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rzymski myśliciel, pisarz, polityk i mówca, 
stanowi od wieków symbol stoickiej mądrości.

Zaczynamy serial na temat uczenia się! Wiedza na temat uczenia się to temat 
rzeka… ale od czegoś trzeba zacząć. W tym numerze, opisane zostaną działa-
nia na rzecz integracji wiedzy i umiejętności nabywanych w szkole przez uczniów 
– model integracji na poziomie bazowym – będzie to integracja intraprzedmio- 
towa. W kolejnych odcinkach przedstawione będą inne modele: model integra-
cji interprzedmiotowej poprzez wzajemne odniesienia i pytania, integracji poprzez 
techniki i metody myślenia; integracji poprzez kompetencje kluczowe oraz integra-
cji wiedzy i umiejętności na zajęciach dodatkowych, zielonych szkołach czy szko-
łach letnich. Przykładowe scenariusze będą załączane na stronach e-poradni. 
Mam nadzieję, że będą one inspiracją do tworzenia autorskich wersji lekcji i zda-
rzeń edukacyjnych, które pomogą uczniom odnaleźć połączenia, zlinkować wiedzę 
szkolną z ich życiem i światem wokół w teraźniejszości, przeszłości i przyszłości! 
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Uczenie się 
to kompetencja,
zatem jest to 
proces rozwojowy,
zatem uczenia 
można się nauczyć!
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Uczenie się to kompetencja.
Zatem jest to proces rozwojowy, czyli uczenia można się nauczyć!

Wszyscy ludzie mają jedną wspólną cechę – są różni.

Dotyczy to oczywiście także dzieci – naszych uczniów. 
W praktyce szkolnej fakt ten jest często ignorowany. To nauczyciel narzuca własne preferencje i...  

oczekuje, że uczniowie do niego się dostosują.

Niektórym się to udaje, innym – nie.

Konsekwencje niedostosowania są powszechnie znane  
– niedostosowani uczniowie są wyrzucani poza pole sukcesów szkolnych.

Ich kariera szkolna przebiega po bocznym torze nieustannej walki z niepowodzeniami szkolnymi.  
To grupa wyraźnych przegranych. Ale jest jeszcze druga (spora) grupa uczniów, których porażka  

nie jest tak widoczna i nagłośniona, bowiem jakoś realizują oczekiwania szkolne,  
tyle, że jest to poziom mizernej przeciętności.

Wydaje się iż istotą szkoły jest uczenie się.

Postawmy zatem pytanie: czy w szkole uczy się uczniów uczenia się?

Praktyka przelewania „wiedzy” w jakikolwiek sposób, w nadziei, że coś zostanie w umysłach uczniów  
to procedura, która jest nie tylko nieefektywna. Byłaby śmieszna, gdyby nie chodziło  

o losy życiowe małych ludzi, a ponieważ – mocno na te losy wpływa – jest smutna.

Dzieci interesuje wszystko i praktycznie wszystkiego można ich nauczyć – tak jak dorosłych.  
Kluczem jest odpowiednia, profesjonalna komunikacja – podstawowe i jedyne narzędzie pracy  

nauczyciela w nauczaniu i wychowywaniu.

Słowo komunikacja pochodzi z łaciny (communis) i oznacza „wspólnie”. 
Owo „wspólnie” wyznacza zasadniczy trop rozumienia sytuacji edukacyjnej. 

„Część wspólna” to początek porozumienia; punkt wyjścia  
do porozumiewania się i wywierania wpływu.

Dobry nauczyciel powinien mieć sprawność 
„dobry diagnostyk edukacyjny” –

tylko taka kompetencja zapewni sukces i jemu, i jego uczniom.

Zaczynajmy!



Żadne dziecko 
nie planuje zostać 
słabym uczniem, 
ani uczniem 
z problemami wychowawczymi… 
Słabe osiągnięcia szkolne są najczęściej  
efektem braku umiejętności uczenia się 
i/lub zablokowanych możliwości uczenia się w szkole.

