest, aby ze sobą współpracowały
 wzajemnie się szanując. 

A rodziny dzieci z danej klasy mogą wiele zdziałać  
współpracując między sobą i nauczycielami. 

To przywodzi na myśl bardzo piękne przysłowie afrykańskie: 
Do wychowania dziecka potrzebna jest cała wioska. 

Aby wychować młodego człowieka, potrzeba bardzo wielu ludzi:  
rodziny, nauczycieli, pracowników nie dydaktycznych, profesorów, wszystkich!

Do wychowania dziecka potrzebna jest cała wioska

Fragment przemówienia Papieża Franciszka 
pt. Szkoła jako miejsce spotkania 

10.05.2014 r.
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1, 2, 3, 4 start!
Wrześniowy maraton edukacyjny rozpoczęty. W księgarniach po- 

jawiły się kalendarze szkolne, hipermarkety liczą zyski z tysię-
cy sprzedanych linijek, klejów czy zeszytów. Na ulicach pojawi się 
młodzież z tylko-takim modnym plecakiem w „jedynie-takie-się-teraz 
-nosi” butach. 

Wkrótce czeka nas zmiana trybu z wakacyjnego na szkolny. Do życia 
wracają śniadaniówki, bilety miesięczne, a w budżecie domowym znów 
zawitają pozycje: opłata za obiady, klasowe oraz inne „na teatr”.

Każdemu z nas czas ten kojarzy się w inny sposób. Są grupy rodziców, 
którzy oddychają z ulgą… Dwa miesiące wakacji z własną pociechą bywa 
wyczerpujące;), czasem (już tak na poważnie) odchodzi problem zago-
spodarowania dzieci, podczas godzin naszej pracy. To duża ulga.

 
Innym nowy rok szkolny kojarzy się z koszmarem budzenia się o świcie, 

pośpiechem i życiem w trybie przyspieszonym z obowiązkami w tle. Fak-
tycznie system polskiej szkoły daje nam niewiele wspólnych godzin – nam,  
czyli rodzicom z dziećmi. Prace domowe, terminy klasówek decydują 
o tym czy pójdziemy spotkać się ze znajomymi lub czy w dzisiejsze popo-
łudnie możemy poświęcić na wyprawę rowerową.

Nowy rok szkolny ma prawo kojarzyć się na rozmaicie.

Ciekawe jakie budzi emocje u dzieci? Czy my, dorośli potrafimy docenić 
naturalną ciekawość dziecka i podążać za nią zapraszając do wspólnej 
edukacyjnej przygody?

Czy umiemy odwołać się do uczniowskich obaw i próbować je zmini-
malizować wyrażając naszą troskę o ich samopoczucie i chęć niesienia 
pomocy, czy usłyszą jedynie „życzymy sukcesów edukacyjnych w zbliża-
jącym się roku szkolnym” i „mamy nadzieję, że ten rok będzie lepszy od 
poprzedniego”.

Być może witając pierwszoklasistów wielu powie „tu jesteśmy dla Was, 
postaramy się, abyście czuli się w szkole znakomicie i dokonali wielu cie-
kawych odkryć” - zamiast oznajmiać „skończyła się zabawa, teraz zacznie 
się prawdziwa nauka (J)”. 

W jakich słowach i kiedy wyrażamy nadzieję i wiarę, że ten rok szkolny 
będzie dla naszych uczniów pasjonujący i dołożymy wszelkich starań by 
razem z nami wędrowali przez meandry wiedzy?

W jakim momencie  podkreślamy wartość szkolnej społeczności - to, że 
uczniowie tworzą szkołę, bez nich budynek, ani praca nauczycieli nie ma 
sensu. Zaś jakość wspólnych kontaktów tworzy jakość społeczności.

Czy podczas apelu powitalnego (poza słowami o bezpieczeństwie, suk-
cesach, nauce) padną też takie, które odnoszą się do szczęścia, radości 
i emocji odkryć? 

Co roku stawiam sobie takie pytania. Gdy w głośnikach przestanie 
brzmieć hymn, przywitamy już nowy rok szkolny, a „sztandarowi” wyjdą 
i można będzie zrobić „spocznij” - ja biegnę z ochotą do drugiej szkoły 
moich dzieci. 

Tam przywita nas pięknym uśmiechem Pani Dyrektor, która puszcza-
jąc oko do starszych klas powie „na pewno się już za nami stęskniliście”. 
Zostanie przedstawiona cała kadra szkolna razem z Paniami gotujący-
mi pyszne obiady oraz Paniami dbającymi o szkołę i Panem woźnym. 
Wszyscy dostaną brawa. Na koniec Pani Dyrektor zaskoczy mnie prze-
mówieniem. Podkreślając znaczenie słów „zmiana” i „pomoc” przypomni 
uczniom, że każda zmiana może być zmianą na lepsze, jeżeli w razie kło-
potów będziemy prosić o pomoc, której chętnie udzieli ona - Pani Dyrektor 
i reszta grona pedagogicznego. I na pewno powie: „drzwi mojego gabinetu 
są dla Was otwarte”.

H U M O R  „ Z  Z E S Z y T Ó W ”
Co usłyszał uczeń w gimnazjum podczas drugiego dnia szkoły:

„…i pamiętajcie angielski jest najważniejszy. W tym roku będzie 
dużo trudniej, musicie wziąć się do roboty”

„Druga klasa to nie przelewki. Musicie pamiętać, że biologia w tym 
roku jest najważniejsza i musicie się na niej skupić…”

„O ile w pierwszej klasie było swobodnie, teraz musicie spodzie-
wać się, że będzie dużo ciężej. W drugiej klasie język polski jest naj-
trudniejszy i najważniejszy”

„W tym roku czeka Was sporo wysiłku. Wejdą teraz dużo trudniej-
sze tematy i będziemy bardzo ciężko pracować. Matematyka to naj-
ważniejszy przedmiot w drugiej klasie”

Zuzanna Taraszkiewicz 
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„ADAPTACJA I INTEGRACJA” to zestaw scenariuszy przewidziany 
do realizacji przez pierwsze 5 dni po rozpoczęciu się roku szkolnego.

o Pierwszego dnia bloku nauczyciel przedstawia CElE całego bloku w 
języku zrozumiałym i atrakcyjnym dla ucznia – podkreślając znaczenie do-
brego klimatu, poczucia bezpieczeństwa dla efektywnego uczenia się.

o Na początku dnia nauczyciel przedstawia CEl zajęć, które będą reali-
zowane tego dnia w języku zrozumiałym i atrakcyjnym dla ucznia, powtar-
za cele przy każdym module  oraz wyjaśnia na co będzie zwracał uwagę. 

o Na zakończenie dnia – jest podsumowanie dnia, omówienie tego, 
czego dzieci się nauczyły, co im się podobało, co sprawiało trudności. 

● Celem bloku tematycznego jest:

o łagodna adaptacja dzieci do funkcjonowania w roli ucznia,
o integracja zespołu klasowego,
o oraz zbudowanie klimatu bezpieczeństwa, zaufania i współpracy  

  – w takich warunkach nauka przebiega efektywniej,
o ustanowienie zasad i rytuałów klasowych.,
o uzmocnienie więzi i modelowanie pozytywnych zachowań społecznych,

o  utrwalanie nawyku uczenia się w odpowiednich warunkach, a także  
  opanowanie umiejętności koncentracji uwagi (co we współczesnych  
  czasach jest bardzo trudne, a koncentracja uwagi ma fundamentalne  
  znaczenie dla przebiegu kariery szkolnej uczniów),

o  rozwijanie inteligencji emocjonalnej, empatii,
o  wzmacnianie umiejętności interpersonalnych, w tym komunikacji bez  

  przemocy, 
o  budowanie u uczniów poczucia własnej wartości,
o  nauka kulturalnych zachowań.
 

● Ponadto celem bloku tematycznego jest: 

Ø budowania pozytywnej motywacji do nauki, 
Ø odważnego doskonalenia własnych kompetencji w zakresie prezen- 

  tacji społecznej
Ø	doskonalenie pracy w grupie, współdziałania, 
Ø	kształtowania nawyków efektywnego uczenia się i umiejętnością  

  samoregulacji (poznaniem w praktyce ćwiczeń fizycznych, które wspie- 
  rają efektywne uczenie się)
Ø	kreatywności językowej, plastycznej, ruchowej 

ADAPTACJA i INTEGRACJA 
Łagodna adaptacja do funkcjonowania w roli ucznia  
dla klasy 1 szkoły podstawowej. Kilka scenariuszy…  

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
Scenariusz nr 1: Zapoznanie się dzieci. Przywitanie uczniów

1. Nauczyciel (N) wita wszystkich w klasie i rozdaje jabłka. Prosi, by nie 
zjadać od razu owoców J, ale za to wygodnie usiąść w wybranym miejscu 
na dywanie. Zaprasza do części rekreacyjnej. Uczniowie siedzą w części 
rekreacyjnej i przez chwilę swobodnie rozmawiają.

Przygotowanie: Nauczyciel (N) przed rozpoczęciem roku szkolnego po-
znaje uczniów (na podstawie zdjęć) i uczy się imion dzieci, więc może po-
witać po imieniu każde dziecko, które wchodzi do szkoły/szatni szkolnej.

2. N . dołącza do grupy i sygnalizuje rozpoczęcie zajęć przeszkadzajką 
może to być przygotowany samodzielnie przy- 
rząd wydający charakterystyczny dźwięk lub  
kupiona w sklepie prawdziwa  
przeszkadzajka). Porusza- 
jąc przeszkadzajką poka- 
zuje położonym na us- 
tach palcem, że oczeku- 
je ciszy. „Przeszkadza”,  
aż wszyscy uczniowie 
będą spoglądać na N. 
i przestaną rozmawiać. 
(Uczniowie zorientują się  
po gestach, że nauczy-
cielowi chodzi o ciszę).

3. N. dziękuje uczniom 
za osiągnięcie ciszy, pre-
zentuje instrument i tłumaczy 
jego działanie regulujące. Gdy słychać przeszkadzajkę - jest to znak aby 
uważnie słuchać lub patrzeć na nauczyciela. N. tłumaczy, że na lekcjach 

część czasu będzie można swobodnie rozmawiać, ale gdy będzie głośno lub 
gdy ktoś będzie mówił a inni nie będą go słuchali - włączamy przeszkadzajkę 
- dźwięk przeszkadzajki oznacza „ teraz przestaję mówić zaczynam uważ-
nie słuchać”. 

Przedstawia cele zajęć w tym cyklu i cel zajęć dzisiejszych. 

4. Rozmowa prowadzona: N. prosi by uczniowie przyjrzeli się wręczo-
nym jabłkom. Przez chwilę wszyscy spontanicznie mogą rozmawiać. 

   Prosi o ciszę i stawa pytania na temat jabłek: 

Jakie są? 
Czy są takie same? 
Jak myślicie 

- czy są smaczne? 

W czym są podob-
ne do siebie? 
Czym się różnią? 
Czy są ładne ? 

Czy są ciężkie? 
Czy wyglądają smako- 

     wicie?
Co można z nich zrobić? 

  (zjeść, dać komuś, poturlać)
  Jakie są smaki jabłek?

Jak można jeść jabłka? (kompot, szarlotka, starte, mus, ryż z jabłkami, 
pieczone jabłka....)  I inne dowolne pytania na temat jabłek J

Dzień 1

TEMAT: WITAMY WAS W SZKOLE - ZAPOZNANIE UCZNIÓW ZE SZKOŁĄ, INTEGRACJA GRUPY. 4 godziny
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Scenariusz nr 2: 

Jak dbać o jabłoń - zapoznanie z zasadami ogrodnictwa 
jako metafora do dbałości o rozwój.          

1. N. w rozmowie zmierza do pokazania różnorodności jabłek i do wska-
zania pomimo różnorodności elementów wspólnych. Stawia na środku 
okręgu koszyk z jabłkami. Podkreśla, że taki koszyk z jabłkami – to jak 
oni w klasie. Uczniowie tworzą klasę podobnie jak jabłka w koszyczku. To 
może być koszyk pysznych, 
soczystych jabłek.

N.: Myślicie, że możemy  
stworzyć klasę/koszyk py- 
sznych jabłek?

- Co jest potrzebne, aby  
 mieć taki koszyk?
- Czego potrzebują jabło- 
 nie ?
- Kto i jak dba o jabłoń?