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

eporadnia 
dlarodziców.pl
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Ogólnopolska kampania 
na rzecz rozwijania kompetencji  

efektywnego uczenia się  
i profilaktyki trudności szkolnych.
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Dawno, dawno temu... 
Wyobraźmy sobie życie naszego przodka Homo Sapiens z Cro Magnon, 

czyli około 50 tysięcy lat temu.  Wiedza i umiejętności potrzebne do funk-
cjonowania w tamtym świecie mogły być sprowadzona do takich proble-
mów jak: łowiectwo, podtrzymywanie ognia i posługiwanie się pięściakami 
(z niedokładnie obrobionego kamienia). Nieco później – w neolicie – pro-
gram mógłby zostać poszerzony o: lekcje rysunku na skałach, produkcji 
i posługiwaniu się nowymi narzędziami, np. drapaczami, rylcami i grotami 
do strzał, ewentualnie, dla zaawanso-
wanych - budownictwo. Obrzędy i ry 
tuały inicjacyjne „wyrównywały” po 
ziom symboliczno-emocjonalny (czy 
li poziom duchowy, realizujący po-
trzebę sensu). Wszystko to składało 
się na niezbędny pakiet „umiejętno-
ści życiowych”. Zmiany następowały 
powoli. A człowiek miał czas się do 
nich przygotować.

Pięćdziesiąt tysięcy lat 
później... 

w USA w 1892 roku zebrało się 
dziewięciu uczonych akademików 
– tworząc Komisję Dziewięciu i us- 
talili jakie warunki trzeba spełniać, 
aby zostać studentem college’u lub 
uczelni wyższej. Wraz z grupą in-
nych dziewięciu naukowców opra-
cowali program, który był wymagany 
aby zostać studentem Harvardu lub 
innej wyższej uczelni. W 1982 roku 
Charles Eliot wraz z inną Komisją 
zawęzili program nauczania z 20 do 
8 przedmiotów nauczania i wydłużyli 
czas ich nauczania na kilka lat. I tak 
dzisiaj wszystkie szkoły na świecie 
mają podstawę programową, która 
to co jakiś czas ulega zmianom oraz 
wyodrębnione przedmioty naucza-
nia, których liczba coraz to bardziej 
przyrasta.   

Ale tylko niektórzy zadają sobie pytania typu: po co szkoła tego uczy?  
Dlaczego np. na historii uczymy się tylko o wojnach, a nie ma poruszanej 
problematyki historii wynalazków? Dlaczego uczymy się trygonometrii, 
którą rzadko wykorzystujemy w życiu, zamiast statystyki, która jest po-
trzebna na co dzień. Kto ustala co jest ważne? I czy dla każdego ważne 
jest to samo? Co warto przemyśleć? 

Przedmioty nauczania składają się na program nauczania, który można 
potraktować jako efekt wyważenia 2 perspektyw, które każdy program po-
winien brać pod uwagę:

1. perspektywa historyczna – kontrakt z przeszłością: przekaz dorobku 
ludzkości, tradycji, korzeni, fundamentu... dla utrzymania ciągłości kultu-
rowej, naukowej itp.

2. perspektywa indywidualno-futurystyczna – kontrakt z przyszłością: 
przygotowanie ucznia do samodzielnego życia w oparciu o (a) założe-
nia i hipotezy na temat świata w przyszłości, dla wyposażenia człowieka 
w wiedzę i umiejętności umożliwiające mu sprawne funkcjonowanie w „do-
rosłym świecie”, w tym na rynku pracy.

 Zarówno pierwsza, jak i druga perspektywa ma charakter bardzo su-
biektywny, o czym świadczą spory (delikatnie to ujmując) podczas opra-
cowywania tzw. podstawy programowej wyznaczającej zakres wiedzy 
i umiejętności uczniów na kolejnych etapach kształcenia.

Podstawa programowa
Aktualna podstawa programowa w polskim systemie edukacji by- 

ła opracowywana przez 100 ekspertów, liczy 550 stron i składa się 
z 8 tomów: 

Dla przykładu skupmy się pod- 
stawie programowej dla szkoły 
podstawowej. 

Może zbędne jest przypomnie-
nie, że każdy nauczyciel powinien 
znać całą podstawę programową? 
Jak wynika z treści dokumentu  
kształcenie ogólne w szkole pod- 
stawowej tworzy fundament wy-
kształcenia – szkoła łagodnie wpro- 
wadza uczniów w świat wiedzy, 
dbając o ich harmonijny rozwój in-
telektualny, etyczny, emocjonalny, 
społeczny i fizyczny. Kształcenie to  
dzieli się na dwa etapy edukacyjne:

1) I etap edukacyjny, obejmujący 
klasy I-III szkoły podstawowej – edu-
kacja wczesnoszkolna; 

2) II etap edukacyjny, obejmujący 
klasy IV-VI szkoły podstawowej. 

Celem kształcenia ogólnego 
w szkole podstawowej jest: 

1) przyswojenie przez uczniów 
podstawowego zasobu wiadomości 
na temat faktów, zasad, teorii i prak-
tyki, dotyczących przede wszystkim 
tematów i zjawisk bliskich doświad-
czeniom uczniów; 

2) zdobycie przez uczniów umie-
jętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywa-
nia zadań i rozwiązywania problemów; 

3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowie-
dzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. 

Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie 
kształcenia ogólnego w szkole podstawowej należą: 

1) czytanie – rozumiane zarówno jako prosta czynność, jako umiejęt-
ność rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie 
umożliwiającym zdobywanie wiedzy, rozwój emocjonalny, intelektualny 
i moralny oraz uczestnictwo w życiu społeczeństwa;

 2) myślenie matematyczne – umiejętność korzystania z podstawowych 
narzędzi matematyki  w życiu codziennym oraz prowadzenia elementar-
nych rozumowań matematycznych;

 3) myślenie naukowe – umiejętność formułowania wniosków opartych 
na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa; 

4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku ob-
cym, zarówno w mowie, jak i w piśmie; 

5) umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami infor-

Jeden świat
Człowiek od zarania dziejów starał się zrozumieć świat. Gromadził wiedzę o zjawiskach, regułach i procesach, które obser-

wował wokół siebie i tworzył… budując naszą cywilizację. 
Rozumienie świata jest jedną z najgłębszych potrzeb człowieka, wynika z potrzeby dostrzegania całości i sensu w otaczającej 

nas rzeczywistości i tym samym bycia w nią włączonym. Jest to także najsilniejszy motywator ludzkiego rozwoju i … funda-
mentalny cel edukacji – pomoc w rozumieniu świata kolejnej generacji i przygotowanie do sprawnego w nim funkcjonowania 
tu i teraz oraz w przyszłości.
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macyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania 
z informacji; 

6) umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej cieka-
wości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dal-
szej edukacji; 

7) umiejętność pracy zespołowej. 

Jednym z najważniejszych zadań szkoły podstawowej jest kształcenie 
umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbo-
gacanie zasobu słownictwa uczniów. Wypełnianie tego zadania należy do 
obowiązków każdego nauczyciela. Także obowiązkiem każdego nauczy-
ciela jest uwzględnianie kompetencji kluczowych (zobacz na www.eporad-
niadlarodzicow.pl zakładka NeuroBox; NeuroBox Sklep pozycja 13).  

Podstawa Programowa jest bazowym dokumentem do pracy nad 
integracją przedmiotów nauczania. Zaś wymagania dotyczące integra-
cji międzyprzedmiotowej przedstawione są w kolejnym ważnym doku-
mencie pt. „Wymagania wobec szkół podstawowych, gimnazjów, szkół 
ponadgimnazjalnych, szkół artystyczny, placówek kształcenia ustawicz-
nego, placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania 
i doskonalenia zawodowego” (rozporządzenie MEN w sprawie nadzoru 
pedagogicznego z dnia 7 października 2009 r. Dz.U.Nr 168, poz.1324).

Wymóg integracji międzyprzedmiotowej pojawia się wyraźnie w wyma-
ganiach nr 2, 3, 4: 

1. Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na 
rozwój uczniów.

2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający ucze-
niu się.