2. N. opowiada, że będzie 
dla uczniów dobrym ogrod-
nikiem. Chce, żeby rozwija- 
li się w jak najlepszych wa- 
runkach i z małej pesteczki  
stali się pięknym, dorodnym,  
zachwycającym jabłkiem. 
Żeby tak się stało, jak przy- 
stało na prawdziwego ogro- 
dnika, musi poznać swoje  
„jabłuszka”, do wiedzieć się  
jakie warunki najbardziej lubią, co im sprzyja, co jest nie za dobre  
i w jaki sposób o nie dba. Niełatwa to sprawa, gdy mamy (tu podaje liczbę 
 uczniów) do opiekowania się jednocześnie. Z drugiej strony N. jest już 
doświadczonym ogrodnikiem i czytał wiele książek o dbaniu o swoich 
uczniów. Będzie się też pytał dzieci często, czy czują się dobrze.

3. Przerwa na zjedzenie jabłek. N. instruuje dzieci jak prawidłowo umyć 
ręce i pokazuje, gdzie wyrzucić ogryzek po zjedzonym jabłku. (N. pyta czy 
ogryzek wrzucamy do papieru, plastiku, szkła? N. przypomina o segrega-
cji śmieci. Może opowiedzieć o tym, jak tworzy się kompost.)

4. Zabawa ruchowa: N. przy pomocy wybranego instrumentu lub korzy-
stając z multimediów rozpoczyna muzyczną część zajęć. (Sugerowany 
utwór: ”W grocie króla gór” - istotne jest zmiana tempa i dynamiki w utwo-
rze). Uczniowie poruszają się swobodnie do muzyki, wyobrażając sobie, 
że są różnymi zwierzętami, ze zmianą rytmu zmieniają postać w jaką się 
wcielają. Gdy muzyka ustaje N. prosi by uczniowie zaczęli powoli poru-
szać się tyłem (pozwoli im się to skoncentrować i wyciszyć).

Scenariusz nr 3: 

Wzmacnianie cech wspólnych, podkreślenie wartości 
płynącej z różnorodności 

1. Uczniowie siadają w kręgu. N. hałasując przeszkadzajką „zbiera” uwagę 
dzieci. Mówi: Teraz będziemy szukać podobieństw. Każdy w klasie będzie 
mógł na głos dokończyć zdanie :
„ Ręka do góry kto…
● lubi... jeść ptasie mleczko obgryzjąc najpierw czekoladę?
● ma rodzeństwo?
● lubi rano wstawać?
● jeść szczypiorek?

Można opowiadać o wrażeniach płynących ze  zmysłów (zapachy, smaki, 
czynności), zwyczajach itp. Uczniowie podnoszą ręce, jeśli pytanie  zga-
dza się z ich preferencjami. Każdy z uczniów może się wypowiedzieć.  
N. dba, aby zdania nie raniły nikogo, oraz aby było więcej wypowiedzi 
pozytywnych- „ktoś lubi, robi, ma w zwyczaju, na .....” niż „nie lubi itd”

2. PUZZEl. Składanie wielkiego jabłka - z pociętych kawałków. 
N. przygotowuje duży brystol lub karton papieru, rysuje na nim kształt ogrom- 
nego jabłka. Dzieci mają za zadanie pokolorować wielkie klasowe jabłko.
Następnie wycina z kształt jabłka i tnie na kawałki odpowiadające licz-
bie dzieci - tworzy dzięki temu puzzle. Dzieci losują poszczgólne kawałki 
i mają za zadanie ułożyć jabłkowy - puzzel na podłodze.

3. N. czyta klika razy wierszyk „Entliczek - pętliczek J. Brzechwa”. 
Uczniowie uczą się go na pamięć - osłuchują się i zaczynają powtarzać.

Scenariusz nr 4:
 

Jabłka wyjątkowe 
jak my 

- przygotowywanie 
jabłek według 

własnego pomysłu. 
 
1. Rysowanie własnych ja-
błek i przyczepienie ich do 
ściany. N. rozdaje kartki A 
5. Uczniowie rysują na nich 
kształt jabłka i ozdabiają go 
oraz wycinają. N. prosi by 
po środku zostawić miejsce 
na zdjęcie. Uczniowie wyci-
nają jabłka. 

Ważne do podkreślenia 
przez N.:

 a) cenne jest to, że jabłka się różnią - wszystkie narysowane i ozdo- 
  bione są wyjątkowe i specjalne (podobnie jak my);
 
 b) uczniowie mogą sobie pomagać np. przy wycinaniu; 
 
 c) istotą sztuki i tworzenia jest swoboda – chcemy, aby uczniowie  
  poczuli się jak artyści i wykonali jabłka według swoich pomysłów 
  - nawet szalonych. N. może zainspirować pytaniami: Gdy jesteś  
  artystą to, czy jabłko musi być zielone lub czerwone?

2. Fotografie. N. ustawia uczniów do zbiorowej fotografii, następnie wyko-
nuje portrety każdego z uczniów.  Wydrukowane w kolorze zdjęcia będą 
doklejane do spersonalizowanych jabłek. Wszystkie jabłka powieszone 
zostają w widocznym miejscu w sali. Istotne jest aby widoczne było imię 
każdego ucznia na jego osobistym jabłku. Zdjęcie grupowe w kolejnych 
dniach drukujemy w kolorze (lub jeśli rodzice pomogą przygotowujemy 
odbitki) i rozdajemy uczniom, tak aby każdy miał w domu zdjęcie grupowe. 
Jeśli uczniowie się nie znają N. wprowadza jabłuszkowy rytuał - każdego 
dnia (przez pierwsze dwa tygodnie) pokazując na wiszące fotografie przy-
pomina imiona uczniów. N. zachęca uczniów by w domu zerkali na zdjęcie 
grupowe.

3. Fotografie śmieszne. Jeśli dysponujemy wolnym czasem N. i Uczniowie 
robią sobie zdjęcia w dowolnych konfiguracjach, pozach, minach. N. może 
poprosić uczniów by usiedli na podłodze tak, aby stworzyć kształt jabłka. 
N. robi fotografię z góry.

4. Podsumowanie dnia.

Zestaw składa się z 20 scenariuszy, do reali- 
zacji 4 scenariusze dziennie przez 5 kolej- 
nych dni - łącznie 20 godzin. Całość do  
pobrania wkrótce na www.eporadniadla-
rodzicow.pl/Pracownia Uczenia się/Na-
rzędzia i scenariusze dla nauczycieli.

Zuzanna Taraszkiewicz 
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Podchody to powszechnie znana i lubiana zabawa. Jest to zabawa, 
którą najlepiej przeprowadzać na dworze… najlepiej w lesie. Co cieka-
we… ta forma poza samą zabawą i możliwością spędzania czasu na 
dworze może mieć również charakter niezwykle bardzo edukacyjny. 
Ta zabawa może mieć szczególne znaczenia dla procesu integracji gru-
py (uczniów, rodziców, pracowników itp.). Proponowana przeze mnie 
forma czerpie również z koncepcji Escape room’ów, gdyż można wpro-
wadzić do tej zabawy pewien scenariusz. Przejdźmy do konkretów.

W podchodach biorą udział zespoły, które mają do przejścia określoną 
trasę. Każdy zespół może przechodzić inną trasę. W takim przypadku 
niezbędne jest przygotowanie kilku niezależnych tras i map.

l Trasa jest jednocześnie misją w trakcie, której uczestnicy mają do wyko-
nania odpowiednie zadania. Ich ukończenie skutkuje otrzymaniem wskazó-
wek dotyczących kolejnych punktów na trasie lub też uzyskaniem elementów 
niezbędnych do wykonania kolejnych zadań (lub jednego końcowego).

l	Do wykonania zadań potrzebny będzie odpowiedni ekwipunek (ma-
teriały do wykorzystania w trakcie poszczególnych zadań). Warto jest rów-
nież dla wprowadzenia zamieszania dodać do ekwipunku kilka zbędnych 
zasobów. W wyposażeniu powinien znaleźć się telefon komórkowy z opcją 
transmisji danych… ale o tym chwilę później J)

l	Taką zabawę można zaplanować nawet w pojedynkę… ale oczy-
wiście więcej osób zwiększa nasze możliwości.  

Jakie wyzwania mogą spotkać ludzi 
w trakcie takiej przygody? 

Zacznijmy od tego, żeby uczestnicy otrzymali mapę terenu z zaznaczo-
nymi poszczególnymi miejscami. Jednak nie zaznaczajcie od razu każde-
go z punktów. Każde kolejne zdanie może dawać odpowiednie wskazówki 
odnośnie kierunków, w których mamy się dalej przemieszczać. 

Dobrze jest by mapa była odniesiona do stron świata. W takim przy-
padku jednym z wyzwań może być orientacja w przestrzeni. Przydatnym 
narzędziem może okazać się kompas, jednak zamiast dawać gotowe roz-

wiązanie… można dać odpowiednie narzędzia, by samemu sobie takowy 
przygotować. Do tego celu wystarczy nam igła. Przydatnym może być jaki-
kolwiek magnes. Oczywiście można również skorzystać z telefonu komór-
kowego… jednak należy pamiętać o odpowiedniej kalibracji. Ale to już jest 
problem grupy, która będzie mierzyła się z odpowiednimi wyzwaniami. 

Zanim wyruszycie dobrze jest również przetestować połączenie telefo-
niczne. Nie chodzi tyle o względy bezpieczeństwa, a raczej o możliwość 
wykorzystania tego urządzenia do realizacji niektórych zadań.

Szyfry

Istnieją różne sposoby szyfrowania informacji. Poniżej kilka pomysłów 
oraz krótkie rozwinięcie.

l Najbardziej znany to szyfr Morsa. Nie będę się w tym temacie zbyt- 
nio rozpisywał. Mając telefon komórkowy… każdą informację możemy 
w łatwy sposób odkodować. Bardzo dawno temu widziałem bardzo cieka-
wą wariację na ten temat. Polegała ona na tym, że treść została bardzo 
ciekawie ukryta. Kreski i kropki były górami liter. Przykładowo „ONA” to 
„_ ...” czyli litera B 6 J) Oczywiście dobrze jest przedstawić taką wskazów-
kę uczniom przy odpowiedniej wiadomości.

l Szyfr Cezara. Jest to również bardzo prosty sposób ukrycia infor-
macji. Szyfrowanie polega na zastąpieniu każdej litery inną wg odpowied-
niego schematu. Jeżeli skorzystamy z szyfru AGA… w takim przypadku 
literce A odpowiada literka G, literce B literka H, C to I itd. Do rozwikłania 
zagadki potrzebna jest kartka i ołówek.

l Szyfr czekoladka… czyli popularne rozwiązanie harcerskie. Jest to 
szyfr obrazkowy. Warto poszukać odpowiedniego kodowania w Internecie.

l Szyfr ołówkowy. Bardzo ciekawy sposób polegający na tym, że two-
rzymy cienką tasiemkę z kartki (ok 0,5cm) następnie owijamy tą tasiemką 
ołówek. Po nawinięciu zapisujemy odpowiedni komunikat i rozwijamy ta-
siemkę. Wiadomość można odczytać po ponownym nawinięciu tasiem-
ki na ołówek (identyczny) W związku z tym warto jest dać uczestnikom 
w ekwipunku odpowiedni ołówek.