M.in. w tym wymaganiu mieści się nastawienie na zdobywanie przez 
uczniów kompetencji kluczowych oraz holistyczne postrzeganie świata 
– na szukanie związków pomiędzy przedmiotowymi treściami nauczania. 
Każdy nauczyciel powinien zadawać sobie pytanie: jakie możliwości po-
wiązania różnych dziedzin wiedzy i nauczanych przedmiotów mają ucznio-
wie podczas lekcji i innych zajęć w szkole? 

3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podsta-
wie programowej.

Tu wyraźnie podkreślana jest interdyscyplinarność. Po pierwsze jako 
współpraca w ramach zespołów międzyprzedmiotowych, aby znaleźć 
płaszczyznę do nauczania powiązanych ze sobą zagadnień – tzw. „współ-
praca w poprzek”. Po drugie jako nabudowywanie wiedzy i umiejętności 
na istniejących już fundamentach zgodnie z podstawą programową wy-
znaczoną dla niższych i wyższych etapów nauczania, czyli „współpraca 
w pionie”. 

4. Uczniowie są aktywni, czyli aktywnie zaangażowani w proces wła-
snej edukacji, w tym także dochodzenia do wyższego poziomu rozumień 
i wykonań. 

(źródło: Wymagania państwa. Uporządkowanie priorytetów i celów szkoły. Wyd. MEN/ORE, 2015).

Jaki mamy problem?
Problem w tym, że tej wiedzy i umiejętności jest bardzo dużo! Zanim 

przejdziemy do wizualizacji sytuacji uczniów – chwila na ważną dygresję. 
W obecnych czasach przyrost wiedzy na świecie podwaja się co 2-4 la- 
ta, najszybciej w informatyce i technologiach. Co roku na świecie wyda-
wanych jest ponad 80 tysięcy nowych tytułów książek, tysiące filmów, do 
tego nieskończony ocean informacji w internecie… Terminy: zmiana, ruch, 
różnorodność, tolerancja, specjalizacja, zaczynają wyznaczać główny trop 
myślenia o człowieku i jego funkcjonowania w świecie. Kończą (skończyły 
się?) się czasy wielkich narracji, wielkich mędrców, omnipotentnych eru-
dytów. Nikt nie ma patentu na ogarnięcie całości… może poza Kenem  
Wilberem, który jest jednym z najpopularniejszych i najbardziej wpływo-
wych amerykańskich myślicieli, twórcy zintegrowanego systemu filozoficz-
nego. Filozof Bolesław Rok tak pisze o jego książkach: „w miarę przeni-
kania poprzez skomplikowany aparat pojęciowy, nagle urzeczywistnia się 
odwieczny sen o Całości”.

(Ken Wilber Krótka Historia Wszystkiego, Wyd. Jacek Santorski, Warszawa, 2007).  

We współczesnym świecie wszyscy jesteśmy poddawani są (mniej 
lub bardziej) chaotycznej stymulacji – zaś potrzeba znalezienia jakich-
kolwiek „połączeń”, by włączyć się z poczuciem sensu w rzeczywistość 
domaga się zrealizowania! 

Mimo teoretycznie spójnej podstawy programowej (co zawsze jest dys-
kusyjne!) współczesna szkoła – z perspektywy ucznia, przypomina wieżę 
Babel: kilkanaście języków opisywania i wyrażania świata: biologia, fizyka, 
matematyka, język ojczysty i języki obce, geografia, historia... Uczniowie 
(z różnym zapałem) uczą się czym się żywi euglena, jaką rybę jadł Wo-
kulski, poznają wzór na prędkość światła, historię Urszulki i jej poetyckich 
talentów, bogactwa mineralne Meksyku, cierpienia młodego Wertera i kru-
cjaty dziecięce... Nowa lekcja, inny język opisu świata, inna epoka. Zdarza 
się, że uczeń nawet się nie dowie, że cały czas jest mowa o tym samym 
świecie! Fakty, daty, wykresy, słówka, wzory, skrawki wyrwane z kontek-
stu... rozrzucona układanka świata do zapamiętania... i zapomnienia? 

Jak to ogarnąć, scalić, zapamiętać? (Na temat pamięci będzie w kolej-
nych numerach). 

Proponuję teraz ćwiczenie, aby wejść w sytuację uczniów – być 
może niektórzy już o tym zapomnieli…

● Wyobraźmy sobie pokój, gdzie jest 15 stolików. 
● Na każdym podręczniki, książki z innego przedmiotu. 
● Co 45 minut na dzwonek – przeskakujesz z jednego tematu do ko 
 lejnego. 
I tak (przykłady autentyczne zebrane z tygodnia życia szkolnego ucznia):
45 minut język polski (Latarnik-Sienkiewicza), 
45 minut muzyka (romantyzmu - szkoła czeska), 
45 minut geografia (krainy geograficzne Polski), 
45 minut biologia (bzygowate), 
45 minut fizyka (pole magnetyczne), 
45 minut chemia (elektroliza)
45 minut matematyka (układy równań z dwiema niewiadomymi)
45 minut język angielski  (How are you feeling?)
45 minut plastyka (surrealizm)
45 minut informatyka (arkusz kalkulacyjny)
45 minut historia (faszyzm)
45 minut ekologia (zioła i witaminy)
45 minut wos (człowiek jako jednostka społeczeństwa)
45 minut religia (10 przykazań)
45 minut wf - sprawdzian z koszykówki

Zadanie nr 1.
Oto zadanie dla Państwa: znajdź chociaż 5 elementów wspólnych dla 

tematów lekcji podanych wyżej.  Co z tej mozaiki doświadczeń z jednego 
dnia pozostaje w umyśle ucznia?

W szkole świat jest podzielony na przedmioty nauczania. 

Na pierwszym etapie nauczania jest kilka przedmiotów, na kolejnych 
uczniowie mają nawet do 18 przedmiotów nauczania! Wiedza jest poukła-
dana oddzielnie, jak w segregatorach – tymczasem w życiu wszystko się 
dzieje jednocześnie, przeplata i wzajemnie przenika. 

Ilustruje to poniższy rysunek. 

Zapewne 5 milionów uczniów codziennie stawia wiele razy py-
tanie: po co mi to? do czego mi się to przyda? To pytania o sens, 
czyli właśnie połączenia: użyteczność, przydatność, zastosowanie 
w życiu. Czy w szkole odpowiada się na te pytania?
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Większość ludzi stawia takie pytania, chce wiedzieć po co mi to jest?! 

Jak wynika z – zapewne bardzo dobrze znanych wszystkim, badań Da-
vida Kolba prawie 94% ludzi ma praktyczno-pragmatyczne podejście do 
uczenia się. Zaledwie 3% ma podejście teoretyczne i ci zasilają stanowi-
ska na wyższych uczelniach, zostają naukowcami. Pozostałe kilka procent 
ma podejście refleksyjne do życia – to przyszli lub obecni filozofowie i 
poeci. (Kolb, D. A. Experiential Learning, Englewood Cliffs, NJ.: Prentice 
Hall, 1984).  To podejście zwane jest stylem poznawczym, stylem uczenia 
się i ma charakter osobniczo trwały.

Aby zilustrować na czym polegają różnice w zachowaniu pod tym 
względem – przytoczę historyjkę, którą kiedyś obserwowałam: czwórka 
dzieci bawi się w ogrodzie. Znajdują dżdżow¬nicę. Zosia (teoretyk, lat 
8) mówi, lekko się wymądrzając: „A wiecie, że ona ma takie cechy, że 
jak się jej oderwie kawałek, to odrośnie?”. Na to Marysia (pragmatyk, lat 
7): „To co – rozerwiemy ją!” Jaga (Praktyk, lat 5) szybko podaje Marysi 
łopatkę, a refleksyjna Tosia (lat 6) zasłania twarz rękoma i przygląda się 
rozwojowi wypadków przez palce. 