Podchody
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l Atrament sympatyczny, czyli napis, którego nie widać na pierw-
szy rzut oka. Co może być atramentem sympatycznym? Możliwości jest 
wiele… szerokim otworem stoi przed nami wspaniała nauka o nazwie 
Chemia. Wywoływanie kolorów może odbywać się na podstawie reakcji 
chemicznej, pod wpływem temperatury lub też aktywowany przez odpo-
wiednią długość fali światła (np. ultrafiolet). Najbardziej znanym i popular-
nym atramentem jest sok z cytryny, który po podgrzaniu ciemnieje.

l	Szyfrem może być nawet zwykła krzyżówka. W tym zakresie nasza 
kreatywność nie może być niczym ograniczona… a szczególnie listą zapi-
saną powyżej J)

Wskazówki
Dane można przekazywać na różne sposoby. Mogą to być obrazy, zdję-

cia, opisy, dane GPS, kierunki na mapie, ułożenie terenu. Można pomy-
śleć również na uwikłaniu podpowiedzi w różne ciekawe wyzwania.

l Może wywar z czerwonej kapusty? Kluczowy składnik naszego ekwi-
punku. Jak wykorzystać wiedzę na temat wskaźników PH? W jakimś miejscu 
w terenie ukrywamy 3 słoiki. Na dnie zapisujemy odpowiednie wskazówki. 
Zadaniem uczestników jest wybranie słoika, w którym znajduje się roztwór 
obojętny, kwaśny lub zasadowy. Wskazówka może również wymagać od 
uczestników uszeregowania informacji pod względem PH lub pod wzglę-
dem stężenia jonów H+ w roztworze. Jaką historię do tego ułożycie… tutaj 
już pozostawiam pole do wykazania się Waszą kreatywnością.

l Bardzo inspirującym dla mnie był film Piraci z Karaibów (Zemsta 
Salazara) W tym przypadku mapa gwiazd miała swoje odzwierciedlenie 
w postaci faktycznego usytuowania terenu i rozłożenia błyszczących ka-
mieni. Te kamienie wskazywały poszukiwany przez załogę odpowiedni 
punkt. My możemy zrobić dokładnie to samo. W tym przypadku potrzebne 
będzie wykorzystanie przez uczniów skali. Tworząc na ziemi odzwiercie-
dlenie mapy i kluczowych punktów możemy wykorzystać kamienie, tyczki 
lub jakiekolwiek inne znaczniki. Zadaniem uczestników jest znalezienie 
korelacji pomiędzy mapą na kartce i mapą na ziemi, gdzie znajduje się 
wskazówka dotycząca kolejnych miejsc.

l Inny sposób wymaga znowu łączności telefonicznej. Na stanowisku 
zostawiamy kilka szklanych butelek i butlę wody. Zadaniem uczestników 
jest nastrojenie instrumentu (nalanie odpowiedniej ilości wody do każdej z 
butelek) i zagranie piosenki wlazł kotek (lub innej). Uczestnicy dzwonią do 
mistrza gry i odgrywają utwór. Gdy wszystko się zgadza… mistrz gry prze-
kazuje im kolejną wskazówkę. Do piosenki wlazł kotek na płotek wystarczy 
5 butelek. Nuty uczniowie mogą znaleźć w Internecie.

l Zadanie, które może przynieść fenomenalny efekt wśród odbiorców, 
ale wiąże się z koniecznością dobrego przećwiczeniem tematu. Chodzi 
o wykorzystanie światła, które należy skupić i skierować w odpowiednie 
miejsce. Potrzebnych będzie kilka soczewek i zwierciadeł. W wyznaczo-
nym miejscu umieszczamy mapę (może być na drzewie lub jakiejś ścianie). 
Mapa musi być precyzyjnie przymocowana. Kolejno w pewnej odległości 
od tego miejsca należy ustawić kilka zwierciadeł, które będą kierowały 
światło w stronę soczewek, a te będą skupiały promienie i kierowały je w 
odpowiedni punkt na mapie. Ważnym jest jednak to, aby zwierciadła były 
ustawione pod odpowiednim kątem do słońca. W związku z tym uczniowie 
muszą w pewien sposób zbudować zegar słoneczny. O każdej minucie 
i godzinie słońce jest w trochę innej pozycji. Potrzebna będzie w tym zakre- 
sie spora precyzja. Ale efekt jest efektem WOW!!! J)

l Jeżeli jesteśmy przy efekcie WOW… to warto dopisać kolejne cie-
kawe ćwiczenie. Na drzewie (poza zasięgiem uczestników umieszczamy 
balon ze schowaną w środku wskazówką. Balon musi być przymocowany 
na sztywno. Obok balona przywiązujemy sznurek (jak najbliżej). W ekwi-
punku musi znajdować się inny balon, może być też jakaś rurka plasti-
kowa (średnica pozwalająca na swobodne przeciągnięcie jej po sznurku) 
gwóźdź oraz taśma klejąca. Rurkę można zastąpić kartką papieru i taśmą 
klejącą. Co robimy? Na sznurek nakładamy rurkę, do której przymoco-
wujemy napełniony balonik. Do końca rurki przymocowujemy gwóźdź lub 
szpilkę. Puszczamy balon, a wylatujące z niego powietrze działa jak silnik 
odrzutowy. Rurka z gwoździem/szpilką po doleceniu do balona umiesz-
czonego na drzewie powinna go przebić przez co uwolnić umieszczoną 
w nim wiadomość. Wiadomość ta musi być odpowiednio obciążona, żeby 
wiatr jej nie zdmuchnął w niedostępne dla uczestników miejsce.

l Jeżeli mamy w okolicy jakąś sadzawkę można spróbować się przez 
nią przeprawić. W tym celu można zbudować sobie tratwę. Wspaniałym 
do tego budulcem są butelki plastikowe oraz taśma klejąca. Oczywiście 
dobrze jest wcześniej nazbierać trochę butelek w ramach akcji „Dzień zie-
mi”. Jest to świetne ćwiczenie do nauki w praktyce prawa Archimedesa J). 
Wiadomość można umieścić na środku takiej sadzawki przymocowaną do 
bojki… Bojką może być plastikowa butelka (przeźroczysta) przymocowana  
do kamienia. Wiadomość może znajdować się w środku widoczna z ze-
wnątrz.

l Ciekawym sposobem przekazania informacji jest również wykorzy-
stanie odpowiednich elementów otoczenia… chodzi o charakterystyczne 
miejsca (rośliny, skały, budynki, ukształtowanie terenu) Na tych elemen-
tach mogą zostać ukryte wskazówki, a ich charakter można oddać po-
przez odpowiednie opisy na mapach lub we wskazówkach/wiadomościach 
zdobytych na poprzednich stacjach.

l Można się również zastanowić nad wprowadzeniem dodatkowych 
bardziej mobilnych zadań… takich wymagających zaangażowania całe-
go zespołu. Są to takie zadania jak „linia życia” oraz „Punkty kontaktowe”, 
„trzęsienie ziemi”, „bagno”, „pajęczyna”. Ich realizacja może być weryfikowa- 
na na podstawie filmu lub zdjęcia, które przesyłamy „Mistrzowi gry”. W przy-
padku wykonania zadania poprawnie zespół otrzymuje odpowiedni kod.

l „linia Życia” – zadanie polega na stworzeniu mostu, po którym „su-
chą nogą” będzie mógł przejść jeden członek zespołu (nie dotykając pod-
łoża). Most może być wykonany jedynie z ciał członków zespołu. Uczest-
nicy muszą nagrać próbę przejścia jednej z osób na drugą stronę.

l „Punkty kontaktowe” – zadanie polega na przejściu odpowiedniego 
fragmentu trasy używając jedynie określonej liczby punktów kontaktowych 
… tzn. w każdym momencie wykonywania zadania tylko określona licz-
ba części ciała może dotykać podłoża. Zakładając, że w zabawie bierze 
udział 10 osób… należy przejść wykorzystując np. 8 punktów podparcia 
(np. 7 nóg i 1 ręka).

l „Trzęsienie ziemi” Zadanie polega na tym, że grupa musi przejść 
odpowiedni fragment w sytuacji, gdy wśród członków drużyny wystąpiło 
kilka poważnych problemów zdrowotnych (np. 2 paraliże nóg, osoba nie-
przytomna, 1 paraliż rąk, 1 paraliż wszystkich kończyn) Jest to zadanie, 
które będzie wymagało od niektórych uczestników dużej siły

l „Bagno” – uczestnicy musza przejść przez wyznaczony teren używa- 
jąc skończonej liczby podpór (deseczki 30x30cm lub inny materiał). licz-
ba deseczek może być np. o 2-4 mniejsza od liczby osób w drużynie.

l „Pajęczyna” – tworzymy pajęczynę pomiędzy dwoma drzewami/słu- 
pami/w drzwiach. Dziury w pajęczynie powinny być takie, by zmieściła się 
w nich osoba. Zadaniem członków zespołu jest przejście przez pajęczynę 
w taki sposób, by każda osoba przeszła (została przeniesiona) przez inny 
otwór. W czasie przejścia nie można dotykać pajęczyny.

l W zadania można wprowadzić również element botaniczny i za-
szczepić pewną uważność na otaczającą nas przyrodę. Można we wska-
zówkach wprowadzać pewne nazwy roślin, które należy odszukać. W tym 
zakresie można naprawdę wykazać się kreatywnością… gdyż pamiętaj-
my. Uczniowie mają do dyspozycji telefony komórkowe. Dzięki nim mogą 
zarówno zobaczyć jak taka roślina ma wyglądać jak również zorientować 
się czy zauważona przez nich roślina to ta, której szukali.

Podczas wyprawy uczestnicy mogą zbierać jakieś artefakty. Mogą to 
być elementy tangramu, szarfy lub cokolwiek innego co może przydać się 
do wykonania ostatecznego zadania. Taka koncepcja sprawia, że zadania 
łączą się w pewną stylistyczną klamrę.

Dobrej zabawy! 
tekst: Wojtek Gawlik

ilustracja: Ewa Gawlik
Inspiracja: Dariusz Jaszcz

Wszystkie pytania można kierować na FB Wojtek Gawlik EDU-klaster 
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Edukacja domowa

Nowe rozwiązania w zakresie edukacji domowej wprowadzone 
w ustawie - Prawo Oświatowe weszły w życie z dniem 1 września 2017 r. 
Należy jednak zaznaczyć, że przepisy przejściowe ustawy wprowa-
dzającej Prawo Oświatowe (art. 305) utrzymują w mocy dotychcza-
sowe zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego 
lub obowiązku nauki poza szkołą oraz określają, że do wniosków 
o wydanie zezwolenia do dnia 31 sierpnia 2017 r. stosuje się przepisy 
dotychczasowe, tj. w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 wrze-
śnia 2017 r.

Wniosek rodziców, dotyczący zezwolenia na realizację obowiąz-
ku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego 
lub obowiązku nauki poza szkołą składa się odpowiednio do dyrek-
tora przedszkola, dyrektora szkoły, do której dziecko zostało przy-
jęte, usytuowanej na terenie województwa, w którym dziecko za-
mieszkuje. Do wniosku należy dołączyć wymaganą dokumentację, 
w tym opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

Zgodnie z art. 37 cyt. ustawy uczeń spełniający obowiązek szkolny lub 
obowiązek nauki poza szkołą, a także rodzic takiego ucznia, może korzy-
stać ze wsparcia szkoły obejmującego prawo do uczestniczenia w szkole 
w dodatkowych zajęciach edukacyjnych, zajęciach rewalidacyjnych, za-
jęciach prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów oraz zaję-
ciach z zakresu doradztwa zawodowego. 

Uczniowi korzystającemu z tzw. edukacji domowej szkoła zapewnia 
również dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów 
ćwiczeniowych i pomocy dydaktycznych służących realizacji podstawy 
programowej znajdujących się w zasobach szkoły oraz udział w konsul-
tacjach umożliwiających przygotowanie do rocznych egzaminów klasyfi-
kacyjnych. 

Zatem realizowanie tzw. edukacji domowej przez uczniów w szkołach 
zlokalizowanych w znacznej odległości od miejsca zamieszkania (poza 
obszarem województwa) nie daje uczniom możliwości korzystania z przy-
sługujących im praw do korzystania z pomocy szkoły (pomoce dydaktycz-
ne, konsultacje przed egzaminami klasyfikacyjnymi, kontakt z nauczy-
cielami) i uczestniczenia w organizowanych na terenie szkoły zajęciach 
dodatkowych.

Finansowanie edukacji domowej
Zgodnie z delegacją określoną w art. 28 ustawy o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego przy podziale subwencji uwzględnia się typ i ro-
dzaj szkoły. Na rodzaj szkoły ma wpływ również kategoria uczniów, które 
kształcą się w szkole. Podstawowym zadaniem algorytmu podziału sub-
wencji jest zróżnicowanie kosztów poszczególnych zadań oświatowych. 
W algorytmie podziału subwencji są uwzględniane koszty kształcenia grup 
uczniów w różnej wysokości. 

środki z subwencji oświatowej naliczane na 
uczniów w edukacji domowej zgodnie z algoryt- 
mem podziału subwencji trafiają do samorzą-
dów. Mają one służyć pokryciu kosztów kształ-
cenia tych uczniów ponoszonych przez szkoły. 

Środki finansowe nigdy nie były przekazywane, ani przewidziane 
dla rodziców uczniów korzystających z edukacji domowej.

Podstawa prawna:
● Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r.  
 poz. 996 ze zm.)

● Ustawa  z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę 
 - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.)
● Ustawa  z dnia 13 listop da 2003 r. o dochodach jednostek samo- 
 rządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453 ze zm.)

Udostępnianie prac pisemnych rodzicom i uczniom.

Zgodnie z art. 44e ust. 4 ustawy o systemie oświaty, sprawdzone 
i ocenione prace pisemne ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom.