Ponieważ zabroniłam im rozrywać dżdżownicę, zmieniły cel działa-
nia i przeszły do kopania dołu „na drugą stronę Ziemi”. Kopały prawie 
godzinę, opowiadając sobie niesamowite historie. W tym miejscu warto 
podjąć temat obniżania sprawności koncentracji uwagi co 15-20 minut, 
który to temat jest lansowany w lite¬raturze. Takie obniżanie koncentracji 
i poziomu wykonania ma miejsce wtedy, kiedy wykonuje się czynność 
monotonną, powtarzalną, nudną (np. praca przy taśmie lub czasem... 
odrabianie lekcji). Żadne dziecko ani dorosły nie ma osłabionej koncen-
tracji nawet po godzinie i więcej, jeżeli to, co robi, pasjonuje go, wciąga, 
pobudza wielozmysłowo – jednym słowem, jest interesujące!

Od tego zdarzenia upłynęło już wiele lat. Dziewczynki są starsze, ale 
ich styl poznawczy się nie zmienił.    

Zatem większość ludzi (uczniów) zainteresowana jest aspektem prak-
tycznym i użytkowym nabywanej wiedzy i umiejętności. Osoby o prefe-
rencjach teoretycznych pogłębiają wiedzę dla jej wewnętrznej spójności 
i piękna samego w sobie. Osoby o nastawieniu praktyczno-pragmatycz-
nym chcą znać cele i korzyści, zastosowania, odniesienia do ich życia. 

Ten aspekt wyznacza ważny trop dla interpretacji integracji przedmioto-
wej, który zostanie omówiony dalej.     

Jak można integrować wiedzę i umiejętności?

Jest co najmniej pięć sposobów:
1) poprzez wzajemne odniesienia i pytania 
2) poprzez techniki i metody myślenia
3) integracja poprzez kompetencje kluczowe
4) integracji wiedzy i umiejętności na zajęciach dodatkowych, zielonych  

 szkołach i szkołach letnich
5) i integrację wiedzy i umiejętności w ramach jednego przedmiotu na- 

 uczania, od czego zaczniemy.

MAPA i CELE – model intradyscyplinarny.

„Najważniejsze to dać nauce szkolnej zrozumiałą postać” 
Celestyn Freinet

Model ten z natury rzeczy poprzedza wszelkie pozostałe modele 
z przedrostkiem inter- … 

W tym modelu integracja powstaje w wyniku zrozumienia ciągłości na-
bywanej wiedzy i doskonalenia umiejętności i kompetencji na coraz to 
wyższym poziomie wykonania. Inaczej – scalenie wiedzy w umyśle ucznia 
oraz umiejętności na poziomie osobistego doświadczenia w ramach jed-
nego przedmiotu nauczania.

To model, w którym wiedzę i umiejętności:

- scala się w pionie, łącząc wiedzę i umiejętności już nabyte (na po-
przednim etapie edukacyjnym, w minionym roku, miesiącu, tygodniu) lub 
aktualnie nabywane z nową porcją wiedzy/umiejętności  do nauczenia się 
i opanowania. Każda kolejna porcja wiedzy uwzględnia istniejące już za-
soby i je przekracza tworząc nową jakość – przenosząc ucznia na coraz 
wyższe etapy kompetencji,

- scala się z życiem z perspektywy uczniów i ich doświadczeń.
Warto przy tym pamiętać, że scalanie z perspektywy ucznia ma także 

różne wymiary bezpośrednie i pośrednie. Wymiar bezpośredni dotyczy 
rzeczywistości w której dziecko żyje.

Zapraszam do refleksji i odpowiedzi na pytania dotyczące aplikacji do 
rzeczywistości:
1. Jakich praw fizyki doświadcza dziecko w praktyce łapiąc piłkę, balan- 
 sując ciałem by się nie przewrócić, kiedy kierowca autobusu gwał- 
 townie zahamuje?
2. Jakie procesy chemiczne zachodzą kiedy dziecko wrzuca cukier do  
 herbaty lub miesza groch z kapustą?
3. Jakich dziecko używa figur retorycznych prosząc w sklepie o ciepłe  
 lody?
4. Jakie kompetencje wykazuje prosząc o większe ciastko lub mniej  
 szpinaku na obiad? 

Wymiar pośredni dotyczy rzeczywistości, do której dziecko/uczeń może 
się odnieść i przez własne doświadczenie lepiej ją zrozumieć. 