Oznacza to, że uczeń i jego rodzice nie muszą zwracać się do na-
uczyciela z wnioskiem o udostępnienie pracy. Nauczyciel ma obowią-
zek udostępnić sprawdzone i ocenione bieżące prace pisemne.

Uzyskanie sprawdzonej pracy pisemnej jest również wyrazem prawa 
ucznia i jego rodzica do bezpośredniego dostępu do informacji o postę-
pach w nauce lub ich braku, wskazującej nad czym uczeń musi popraco-
wać, aby uzupełnić te braki lub rozwinąć swoje umiejętności.

Jednocześnie art. 44e ust. 7 ustawy wskazuje, że szkoła musi określić 
w swoim statucie sposób tego udostępniania. Przy wyborze sposobu udo-
stępniania sprawdzonych prac, szkoła powinna wziąć pod uwagę realne 
możliwości szybkiego otrzymania przez ucznia i jego rodziców danej pracy, 
np.: przekazanie zainteresowanym oryginału pracy lub jego kopii, udostęp-
nienie pracy do domu z prośbą o zwrot pracy podpisanej przez rodziców itd.

Zdaniem MEN, udostępnianie prac do wglądu tylko na terenie szkoły 
(np. w czasie organizowanych przez szkołę spotkań z rodzicami) nie speł-
nia warunku swobodnego dostępu rodziców ucznia do informacji o postę-
pach i trudnościach w nauce ich dziecka.

Ważne jest aby określony przez szkołę sposób udostępniania spraw-
dzonych prac był w pełni akceptowany przez uczniów i ich rodziców, jako 
pełnoprawnych uczestników procesu kształcenia.

Podstawa prawna:
● Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r.  
 poz. 2198 ze zm.) 
● Pismo Departamentu Jakości Edukacji MEN z dnia 10 listopada 2015 r., 
 znak: DJE-WEK.4019.205.2015.TK

Zgodnie z prawem 
- na pytania odpowiada Roman lorens
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TERMOREGULACJA

Zacznijmy od tego, że człowiek jest organi-
zmem stałocieplnym, czyli ma ściśle określoną 
temperaturę ciała. Zmusza nas to do wykształ-
cenia zdolności jej utrzymywania pomimo 
zmiennych warunków zewnętrznych. Zdolność 
ta określana jest mianem termoregulacji.

Za ciepło w naszym organizmie odpowiada 
ośrodek termoregulacji. Jest on zlokalizowany 
w ośrodkowym układzie nerwowym, w pod-
wzgórzu. Z punktu widzenia fizjologii nie jest 
on jednorodny. Możemy wyróżnić w nim część 
przednią odpowiedzialną za eliminację ciepła 
oraz tylną, która odpowiada za jego utrzymanie. ludzki „termostat” jest 
wrażliwy na zaburzenia gospodarki elektrolitowej. Stosunek jonów sodo-
wych i wapniowych warunkuje wrażliwość termodetektorów na zmiany cie-
płoty krwi dopływającej do mózgowia. Zwiększenie ilości jonów sodowych 
doprowadza do przestawienia ośrodka termoregulacyjnego na wyższe 
temperatury, podczas gdy zwiększenie ilości wapnia przeciwnie - obniża 
wzorzec temperatury.

JAK WYTWARZA SIĘ CIEPŁO?

Jednym z głównych mechanizmów wytwarzania ciepła w naszym orga-
nizmie jest podstawowa przemiana materii. Około 85% energii termicz-
nej, jaka wytwarzana jest przez człowieka pochodzi z pięciu narządów 
wewnętrznych: wątroby, mięśni poprzecznie prążkowanych, mózgu, serca 
i nerek a dokładniej rzecz ujmując: z procesów metabolicznych w nich 
zachodzących.

W produkcji energii cieplnej na szczególną uwagę zasługuje wysiłek 
fizyczny. W spoczynku produkujemy około 100 watów energii cieplnej. 
Wartość ta może ulec znacznemu zwiększeniu w przypadku pracy fizycz-
nej z prędkością 1°C na każde 5-7 minut wysiłku [1]. Ocenia się, że gdyby 
zawiodły mechanizmy termoregulacyjne lub wystąpiły poważne zaburze-
nia usuwania ciepła, wówczas już po 15 minutach temperatura ciała czło-
wieka osiągnęła by 40°C. W przypadku maratończyka, który przebiega 
dystans 42 km w ciągu 2,5 godziny temperatura wewnętrzna wyniosłaby 
70°C [1]. 

JAK TRACIMY CIEPŁO? 

Podczas upałów mechanizmy utraty ciepła wydają się niezwykle ważne. 
To właśnie dzięki nim powstałe w ustroju ciepło może być odprowadzane, 
co zabezpiecza przed groźnym wzrostem temperatury wewnętrznej. Nie-
wydolność tych procesów jest przyczyną szeregu stanów chorobowych 
z jakimi, zwłaszcza obecnie, mamy często do czynienia. Wyróżniamy:

1. Parowanie. Pocenie się jest najważniejszym, czynnym mecha-
nizmem utraty ciepła. Szacuje się, że poprzez odparowanie 1 litru potu 
z powierzchni skóry organizm traci około 2400 kJ (tj. 573 kcal) ciepła. 
W okresie aklimatyzacji do wysokich temperatur proces ten może ulec 
nasileniu aż do utraty 4 l/godz. wody, czemu towarzyszy utrata 10000 kJ 
(in. 2399 kcal) energii termicznej. Oczywiście warunkiem utraty ciepła 

tą drogą jest możliwość odparowywania wody 
z powierzchni skóry, co może być utrudnione 
w warunkach dużej wilgotności.

2. Promieniowanie. Jest ono jednym z głów- 
nych mechanizmów utraty ciepła w ludzkim or-
ganizmie. Głównym czynnikiem wpływającym  
na proces promieniowania cieplnego jest róż-
nica temperatur pomiędzy ciałem,  a otacza- 
jącymi je przedmiotami (powietrzem). 

3. Przewodnictwo i konwekcja.
W sytuacji, gdy temperatura powietrza jest niż-

sza od temperatury ciała powstają prądy kon-
wekcyjne powodujące mieszanie się powietrza przylegającego do skóry 
z chłodniejszym. 

KIEDY ROBI SIĘ  NIEBEZPIECZNIE?

Kurcze cieplne. Bolesne skurcze mięśni kończyn (zwłaszcza dolnych), 
których przyczyną są zaburzenia elektrolitowe.

Patofizjologia. Pocenie się jest naturalną reakcję termoregulacyjną 
organizmu. Poprzez odparowywanie wody dochodzi do usuwania cie-
pła. Pot składa się jednak z wody (ok. 98%) oraz chlorku sodu (ok. 0,6 
-0,8%), który dysocjując w obecności wody znajduje się w stanie zjoni-
zowanym (kationy sodowe i aniony chlorkowe). Intensywne pocenie się 
może przyczyniać się do spadku sodu i chlorków w ustroju. Zwłaszcza jeśli 
przyjmowane podczas wysiłku fizycznego płyny zawierają niewielkie ilości 
elektrolitów.

Wyczerpanie cieplne. Pojawia się u ludzi niezaaklimatyzowanych 
w reakcji na temperaturę 35-45 st. C. Zwłaszcza podczas wysiłku fizyczne- 
go przy niedostatecznym uzupełnianiu wody. Z powodu jej niedoboru 
organizm nie nadąża oddawać ciepła równie szybko, jak pochłania je 
z otoczenia. Pojawiają się objawy niewydolności krążenia na skutek zwięk-
szenia jej przepływu przez łożysko skórne.  

Udar cieplny, hipertermia, stan nagłego zagrożenia życia charaktery-
zujący się gorączką ponad 40st. C oraz objawami neurologicznymi lub 
jeszcze inaczej:  niewydolnością wielonarządową spowodowaną efektami 
cytotoksyczności ciepła, koagulopatią oraz ogólnoustrojową reakcją za-
palną. 

Patofizjologia. Do udaru cieplnego dochodzi w wyniku wyczerpania 
zdolności termoregulacyjnych organizmu. Sprzyja temu wysoka tempera-
tura i duża wilgotność powietrza. Jeśli chory wykonuje w tych warunkach 
prace fizyczną (tzw. wysiłkowy udar cieplny), wówczas temperatura głębo-
ka ciała zwiększana jest dodatkowo przez zachodzące procesy metabo-
liczne. W przebiegu udaru cieplnego dochodzi do zwiększenia przepływu 
przez skórne łożysko naczyniowe. 

Towarzyszy temu kompensacyjne zmniejszenie przepływu trzewnego, 
co ma wpływ na utrzymanie prawidłowego ciśnienia tętniczego. Zmniej-
szeniu ulega także przepływ mózgowy, który może doprowadzić do zabu-
rzeń świadomości, omdleń lub innych objawów neurologicznych. 

 O udarze cieplnym, 
czyli kiedy gotuje się białko?   
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Atmosfera gorąca w każdym sensie! Upały nas nie opuszczają od kilkunastu tygodni,  
a lekarze mają codziennie do czynienia z dziesiątkami przegrzanych pacjentów… 
Czy wiemy jak ciepło wpływa na ludzki organizm?  Poczytajmy o termoregulacji.
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Wróćmy jednak do zmniejszenia przepływu trzewnego. Przedłużona re-
dukcja przepływu w tym rejonie może doprowadzać do niedokrwienia oraz 
stresu oksydacyjnego, które nasilają przepuszczalność jelit. Gram-dodat-
nie i - ujemne bakterie mogą wówczas swobodnie przemieszczać 
się do krążenia. 

Wątroba jest ważnym narządem detoksykacyj- 
nym. W modelach zwierzęcych z udarem ciepl-
nym zauważalny jest związek pomiędzy krążą- 
cą we krwi endotoksyną, a uszkodzeniem  
funkcji wątroby. W przebiegu udaru cie- 
plnego może rozwijać się zespół wykrze- 
piania. In vitro wykazano, że temperatura 
rzędu 43-44 st. C bezpośrednio aktywuje  
agregację płytek krwi. We wstępnej fa- 
zie udaru cieplnego powszechna akty-
wacja krzepnięcia stymuluje nadmier-
ne osadzanie fibryny w tętniczkach i ka- 
pilarach czemu towarzyszy agregacja płytek, 
co prowadzi do mikrozatorów. Mimo iż chłodze-
nie może stabilizować układ krzepnięcia, zwykle białka 
krzepnięcia są wykorzystywane znacznie intensywniej i szybciej niż są 
produkowane. Tym samym powikłanie mogą stanowić krwawienia z wielu 
miejsc (dziąsła, wkłucia itp.).

Jak wspomniano na wstępie udar cieplny jest niewydolnością wielona-
rządową przebiegającą z objawami neurologicznymi. Zazwyczaj zaburze-
nia ośrodkowego układu nerwowego występują pod postacią zmian stanu 
psychicznego (od splątania poprzez majaczenie do znacznego pobudze-
nia), drgawek lub śpiączki. Mózgowa hipertermia jest wynikiem zwiększe-
nia szybkości metabolizmu mózgowego i spadku przepływu 
mózgowego. Zwiększona przepuszczalność bariery krew-
mózg doprowadza tu do przemieszczania białek i patoge-
nów z osocza do tkanek ośrodkowego układu nerwowego. 
Poza układem nerwowym stwierdza się ostrą niewydolność 
nerek, niedokrwienie jelit, skrzepy krwi w żołądku i jelicie 
cienkim, uszkodzenie śledziony oraz rabdomiolizę. 

UDAR SŁONECZNY

Choć udar słoneczny i udar cieplny wydają się być tą 
samą jednostką chorobową, to istnieje różnica pomiędzy 

nimi. Udar słoneczny jest efektem miejscowego działania promieni  
słonecznych o długości fali 700-1500 nm na głowę. Promieniowanie  
słoneczne doprowadza do podwyższenia temperatury mózgowia 
o 1,5-2,5 st. C [22]. Doprowadza to do objawów podrażniania opon mózgo-

wo-rdzeniowych. Dochodzi wówczas do: zwiększenia przepusz-
czalności bariery krew-mózg, obrzęku mózgu, krwawienia 

śródczaszkowego, zwiększenia ciśnienia płynu mózgowo-
rdzeniowego oraz wzrostu poziomu w nim białka.  

OBJAWY 
STANÓW ZAGROŻENIA ŻYCIA

 
Kurcie cieplne. Najczęściej skurcze 

cieplne rozpoczynają się od mięśni kończyn 
dolnych (mięsień czworogłowy uda) i mogą 

obejmować naprzemiennie inne grupy mięśni. 
Dotykają one zarówno kończyn dolnych, gór-

nych jak i mięśni brzucha. Choć pojedynczy skurcz 
jednej grupy mięśniowej trwa do około 3 minut, to bio-

rąc pod uwagę możliwość przemieszczania skurczu i obej-
mowania innych grup mięśniowych, napad może trwać kilka godzin.

Wyczerpanie cieplne. Temperatura głęboka ciała, mierzona w warun-
kach ZRM zazwyczaj z powierzchni błony bębenkowej, mieści się w grani-
cach 37-40 st. C. Towarzyszy temu złe samopoczucie, zmęczenie oraz osła-
bie-nie. Występują bóle głowy oraz mięśni (możliwe kurcze cieplne). Na 
skutek redystrybucji krwi do łożyska skórnego może dochodzić do omdleń 
ortostatycznych. Nie występują objawy neurologiczne.

Udar cieplny. Temperatura głęboka ciała przewyższa 40 st. C. Pojawiają  
się objawy uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego pod  
postacią dezorientacji, zaburzeń świadomości, majaczeń,  
halucynacji, objawów ogniskowych, drgawek i śpiączki. Skóra  
w pierwszym etapie udaru jest pokryta zlewnym potem.  
W późniejszej fazie jego wydzielanie jest zahamowane  
a skóra jest sucha. Zauważalna jest tachykardia i przyspie-
szenie oddechu oraz spadek ciśnienia tętniczego.

Zatem uważajmy na siebie, pijmy wodę 
i nie przeceniajmy swoich możliwości! 

(oprac. red.)

fo
t. 
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Nie jest cudem 
chodzenie po wodzie. 

Cudem jest chodzenie 
po zielonej ziemi, 

zanurzanie się w chwilę 
i poczucie, że żyjemy.

 
Thich Nhat Hanh 
(mnich buddyjski, mistrz zen 

i aktywista ruchów pokojowych)
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Pułapka nadopiekuńczości to książka o rodzicach, którzy przesadnie 
angażują się w życie swoich dzieci. Przyjrzymy się miłości i lękowi ukrytymi 
pod nadmiernym zaangażowaniem. Zobaczymy, jaką wyrządzamy krzyw-
dę, starając się za bardzo.Dowiemy się również, jak możemy uzyskać lep-
sze, długofalowe efekty i jak pomagać naszym dzieciom osiągać więcej 
sukcesów, stosując inne podejście wychowawcze. Kocham moje dzieci 
tak samo gorąco, jak każdy inny rodzic kocha swoje. Wiem, że miłość jest 
podstawą wszystkich naszych rodzicielskich zabiegów. Jednak pracując 
nad tą książką przez lata, zrozumiałam, że wiele z naszych zachowań 
podszytych jest lękiem. Najbardziej się boimy, że nasze dzieci nie poradzą 
sobie w świecie. To oczywiste, że chcemy, aby odniosły sukces. Wnio-
skując z wyników badań, wywiadów z ponad setką osób oraz własnego 
oświadczenia, stwierdzam jednak, iż pojmujemy sukces zbyt wąsko. Co 
gorsza, przez tę zawężoną i prowadzającą w błąd definicję sukcesu zada-
liśmy wiele bólu całemu pokoleniu młodych ludzi – naszym dzieciom.

W ciągu dziesięciu lat pracy na stanowisku dziekana pierwszego roku 
na Uniwersytecie Stanforda poznałam tych młodych ludzi, troszczyłam się 
i martwiłam o nich. Uwielbiałam tę pracę, a przebywanie wśród osiemna-
sto- czy dwudziestodwuletnich dzieci innych osób uznawałam za prawdzi-
wy przywilej. 

Moi studenci potrafili mnie rozśmieszyć, ale i przyprawić o łzy. A i tak 
kibicowałam im bez względu na wszystko. Książka ta nie jest aktem oskar-
żenia wobec nich ani wobec całego ich pokolenia, czyli ludzi urodzonych 
po roku 1980, tak zwanych milenialsów. Za to jeśli chodzi o ich rodziców 
– a właściwie nas, rodziców, bo sama do nich należę – to już zupełnie 
inna historia.

Chcę wyłożyć wszystkie karty na stół. Jestem nie tylko byłym dzieka-
nem pierwszego roku na Uniwersytecie Stanforda, lecz także absolwent-
ką tej uczelni, ukończyłam również Harvard law School. Napisałam tę 
książkę ukształtowana przez doświadczenia, pamiętając na każdym kroku 
o tym, że wraz z przywilejami, których zaznałam, mogą być one zarówno 
dużą pomocą, jak i przeszkodą w przeprowadzeniu tej analizy. Jak już 
wspomniałam, jestem także rodzicem. Mamy z mężem dwoje nastolat-
ków – córkę i syna, między którymi są dwa lata różnicy. Wychowujemy ich 
w Palo Alto, w samym sercu Doliny Krzemowej, czyli największej wylęgarni 
nadopiekuńczych rodziców, jaka istnieje na tej planecie. O ile będąc daw-
no temu dziekanem na uniwersytecie dla wybrańców, z dezaprobatą gro-
ziłam paluszkiem rodzicom zbyt mocno zaangażowanym w życie dziecka, 
o tyle w ciągu lat, kiedy prowadziłam rozważania nad nadopiekuńczością, 
powoli zaczynałam dostrzegać, że niewiele różnię się od rodziców, których 
kiedyś tak bezceremonialnie potępiałam. Pod wieloma względami sama 
jestem typem problematycznego rodzica, o którym piszę.

Ojciec (i matka) wie najlepiej

Od pierwszych chwil nasza miłość przepływa przez nasz pępek, serce 
i całe ciało. Później okazujemy ją poprzez troskliwe dłonie, czułe całusyź 
i karmiącą pierś. Przynosimy nasze maleństwo do domu, pod bezpieczny 
dach, a kilka tygodni później zachwycamy się, kiedy po raz pierwszy na-
wiąże z nami kontakt wzrokowy. Nasłuchujemy, kiedy pierwsze gaworze-
nie uformuje się w pierwsze słowa, i bijemy brawo, gdy dziecko jest na tyle 
silne, aby samodzielnie się przekręcić, usiąść lub raczkować.

Bacznie obserwujemy, co się dzieje w naszych czasach, i dostrzega-
my coraz silniej rozbudowane wzajemne powiązania oraz rosnący po-
ziom rywalizacji w świecie, który czasem wydaje się znajomy, a czasem 
całkowicie obcy. Patrzymy na nasze kochane maleństwo z obietnicą w 
spojrzeniu, że zrobimy wszystko, aby mu pomóc w wyborze własnej drogi 
do długiego życia, które się przed nim rozpościera. Nie mamy żadnych 
mocy sprawczych do tego, aby zaczęło wcześniej stawać i chodzić, niż 

jest na to gotowe. Z niecierpliwością jednak czekamy na jego postępy. 
W zasadzie od początku rozumiemy, że dziecko to indywidualna jednost-
ka, ale jednocześnie chcemy, aby swój pierwszy krok postawiło w miejscu, 
w którym my zostawiliśmy nasz ostatni. 

Chcemy je wspierać, aby czerpało z tego, co wiemy i co możemy 
mu zapewnić. Otwieramy je na doświadczenia, pojęcia, ludzi i miej- 
sca, które pomogą mu w rozwoju i nauce. Chcemy, aby sięgało po dyscy-
pliny, dzięki którym będzie mogło się rozwijać, i korzystało z okazji, które 
zmaksymalizują jego możliwości.

Wiemy, czego trzeba w dzisiejszym świecie, aby odnieść sukces, i chęt-
nie chronimy nasze dzieci oraz nimi kierujemy. Chcemy je wspierać na 
każdym zakręcie życia – bez względu na cenę.

Wielu z nas pamięta czasy, kiedy rodzice raczej nie angażowali się  
w przebieg dzieciństwa. Czasy, kiedy popołudniami w tygodniu rodzic  
(zwykle mama) otwierał drzwi wejściowe do domu i mówił: „Idź się po- 
bawić i wróć na kolację”. Nasi rodzice nie mieli pojęcia, gdzie jesteśmy 
i co porabiamy. Nie było telefonów komórkowych, aby być w kontakcie, ani 
też urządzeń GPS pokazujących lokalizację. Znikaliśmy w tajemniczości 
naszej ulicy, dzielnicy, miasta, pustych terenów budowlanych, parków, la-
sów i centrów handlowych. Albo czasem podkradaliśmy książkę i zaczyty-
waliśmy się w niej, siedząc na tyłach domu. Dzisiaj dzieciństwo już tak nie 
wygląda, a wielu młodych rodziców nie wraca do tego, co było kiedyś.

(red.)

Pułapka nadopiekuńczości
Wędrowcze, to twoje ślady są drogą, bo innej nie ma*.

Antonio Machado 1875–1939
(ze wstępu)
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uczy, bawi do łez, wychowuje, nie wychowuje, stresuje, dręczy, niszczy, okrada, rozwija 
indywidualność, daje wykształcenie, organizuje życie towarzyskie, daje świadectwa, za- 
pewnia opiekę, zatrudnia, integruje, inspiruje, ignoruje, zmusza, uczy przemocy, wywołuje  
agresję, wywołuje kompleksy, kontroluje, dostarcza wiedzę, uczy przetrwania, przechowu-
je miliony dzieci, podważa autorytet, buduje autorytety, kształci sportowców, frustruje, stra-
szy, wywołuje fobię, unifikuje, ocenia, indoktrynuje, ewaluuje, ewoluuje, karmi, opiekuje się,  
drugi dom, miejsce gubienia różnych rzeczy i poczucia własnej wartości, gubi istotę, 
gubi diamenty, zabija talenty, dostarcza wrażeń, dostarcza przyjaciół, daje się lubić, porząd-
kuje życie, daje długie wakacje, wzrusza wspomnieniami, wymiana doświadczeń, wymiana 
znaczków, wymiana kaset, świat kobiet, emancypuje, feminizuje, uczy postaw prospołecz-
nych, uczy postaw aspołecznych, brudzi, odwszawia, fluoryzuje, oszczędza w SKO, kap-
ciuje dzieci, upupia, zbiera makulaturę, pozwala eksperymentować, uczy brzydkich słów, 
dostarcza problemów wychowawczych, przygotowuje do życia, numeryzuje, etykietuje, 
ma sztandar, tworzy wspólnotę, katechizuje, uczy tradycji, buduje socjalizm albo kapita-
lizm, organizuje życie kulturalne, sprząta świat, stanowi przedmiot troski ministra, walczy 
z analfabetyzmem, narusza prawa ucznia i narusza prawa człowieka, manipuluje, niszczy 
zdrowie, zwalcza picie i palenie, uczy pić i palić, uświadamia seksualnie, każe czytać, 
nie pozwala czytać, ogranicza, organizuje wybory, źródło hałasu, ratuje od zapomnienia 
patronów, miejsce zamachów, krzywi kręgosłupy, promuje milczących, wysusza rybki, 
karmi rybki, daje kwiatki nauczycielom, uczy gotować, daje dach nad głową, daje się wyspać,
zrywa ze snu, daje przeżyć, sprząta osiedla, produkuje makulaturę, umoralnia, organizuje 
akademie ku czci, zakaża grypą, infekuje, zwalcza kolory tęczy, rozwija i zwija artystycz-
nie, rewia mody, aktualizuje świat dziecka i dezaktualizuje świat dziecka, wyciąga pienią-
dze, odciąga dzieci od rodzica, formalizuje rodzica, formalizuje zwierzęta, rozwija samo-
rządy, zaprasza prelegentów, organizuje wycieczki, daje zarobić artystom i korepetytorom, 
zużywa kredę, miejsce piractwa, przygotowuje do egzaminów, gromadzi pomoce, niszczy 
mapy, organizuje kluby, uczy o rozmnażaniu królika, skupia uwagę na pantofelku, niszczy 
mapy mentalne…

INSTRUKCJA  WYKREŚLANKI:
Weź do ręki czarny marker i zamaż wszystko to, co uważasz za sprzeczne z Twoją opinią.
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Pracownia 
Uczenia się

Projekty realizowane w ramach Kampanii  
Wielka Gra o Potencjał i Zdrowie Dzieci EDUKACJAINNOWACJA.pl

eporadnia 
dlarodziców.pl

POMOC  EDUKACYJNA
Kim jesteś 

jako kompetentna dorosła osoba 
przygotowana do udzielania wsparcia  

uczniowi – dziecku 
na drodze jego rozwoju?