Oto kilka przykładów personalizacji problemu w doświadczeniu ucznia:
- Jak żyli ludzie bez prądu?
-  Jak wyglądało życie rówieśników uczniów 200 (500 itd.) lat temu?
- Co by się zdarzyło, gdyby to Krzyżacy zwyciężyli pod Grunwaldem? 
- Jaki wpływ na życie ludzi miała wyprawa Kolumba i odkrycie Ameryki?
- A jaki – wynalazek fotografii?

Wskazywanie konsekwencji (odkryć naukowych, geograficznych, histo-
rycznych, kulturowych) dla naszego funkcjonowania tu i teraz ma kapitalne 
znaczenie, aby zrozumieć, że świat nie był taki jak jest teraz, a rozwój 
cywilizacyjny dokonywany był (i jest) przez ludzi, w wyniku ich marzeń, 
kreatywności i pracy. Współcześni uczniowie także będą włączeni w ten 
wspólny wysiłek ludzkości – to oni za kilka, kilkanaście lat będąc już do-
rosłymi przejmą dowodzenie we wszystkich sferach życia i rozwoju cywili-
zacji. Warto, aby wyzwolić u nich  nieco wdzięczności za marzenia i pracę 
przeszłych pokoleń … bo gdyby nie oni dziś nie mieliby na przykład swoich 
ulubionych smartfonów i komputerów z internetem, po których teraz godzi-
nami buszują!  

ZAPAMIĘTAJ! 
94% uczniów ma 
pragmatyczno-praktyczne  
podejście do „oferowanej” 
im wiedzy i umiejętności 
i pyta się: po co i jak?



7 str. listopad 1́8

Wizualizację intraprzedmiotowego modelu przedstawia rysunek poniżej. 

 Odniesienia 
 do życia uczniów  
 zgodnie 
 z ich 
 doświadczeniem

Owal żółty to symboliczny poziom pierwszy w opanowywaniu wiedzy 
i umiejętności szkolnych. Owal fioletowy i morelowy – to kolejne bardziej 
zaawansowane etapy zdobywania wiedzy i umiejętności. Każda nowa 
wiedza i umiejętności zawiera i przekracza posiadane zasoby – umożliwia 
funkcjonowanie na coraz wyższym poziomie rozumień i wykonań.   

 Niebieskie strzałki ilustrują kumulację wiedzy i umiejętności na 
kolejnych etapach kształcenia, kolejnym roku, semestrze czy cyklu nauki. 

 Czerwone strzałki pokazują powiązanie z codziennym doświad-
czeniem dziecka/ucznia, jego życiem. Nabywana wiedza i umiejętności 
nabywa sensu, zostaje przenoszona do życia.  

 Strzałka zielona ilustruje bardzo ciekawy aspekt, na który nie-
często zwraca się uwagę w szkole! Chodzi o ogromną wiedzę i mnóstwo 
umiejętności, które dzieci/uczniowie mają opanowane w sposób naturalny 
(np. zanim przyjdą do szkoły, a także jak już do niej chodzą!). 

Przykładowy scenariusz realizacji:

► na początku roku szkolnego, semestru lub cyklu nauczyciel przedsta- 
 wia uczniom cele do osiągnięcia w formie MAPY.  
► nauczyciel opisuje cele główne  – ilustrując je np. przykładami pro- 
 blemów czy zadań, które uczniowie powinni umieć rozwiązać (na ko 
 niec planowanego cyklu). 
► nauczyciel wskazuje aspekty praktyczne i wpływ opanowania tych  
 umiejętności na podniesienie jakości życia uczniów – oczywiście 
 z uwzględnieniem ich (uczniów) perspektywy. Chociaż brzmi to bar- 
 dzo „teoretycznie” – warto pamiętać, że każdy przyrost wiedzy i umie- 
 jętności wpływa na samowiedzę człowieka, dalej - wpływa na wzrost  
 poczucia własnej wartości i dynamizuje procesy motywacyjne!  
► Kiedy pokaz i omówienie Mapy mamy już za sobą - każdy uczeń ustala  
 sobie indywidualny cel – wyzwanie ( np. uzyskać na zakończenie roku  
 ocenę 6,5,4 lub chociaż 3).
  