Na czym polega
 Twoja rola? 
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Kongres Myślenia Krytycznego to nowe wydarzenie na mapie szko-
leniowej Polski. „TOC dla Edukacji Polska” oraz „Fundacja Thinking 
Zone” postanowiły powołać cykliczne, coroczne wydarzenie, którego 
celem jest promocja i edukacja myślenia krytycznego wśród nauczy-
cieli i rodziców.

 
Za praojca myślenia krytycznego uważa się Sokratesa, któremu przy-

pisywane są słynne słowa „Wiem, że nic nie wiem”. Deklarował on tym 
samym, że jest jedynie poszukiwaczem prawdy. W swoich przechadzkach 
po ulicach i dyskusjach z przypadkowymi ludźmi wcielał się w rolę „pro-
staczka”, który od swojego rozmówcy pozornie oczekuje porad i pomocy 
w poszukiwaniu prawdy. To miało mu pomóc wskazywać ludziom błędy w 
ich myśleniu i w wydobywać z nich prawdziwą, ukrytą wiedzę. Dziś wierzy-
my, że myślenie krytyczne to jedna z najważniejszych umiejętności XXI w. 
i że rozwój tej umiejętności jest kluczowym elementem przygotowującym 
dziecko do dorosłego życia.

 
Najbardziej znane narzędzia do rozwoju 

krytycznego myślenia u dzieci i młodzieży, 
to narzędzia TOC (Theory of Constraints). 
Ich autor Eliyahu M. Goldratt był edukato-
rem, autorem książek, fizykiem, filozofem 
i liderem biznesu, ale przede wszystkim był 
„myślicielem, który skłaniał do myślenia in-
nych”. W latach 70. stworzył i rozwinął The-
ory of Constraints (Teoria Ograniczeń) me-
todęzarządzania nastawioną na osiąganie 
długotrwałych zysków poprzez odpowiednie 
zarządzanie istniejącymi w firmie ogranicze-
niami.

Współpracował z największymi korporacjami jak General Motors, Procter  
& Gamble. AT & T, Philips czy Boeing, którym pomagał zwielokrotnić zyski 
i rozwiązywać problemy ekonomiczne. W latach 90. założył TOC for Edu-
cation (TOC dla edukacji) organizację szerzącą idee TOC wśród nauczy-
cieli. Swoją Teorię Ograniczeń wykładał na wielu uczelniach, na całym 
świecie, a po jego śmierci jest ona wciąż kontynuowana przez nauczycieli 
i liderów. TOC obecne jest w 22 krajach na 6 kontynentach.

 
Czasy, w których żyjemy, różnią się całkowicie od rzeczywistości lat 

80. i 90. Żyjemy w zglobalizowanym świecie, w erze Internetu, a przede 
wszystkim w erze informacji. Kiedyś człowiek poszukiwał informacji, dziś 
to informacja poszukuje człowieka. Każdego dnia jesteśmy bombardowani 
informacjami podczas oglądania czy słuchania wiadomości, korzystania 
z kanałów takich jak: poczta elektroniczna, SMS-y, telefon, portale spo-
łecznościowe i wiele innych.

 
Czy jesteśmy odpowiednio przygotowani, aby ten ogrom informacji właś-
ciwie przetworzyć? 
Czy jesteśmy w stanie osądzić, czy mamy potrzebne do tego wszystkie fakty? 
Czy umiemy odróżnić fakty od opinii? 
Czy potrafimy zrozumieć intencje, które sto-
ją za źródłem informacji?

 
Aby odpowiedzieć twierdząco na wszyst-

kie te pytania, konieczna jest umiejętności 
myślenia krytycznego. Rozwój tej kompeten-
cji powinien być głównym zadaniem dzisiej-
szej szkoły i całego systemu edukacji. Jeśli 
celem edukacji jest przygotowanie ucznia do 
świadomego i odpowiedzialnego życia w do-
rosłym świecie, to „absolwent myślący kry-
tycznie” powinien być głównym celem każdej 
placówki szkolnej.

Program TOC dla Edu-
kacji wspiera dzieci i mło-
dzież w procesie nabywa- 
nia umiejętności; określa-
nia i wyrażania własnych 
potrzeb, jasnego komuni- 
kowania się z innymi, wy-

trwałego dążenia do celu i przewidywania konsekwencji zdarzeń związa- 
nych z podjętymi decyzjami. 

Do realizacji programu TOC dla Edukacji służą odpowiednio skompono-
wane narzędzia myślowe. Równocześnie, narzędzia te są wykorzystywa-
ne do przekazywania nowych treści dydaktycznych, utrwalania materiału, 
czy pogłębiania wiedzy. Te narzędzia to: CHMURKA, lOGICZNA GAŁĄZ-
KA, DRZEWKO AMBITNEGO CElU.

 
TOC dla Edukacji Polska sp. z o.o., której 

prezesem jest Maciej Winiarek, wprowadza 
narzędzia TOC do polskich szkół od 2006 r. 
W tej chwili to jedyny program w Polsce, który 
rozwija umiejętność krytycznego myślenia u 
dzieci, młodzieży i dorosłych. Maciej Winiarek 
jest też jedynym polskim reprezentantem mię-
dzynarodowej Fundacji TOCFE, dyrektorem 
TOCFE Polska. Od 2006 r. TOC dla Edukacji 
Polska przeprowadziło kilkadziesiąt konferen-
cji edukacyjnych dla nauczycieli wszystkich 
poziomów, przeszkoliło z wykorzystywania 
TOC ponad 2000 nauczycieli, a także rodziców 
i dzieci. Wydali dwa pakiety edukacyjne Kufe-

rek Tajemnic i Kuferek Matematyczny, zrealizowali kilkanaście projektów 
unijnych, a Maciej Winiarek jest współzałożycielem pierwszej szkoły TOC 
w Polsce - przestrzeni edukacyjnej Thinking Zone.

W Polsce odbyły się dwie Międzynarodowe Konferencje TOC, a obecnie  
trwają prace nad Międzynarodowym Kongresem Myślenia Krytycznego - 
TOC.

 Kongres odbędzie się w dniach 29 listopada - 1 grudnia 2018 roku 
w Gdańsku w Europejskim Centrum Solidarności. Kongres będzie róż-
nił się od poprzednich konferencji przede wszystkim ze względu na swój 
szkoleniowy charakter.  Ma przybliżyć wiedzę o TOC i nauczyć stosowa-
nia w myśleniu krytycznym. W programie Kongresu znajdzie się  mniej 
prezentacji, a w zamian za to sporo warsztatów szkoleniowych z prakty-
kami stosowania TOC. Dla osób, które nie zetknęły się wcześniej z TOC 
planowane są szkolenia na początku każdego dnia, a już popołudniu tego 
samego dnia, będą one mogły ćwiczyć stosowanie danego narzędzia na 
swoim przedmiocie. Trzy dni z trzema narzędziami TOC. Każdego dnia 
będą też dostępne warsztaty Rozwiązywania Problemów (dla matematy-
ków). Przez trzy dni Kongresu zostanie przeprowadzonych się prawie 30 
warsztatów szkoleniowych oraz prawie 30 prezentacji. Tym razem głów-

nym celem nie jest inspiracja, ale praktyka. 

Organizatorzy chcą nauczyć stosować TOC  
na co dzień.

Wykłady i warsztaty przeprowadzi kilkuna-
stu trenerów z całego świata oraz ponad 20. 
z Polski.  Organizatorami Międzynarodowego 
Kongresu Myślenia Krytycznego - TOC są: 
TOC dla Edukacji Polska, Miasto Gdańsk, 
Fundacja Thinking Zone, Fundacja TOCFE, 
Europejskie Centrum Solidarności.

www.kongres-toc.pl

Zapraszamy na Kongres 
Myślenia Krytycznego
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Naszym celem jest poprawa jakości życia ludzi w szkole, zarówno nau- 
czycieli, jak i uczniów, w kontekście ergonomicznym.

Ergonomia ma na celu humanizowanie pracy poprzez taką organizację ukła-
du: człowiek – maszyna – warunki otoczenia, aby wykonywana ona była przy 
możliwie niskim koszcie biologicznym i najbardziej efektywnie, co uzyskuje się 
m.in. poprzez eliminację możliwych dystraktorów różnej natury.

Naszym głównym obszarem zainteresowań jest kondycja bio-psychiczna 
człowieka, silnie osłabiana przez współczesny styl życia, a przecież funda-
mentalna dla optymalnego funkcjonowania, uczenia się i rozwoju. 

Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia – zdrowie nie jest brakiem  
choroby lub niepełnosprawności, ale stanem dobrego samopoczucia fizycz- 
nego, psychicznego oraz społecznego. 

Kondycja bio-psychiczna człowieka słabnie. Po- 
trzebne są działania zmierzające do poprawy ja- 
kości życia i optymalizacji środowiska, w którym  
funkcjonują ludzie. Szkoła jako miejsce długofalo- 
wych oddziaływań jest najlepszą przestrzenią do 
modelowania optymalnych zachowań, budowania  
trwałych nawyków i wdrażania rozwiązań poprawia-
jących i podnoszących jakość życia. 

Cechą naszych czasów jest życie w permanen- 
tnym pośpiechu, w warunkach nadmiernej stymu- 
lacja akustycznej (hałas) i wizualnej (nadmiar infor- 
macji wzrokowych: komputer, telewizja, reklamy),  
spożywanie żywności o niskich wartościach odżyw- 
czych (dzieci są przekarmiane, chociaż niedożywio- 
ne), dochodzi do tego brak ruchu i stale rosnące wy- 
magania. Wywołuje to sytuację przebywania w stanie  
fizjologicznego stresu! 

Lekarze biją na alarm: stan zdrowia dzieci jest co- 
raz gorszy: obserwuje się narastającą liczbę tzw. nadwrażliwości, alergii na tle  
nerwowym, zaburzeń emocjonalnych, w tym nerwic i depresji nawet u dzieci  
w wieku przedszkolnym! 

Ogromna liczna dzieci ma problemy z uczeniem się i zachowaniem, problemy  
z koncentracją uwagi, podejmowaniem decyzji – czego podstawową przyczy-
ną jest przeciążenie organizmu. 

Mimo programów realizowanych w ramach promocji zdrowia w przedszko-
lach i szkołach – niewiele jest kompleksowych badań kondycji psychofizycz- 
nej dzieci i młodzieży, nie ma też badań przesiewowych dotyczących tego 
obszaru! 

Realizowane badania przesiewowe (przez np. Instytut Matki i Dziecka) 
dotyczą głównie otyłości wśród dzieci i kondycji układu posturalnego (krę- 
gosłup, stopy). Nikt nie bada w sposób kompleksowy kondycji psychofizycznej 
współczesnego pokolenia przedszkolaków, uczniów, ani ich nauczycieli.

 
Wszyscy ludzie – a zwłaszcza dzieci, płacą ogromne koszty za funkcjo-

nowanie w warunkach przeciążenia cywilizacyjnego. 

Konsekwencje tego stanu już są widoczne. Lekarze, psycholodzy i in- 
ne grupy specjalistów zajmujących się kondycją biopsychiczną człowie-
ka – biją na alarm!

Trzeba podjąć zdecydowane działania zmierzające ku poprawie jakości 
życia – zwłaszcza w przestrzeni z definicji do tego predestynowanych, 
czyli w szkole.

Czy wiesz, że: 
● co drugie dziecko w szkole nie było badane przez okulistę, 40% dzieci nie 
miało badanej ostrości wzroku. 

● 50% uczniów ma problemy ze słuchem! Hałas ma wpływ na funkcjonowanie  
układu krążenia, układu pokarmowego, układu ruchu, układu dokrewnego 
i układu nerwowego. Zakres spotykanych w środowisku poziomów dźwięku 
jest dość rozległy, począwszy od wartości progowych tj. poziomu 0 dB (próg 
słyszalności) do wartości powodujące fizyczne odczucie bólu – 130 dB (grani-
ca bólu). Przy wartościach powyżej 65 dB ma miejsce wyraźne nasilenie sta-
nów irytacji i napięć emocjonalnych (pojawia się reakcja stresowa). Hałas pod-
czas oglądania telewizji lub grach komputerowych wynosi od 80 do 100 dB,  
taki poziom osiąga też średni hałas na przerwie szkolnej.
● długotrwałe wpatrywanie się w ekrany powoduje m.in.: fiksację oczu (usztyw- 
nienie mięśni gałki ocznej), co utrudnia swobodne widzenie oraz oczywiście  
czytanie tekstów. Może dawać niespecyficzne bóle głowy; usztywnienie mięśnie 

szyi, w konsekwencji niedotlenienie mózgu. Zbyt  
długie przebywanie przed migocącym ekranem po- 
woduje podrażnienie układu nerwowego, nadpobud- 
liwość; długotrwałe siedzenie bez ruchu wywołuje  
zaburzenie pracy organów wewnętrznych, zmiany  
zwyrodnieniowe w układzie kostno-szkieletowym,  
utrudnia oddychanie i opływanie płynu mózgowo- 
-rdzeniowego; długotrwałe siedzenie bez ruchu 
utrwala behawioralny wzór reakcji stresowej (płytki  
oddech, napięte mięśnie ramion, a stały wyrzut ad- 
renaliny i kortyzolu uszkadza trwale organy wew- 
nętrzne).
● Co piąte dziecko w wieku szkolnym jest pod opie- 
ką psychologa lub psychiatry.
●  Co ósme dziecko ma obniżony nastrój, a wypale- 
nie i depresję diagnozuje się już u dzieci w wieku 
przedszkolnym.
● W Polsce co roku ok. 70 dzieci w wieku od 10  

do 14 lat popełnia samobójstwo i nawet 400 między 15. a 19. rokiem życia. 
W rzeczywistości liczba ta może być dużo większa. Co roku więc znika jedna 
szkoła (około 400 dzieci).
● Przeciążenie, chroniczne zmęczenie, wypalenie  to problemy, które dotykają 
życia i dzieci, i dorosłych! 

Świadomość czynników wywołujących obciążenie psychofizyczne 
to pierwszy krok ku poprawie jakości życia!

Stara to prawda, że lepiej zapobiegać problemom niż je potem 
leczyć! 

Koszty zaniechania są ogromne!

Nagłaśniamy te problemy 
na dorocznych międzynarodowych konferencjach 

www.edukacjainnowacja.pl 

A także stale na portalu dla rodziców uczniów i nauczycieli 
www.eporadniadlarodzicow.pl

 
PO PROSTU  WŁĄCZ SIĘ!

Kampania „Wielka Gra 
o Potencjał i Zdrowie Dzieci” 

fot. Miryan Art

Pracownia 
Uczenia się

Projekty realizowane w ramach Kampanii  
Wielka Gra o Potencjał i Zdrowie Dzieci EDUKACJAINNOWACJA.pl

eporadnia 
dlarodziców.pl
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W swoich szkołach udowadniają, że edukacja może służyć dobru spo-
łecznemu, że można wykorzystywać nowe metody pracy, że edukacja 
formalna może odpowiadać na wyzwania przyszłości. Jedni nazywają to 
kompetencjami kluczowymi, inni przyszłości.  Ashoka mówi o podmiotowo-
ści i sprawczości ukierunkowanej na dobro wspólne, a w Radowie-Małym, 
Przyłękowie i Gdyni jest to rzeczywiste doświadczenie edukacyjne dzieci 
i młodzieży. Dlatego szkoły te dołączyły do sieci Ashoki jako Szkoły 
z mocą zmieniania świata w 2016 roku, a teraz przejmują inicjatywę.

Wiosna Edukacji działa w oparciu o współdziałanie w tworzeniu społe-
czeństwa uczącego się i inkubowaniu warsztatu pracy nauczyciela XXI wie- 
ku, a to wszystko w oparciu o zasoby lokalnego środowiska. – Nie chce-
my by w Wielkopolsce powstała kolejna szkoła taka jak w Radowie, a na 
Mazowszu taka jak w Gdyni. Zależy nam, żeby korzystając z naszych 
doświadczeń, narzędzi i sprawdzonych praktyk, przy naszym wsparciu 
mentorskim, szkoły stworzyły własne programy – mówi Ewa Radanowicz, 
edukacyjny zmieniacz, która zmotywowała wszystkich do działania.

Wiosna Edukacji startuje z potrzeby dzielenia się i zmieniania nie tyl-
ko pojedynczych szkół, ale większego wpływu społecznego. Kiedy poja-
wiają się pierwsze przejawy wiosny wszyscy rozglądają się za kolejnymi. 
W Wiośnie Edukacji, bardzo konkretnie, liderki edukacyjne wesprą zmia-

nę w szkołach. Ewa Radanowicz, Oktawia Gorzeńska i Ewa Kaliszuk od-
wiedzą każdą ze szkół i wspólnie z zespołem szkoły ustalą priorytetowy 
obszar, w którym rozpocznie się wprowadzanie zmiany. Następnie od li-
stopada do marca uczestniczące w programie szkoły będą miały dostęp 
do inspiracji i doradztwa w postaci spotkań w szkołach, w przestrzeni wir-
tualnej, w formie staży, webinariów, obserwacji.

– Cieszę się, że uczestniczki i uczestnicy Wiosny Edukacji będą mogli 
spotykać się na webinariach z innowatorami społecznymi rewolucjonizują-
cymi edukację nie tylko w Europie, ale i na świecie. Gośćmi naszych we-
binariów będą takie osoby jak Ashoka Fellow Guy Etienne, finalista Global 
Teacher Prize, którego uczniowie tworzą innowacje technologiczne wdra-
żane przez władze Haiti, czy Ashoka Fellow Jill Vialet rewolucjonizująca 
zabawy na boiskach i korytarzach szkolnych w Stanach Zjednoczonych 
i nie tylko – wyjaśnia Martyna Rubinowska z Ashoki.

O kolejnych działaniach będziemy informować na łamach czasopisma. 

Pierwsze spotkanie 31 sierpnia br. w Warszawie, w siedzibie Fundacji 
Ashoka przy ulicy Paca 40. Pierwsze spotkanie służyć będzie poznaniu siebie 
nawzajem, swoich zasobów, a także wypracowaniu formuły współpracy. 

Do zobaczenia!

lIDERKI TRZECH ZWyKŁyCH-NIEZWyKŁyCH SZKÓŁ UZNAŁy, ŻE NIE CHCĄ JUŻ 
WyRÓŻNIAĆ SIĘ WśRÓD POlSKICH SZKÓŁ. CHCĄ ByĆ ZWyKŁE. ŻEBy ByŁO TO  
MOŻlIWE, WIĘCEJ SZKÓŁ MUSI ByĆ NIEZWyKŁyCH TAK JAK SZKOŁA PODSTAWOWA 
W RADOWIE MAŁyM, lICEUM NR 17 W GDyNI I MONTESSORI MOUNTAIN SCHOOl 
W PRZyŁĘKOWIE.
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Inicjatorzy i organizatorzy konkursu „Działamy z imPETem my, Działajcie także i Wy” wie-
rzą i chcą, aby cała Polska, a w szczególności jej najmłodsi mieszkańcy, także uwierzyli. 

Konkurs „Działamy z imPETem my, Działajcie także i Wy” to inicjatywa edukacyjna dotycząca segregacji  
i recyklingu butelek PET, która obejmie prawie pół miliona dzieci w całej Polsce. Każda szkoła podstawowa,  
która zgłosi się do konkursu i wykona zadanie (plakat zachęcający do segregacji plastikowych butelek) 
będzie miała szanse wygrać tablice multimedialne, wycieczkę m.in. do zakładu przetwarzania butelek oraz 
eko-upominki dla dzieci. Dla każdej Placówki, która dokona zgłoszenia przez formularz zgłoszeniowy na 
www.dzialajzimpetem.pl Organizator przygotował pakiet materiałów informacyjno-edukacyjnych (m.in. sce-
nariusze zajęć dla Nauczycieli oraz film edukacyjny). Patronat honorowy nad konkursem objął Rzecznik Praw 
Dziecka oraz Ministerstwo Środowiska.

Konkurs jest organizowany w ramach Kampanii „Działaj z imPETem!”, ukierunkowanej na wzrost ilości zbieranych 
i poddawanych recyklingowi butelek PET. Projekt obejmuje różne przedsięwzięcia edukacyjne, poprzez które zwraca 
uwagę mieszkańców na problem prawidłowej segregacji odpadów opakowaniowych i ich recyklingu.

Rocznie Polacy zużywają ok. 650 tysięcy ton plastikowych opakowań*. Aż 30% z nich (200 tys. ton) stanowią  
butelki PET, powszechnie użytkowane w gospodarstwach domowych. Do recyklingu przekazywanych jest niespełna  
80 tys. ton zużywanych butelek (40%), natomiast pozostałe trafiają na składowiska lub do spalenia. Tymczasem,  
PET to doskonałe tworzywo do przetworzenia. Odpowiednio zagospodarowane może otrzymać drugie życie 
w postaci kolejnego opakowania (tzw. rPET) lub znaleźć zastosowanie w przemyśle odzieżowym, czy meblarskim.  
Już z 5 butelek PET można zrobić torbę na zakupy, a 35 wystarczy, aby wyprodukować bluzę polar. Dlatego pamiętaj: 
odkręć, opróżnij, zgnieć, wyrzuć do żółtego kosza i w ten sposób daj butelce szansę na drugie życie!  

Kampania „Działaj z imPETem!” zainicjowana jest przez czterech wiodących producentów branży FMCG,  
wprowadzających na polski rynek wody i napoje w butelkach PET: Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o., Nestle Waters  
Polska S.A. Oddział Nestle Waters, Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o. oraz Żywiec Zdrój S.A., a reali-
zowana przez Rekopol Organizację Odzysku Opakowań S.A. we współpracy m.in. z podmiotami gospodarującymi 
odpadami w gminach. Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce.

                             
Rekopol  Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Czy wierzycie 
w drugie życie? 

* Dane za 2016 rok, zebrane i przeanalizowane przez Rekopol Organizację Odzysku Opakowań S.A. na podstawie sprawozdań gmin, podmiotów 
    gospodarujących odpadami oraz organizacji odzysku.



Albo robimy się żałośni 
i nieszczęśliwi,albo silni i szczęśliwi.Wysiłek 

w obu przypadkach
jest taki sam.Carlos Castaneda

antropolog amerykański

MAM DZIECKO  W SZKOLE
2017

bezp łatny  magazyn 

dla rodziców, uczniów i nauczycieli

o wspólnych sprawach i problemach

W NUMERZE:

7

fo
t. 

An
na

 T
yr

ak
ow

sk
a

IS
SN

 2
54

3-
69

29

l i p i e c
BŁĘDY W OCENIANIU    str. 2

Cóż to takiego? 
ZATRUDNIALNOŚĆ             str. 3

JAKOŚ TO BĘDZIE!            str. 5

Dlaczego dzieci  
mają problemy w szkole?       
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Były sobie cztery osoby: Każdy, Ktoś, Ktokolwiek i Nikt. Do 

wykonania było bardzo ważne zadanie i Każdy mógł je wykonać. 

Każdy był pewien, że Ktoś je wykona. Ktokolwiek mógł je wyko-

nać, ale Nikt tego nie zrobił. Ktoś zdenerwował się, bo to zadanie 

mógł wykonać Każdy. Każdy myślał, że Ktokolwiek wykona to 

zadanie, ale Nikt nie zdawał sobie sprawy z tego, że Każdy tego 

zadania nie wykona. Skończyło się tak: Każdy oskarżał Kogoś, 

podczas gdy Nikt nie zrobił tego, co Ktokolwiek mógł zrobić… 

Taka przypowieść o odpowiedzialności, albo o czym chcecie. A przy 

okazji – pamiętajmy, że odpowiedzialność to suma tego, 

co się robi i tego, czego się 

nie robi. 
Życzymy dobrych wakacji!

Twoja aktualna prędkość720 000 km/godz. Zwolnij, przysiądź, pomyśl…

Organizatorzy konferencji: Sławęcińskie Stowarzyszenie Inicjatyw lokalnych, 
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ryszewku,  

Grupa Edukacyjna 21, Europejskie Stowarzyszenie Psychologów i Pedagogów Szkolnych  
oraz Centrum Edukacji Nieformalnej i Outdooru w Czarnocinie.

Każdy przyzna, że w każdym bilansie wychodzi na to, że zdrowie jest najważniejsze! Każdego z akto- 
rów sceny edukacyjnej: uczniów, nauczycieli i rodziców. Szkoła jako dom wiedzy, dom nauki… powinna 
modelować i praktykować pozytywne wzorce rozwojowe, prozdrowotne, higienę psychiczną i dobro- 
stan. Tylko w takim środowisku każdy ma właściwe warunki do wielostronnego rozwoju, który jest fun- 
damentalnym celem edukacji. Taki stan rzeczy potwierdzają badania neuronauk oraz epigenetyków. 

Gość specjalny: profesor Joachim Bauer, psychiatra, neurobiolog. 

 ● Jak tworzyć bogate środowisko edukacyjne? 
 ● Na czym polegają zdrowe warunki rozwoju ludzi w szkole? 
 ● Dlaczego stale wzrasta liczba dzieci z problemami szkolnymi i zaburzeniami zachowania? 
 ● Dlaczego nauczycielom doskwiera „wypalenie zawodowe”? 
 ● Dlaczego rodzice nie są w stanie pomagać dzieciom w nauce… tak jakby chcieli tego nauczyciele? 
 ● Jak budować  zdrowe środowisko nauczania – uczenia się – wychowania i dobrych relacji? 
 ● Co musimy zrobić koniecznie?

Serdecznie zapraszamy na IV Międzynarodową Konferencję  

z cyklu EDUKACJA-INNOWACJA, 

z hasłem przewodnim w tym roku 

ZDROWIE LUDZI W SZKOLE
Szczecin, 6-7 października 2018

Program i formularz rejestracyjny na stronie www.edukacjainnowacja.pl

Projekt współfinansowany 
ze środków:Patronat Honorowy:
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Nasz gość specjalny Joachim Bauer  
– profesor dr nauk medycznych, neurobiolog,  
lekarz, psychiatra i psychoterapeuta, wykłada  
i prowadzi badania na Uniwersytecie we Fry- 
burgu. Za swoją pracę badawczą otrzymał  
prestiżową nagrodę Organon Niemieckiego To- 
warzystwa Psychiatrii Biologicznej.

Autor licznych publikacji i książek popularno-
naukowych. W swojej pracy naukowej Bauer szczególną uwagę 
poświęca badaniu czynników wpływających na stan zdrowia i kon- 
dycję psychiczną nauczycieli, wychowawców i pedagogów.

Od 2013 r. kieruje zakrojonym na szeroką skalę 4-letnim pro-
jektem badawczym dotyczącym m.in. wpływu uważności (MBSR) 
na efekty uczenia się i nauczania. Jest założycielem i dyrektorem 
Instytutu Zdrowia Pracowników Szkolnictwa w Monachium. Kieruje 
zainicjowanym przez rząd Bawarii Programem Profilaktyki Zdro-
wotnej Nauczycieli. W 2013 r. prestiżowy niemiecki magazyn poli-
tyczny Cicero uznał Bauera za jednego z najbardziej wpływowych 
intelektualistów obszaru niemieckojęzycznego

Beata Skubiak – dr nauk ekonomicznych. Wiceprezes Europej- 
skiego Stowarzyszenia Psychologów i Pedagogów Szkolnych. Dy-
rektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ryszewku, w któ- 
rym wprowadza wiele Innowacji wychowawczo-dydaktycznych. 
Autorka wielu publikacji na temat rewitalizacji społecznej, także 
w aspekcie odkryć neuronauk i epigenetyki. Koordynator ogólno-
polskiej kampanii pn. Wielka Gra o Potencjał i Zdrowie Dzieci.

Małgorzata Taraszkiewicz – psycholog edukacyjny. Autorka 
projektu INDyWIDUAlNI.Pl, w tym baterii testów psychometrycz- 

nych do diagnozy spersonalizowanego wzorca uczenia się. Prezes  
Europejskiego Stowarzyszenia Psychologów i Pedagogów Szkol-
nych. Dyrektor zarządzający E-Poradnią Psychologiczno-Peda-
gogiczną. Autorka projektu „NeuroBox – programy rozwojowe dla 
szkół” (poprzednia nazwa Pracownie Uczenia się w Szkole). Pomy-
słodawczyni i redaktor naczelny czasopisma dla rodziców uczniów 
i nauczycieli „Mam Dziecko w Szkole”. Koordynator ogólnopolskiej 
kampanii pn. Wielka Gra o Potencjał i Zdrowie Dzieci.

Piotr Cieszewski –   taternik, zdobywca kilku najwyższych szczy- 
tów świata, w tym Mount Everestu, co urozmaica moje przemó- 
wienia (J). Ukończył Wydział Ekonomiczny na UG. Należy do Sto-
warzyszenia Profesjonalnych Mówców. Prowadzi zajęcia z przy-
wództwa i wykłady motywacyjne www.piotrcieszewski.com

Zofia Zaorska – dr nauk humanistycznych, gerontolog, autorka 
książek, współzałożycielka KlANZy, a obecnie jej Prezes Hono-
rowy. Pomysłodawczyni i kierownik lubelskiej Szkoły SuperBabci 
i SuperDziadka. Trenerka i superwizor KlANZy. 

Agnieszka Czeglik – dyrektor Daltońskiego Przedszkola Pu-
blicznego nr 18 w Szczecinie, nauczyciel akademicki, edukator 
Froebla, mediator oświatowy, doradca metodyczny ds. wychowa- 
nia przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Wielokrotnie na-
gradzana nagrodą Prezydenta Miasta Szczecin za szczególne 
osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 
W 2016r odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Od 
pięciu lat organizuje i prowadzi Szczecińskie Forum Oświatowe.  
kontaktach z dziećmi stara się traktować je w sposób partnerski, 
pełen szacunku, a jednocześnie nie pozbawiony humoru.   
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W dotychczasowych edycjach konferencji EDUKACJA-INNOWACJA wzięło udział ponad 800 uczestników, ponad 60 wykładowców, 
ekspertów, prelegentów, trenerów, coachów i praktyków z Polski i z zagranicy. Byli z nami m.in.: Monia Ben larbi, Margaret Rasfeld, 
Peter Spork, Dorota Zawadzka, Jacek Pyżalski, Ewa Radanowicz, Michael Schulte-Markwort, Beth Christie, Krzysztof litwiński...

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom, którzy nam zaufali i biorą udział w kolejnych edycjach konferencji! Dziękujemy naszym 
wspaniałym Partnerom, dzięki którym konferencji „Edukacja –Innowacja” z roku na rok staje się coraz bardziej wartościowa! 

A tak wypowiadali się o konferencji nasi cudowni uczestnicy: 

„To wydarzenie ma niesamowitą atmosferę. Rzadko zdarza się, by konferencja o edukacji była tak porywająca.”
„Jedna z najbardziej inspirujących konferencji w jakiej wzięłam udział. Na pewno będę tu za rok.”
„Atmosfera i energia organizatorów pozytywnie zaraża”

W tym roku czekają na Państwa między innymi:  
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Ewa Radanowicz – dyrektor szkoły w Ra-
dowie Małym, która należy od lutego 2016 r.  
do grupy szkół z mocą zmieniania świata 
ASHOKA (jest 6 takich szkół w Polsce, a na 
świecie 400)). Inspiratorka Wiosny Edukacji. 
Wizja – Aktywne uczenie się – Innowacyjność – Oddziaływanie.

Jarosław Szulski – przedsiębiorca, manager, nauczyciel. Za-
łożyciel JS & CO Dom Wydawniczy, autor książek (“Zdarza się”, 
“Sor” oraz napisanej wspólnie z Jackiem Santorskim “Siły spoko-
ju”). Współpracuje z Values – Grupą Firm Doradczych, gdzie od 
8 lat kieruje zespołem projektowym podyplomowego programu 
akademickiego dla zarządów, managerów i właścicieli firm – Aka-
demia Psychologii Przywództwa. Nauczyciel i wychowawca w war-
szawskim gimnazjum i liceum.

Dr hab. prof. UG Joanna Mytnik – jej pasją jest uczenie i pro-
jektowanie sposobów skutecznego uczenia się, gamifikuje kursy 
akademickie od 2013 r. Prowadzi szkolenia i wykłady dla nauczy-
cieli w zakresie gamifikacji, nowych technologii i wykorzystania gier 
w edukacji. Ekspert w międzynarodowym projekcie „INDOPED 
– aktywne metody nauczania w indonezyjskich uczelniach wyż-
szych” (2015-2018) w zakresie wdrażania grywalizacji.

Dr Wojciech Glac – neurobiolog, jego pasją jest uczenie z wy-
korzystaniem niestandardowych metod i narzędzi, szeroko wyko-
rzystuje gamifikację w edukacji. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli 
w zakresie neurobiologii uczenia się, gamifikacji, nowych technolo-
gii i gier w edukacji (www.eduplus.com.pl). Organizator Dni Mózgu 
w Trójmieście (od 2011 r.) oraz cyklu ogólnopolskich Konferencji 
Dydaktyki Akademickich „Ideatorium” na Uniwersytecie Gdańskim 
(od 2013 r.). laureat nagrody “Nauczyciel Roku” im. Mrongowiusza 
dla najlepszych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskie-
go (2012 r.) oraz nagrody “Nauczyciel Roku na Wydziale Biologii 
UG” (2012 r.). Ekspert w międzynarodowym projekcie „INDOPED 
– aktywne metody nauczania w indonezyjskich uczelniach wyż-
szych” (2015-2018) w zakresie wdrażania grywalizacji.

Marek Lecko – pedagog, trener biznesu, doradca i konsultant 
zarządzania wiedzą. Twórca programu rozwoju kompetencji na-
uczyciela – praktyka Master of Trainer in Education oraz studiów 
podyplomowych dla kadry zarządzającej oświatą Master of Mana-
gement in Education. Od 2014 r. kieruje Akademią Umiejętności 
Foucault specjalizującej się we wsparciu szkół w obszarach no-
woczesnej dydaktyki oraz rozwoju miękkich kompetencji społecz-
nych. Autor książek „Nieocenione możliwości ucznia. O ocenianiu, 
możliwościach i motywacji” oraz „Motywacyjne narzędzia w prak-
tyce nauczycieli”.

Zuzanna Taraszkiewicz – trener, edukator, coach, wykładow-
ca, choreoterapeuta. Autorka programów edukacyjnych i publikacji 
dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Instruktor technik efektywne-
go uczenia się, prowadzi warsztaty z neuroedukacji, rezyliencji 
i ruchu rozwijającego… Współautorka projektu INDyWIDUAlNI.
Pl. Absolwentka Wydz. Filozofii UKSW, kierunek bioetyka (2004), 
ratownik medyczny, doula.

Małgorzata Brodecka – z wykształcenia biolog i nauczyciel. 
Pracuje w 17 lO w Gdyni, a po godzinach zamienia się w youtu-
berkę, pasjonatkę muzyki i sportu. Pisze piosenki biologiczne 
i tworzy z nich klipy  pomagające uczniom w zapamiętaniu trud-
nych zagadnień. Fascynuje się wykorzystaniem nowych techno-
logii i gamifikacji w nauczaniu. Wierzy, że można połączyć pracę 
z pasją, prowadzić zajęcia z wykorzystaniem nowych technologii, 
z poczuciem humoru, przy dobrej kawie, w ulubionych kapciach 
i miłej domowej atmosferze.

Dorota Trynks –  właścicielka i metodyk w Akademii Nauki 
w Szczecinie, w której uczy jak się uczyć i czerpać z tego przyjem-
ność. Z wykształcenia germanistka. Trenerka technik efektywnego 
nauczania/uczenia się; propaguje model nauczania i uczenia się 
oparty na naturalnej edukacji, czyli zgodny z zasadami funkcjono-
wania umysłu. Aktywnie związana z inicjatywą Schule im Aufbruch 
w Niemczech i Budząca się Szkoła w Polsce. Certyfikowany trener 
ze specjalnością prowadzenia szkoleń dla kadr systemu oświaty. 



Wydawany przez Europejskie Stowarzyszenie Psychologów i Pedagogów  
Szkolnych w ramach Kampanii Wielka Gra o Potencjał i Zdrowie Dzieci.

Mam Dziecko w Szkole, lIPIEC-SIERPIEŃ 2018. 
Bezpłatny magazyn dla Rodziców, Uczniów i Nauczycieli 
o wspólnych sprawach i problemach. 

Redakcja: Małgorzata Taraszkiewicz 
 (redaktor naczelny) i Zespół.
Kontakt: espps@wp.pl
Adres: 04-883 Warszawa, ul. Halki 15
 www.eporadniadlarodzicow.pl
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Najlepszy 
prezent dla uczniów 

na nowy rok szkolny!

       Uwaga! od  września                          zmienia nazwę na
NeuroBox Projekt rozwojowy dla przedszkoli i szkół

Pracownia 
Uczenia się

I będzie dostępny w sklepie:                      sor-man.pl
Informacje wkrótce

w kolejnym numerze „Mam Dziecko w Szkole” 
i na Facebook

Pakiety dofinansowane tylko do końca sierpnia, 
od września – zmieni się cena!

INFO www.eporadniadlarodzicow.pl
Zakładka  Pracownia Uczenia się