Jest to pierwsza składowa informacji zwrotnej (FEED UP): dokąd zmie-
rzam?  Czego sam oczekuję? Co chcę osiągnąć w tym wątku mojej edu-
kacyjnej podróży? 

► Uczniowie zapisują swoje cele. Pokazują nauczycielowi. Nauczyciel  
 może próbować negocjować, kiedy dziecko stawia sobie cel mało  
 ambitny. Ale może też poczekać, poobserwować kompetencje dziecka 
w działaniu i po jakimś czasie jeszcze raz o tym z nim podyskutować☺

Dygresja na temat motywacji.

Nauczyciele często narzekają na brak motywacji do uczenia się u 
uczniów. Powodów tego stanu rzeczy jest co najmniej kilka, ale najważ-
niejsze to mieć świadomość, że motywacja ma 3 główne źródła:  

- strach (uczę się, bo się boję, że nie zdam, że dostanę karę itd.);
- ambicja (uczę się bo chcę, nawet jak mi się nie chce);
- i miłość (uczę się, bo lubię to…). 

Tylko dwa źródła mogą zamienić się w piękną rzekę, która zaprasza na 
wspaniałą wyprawę: zdrowa ambicja i praca nad sobą oraz miłość, czyli 
PASJA.  Pasja z jednej strony do uczenia (czyli u nauczyciela), a z drugiej 
strony – pasja u dziecka/ucznia, rozumiana jako wyzwolenie prawdziwego 

zainteresowania naukowego światem plus wiara w swoje możliwości i wia-
ra, że dorośli są po to, aby dzieciom pomagać, zarówno lepiej rozumieć 
świat, jak i stawać się tymi, kim uczniowie pragną być!

Warunek 1: każdy temat, zagadnienie powinien mieć odniesienie prak-
tyczne z punktu widzenia ucznia! Uczeń określony problem powinien zo-
baczyć wszędzie, w sposób naturalny i stosować pojęcia oraz zasady w 
sytuacjach praktycznych z życia. Nie ma zagadnienia, którego nie można 
w jakiś sposób odnieść do życia. Tu na pewno przyda się: kreatywność, 
umiejętność zmiany perspektyw (z nauczyciela - eksperta na ucznia, który 
się dopiero uczy) oraz poczucie humoru!

Zadanie 

Skupmy się na motywacji pod kątem celów i korzyści. 
Oto zadanie dla Państwa: wybierzmy jeden wspólny dla wszystkich te-

mat np. interpunkcja.
Proszę wymyśleć 3 korzyści wynikające ze znajomości interpunkcji 

i przedstawieniem ich w języku korzyści. Pamiętajmy o wejściu w perspek-
tywę ucznia w określonym wieku i z określonym doświadczeniem.

Do dalszej pracy samodzielnej lub zespołowej można wykorzystać taką 
jak niżej wersję asocjogramu typu Biedronki.

- centralnie wpisujemy temat  
 dowolnej lekcji – im wydaje  
 się trudniejszy, tym lepiej,
- w biedronki wpisujemy ko- 
 rzyści, które wynikają z opa- 
 nowania wiedzy i umiejętno- 
 ści odnośnie danego tematu,  
 zagadnienia. Oczywiście sto- 
 sujemy język korzyści per 
 spektywy ucznia. 

Czy transkrypcja celu lekcji 
  i praktycznych korzyści z żar- 
 gonu dokumentów szkolnych 

na język poruszający uczniami jest łatwa? Różnie to bywa. 

Warunek 2: w tym modelu ważne jest, aby uczniom PRZYPOMINAĆ 
ile już wiedzą i potrafią!

Sytuacja ucznia w szkole jest psychologicznie trudna, ponieważ – mó-
wiąc w skrócie, jak już coś opanuje, to za chwilę uczy się już czegoś nowe-
go. Uczniowie są więc stale na etapie świadomej niekompetencji (wiem, 
że nie wiem, nie potrafię) lub świadomej kompetencji (częściowo wiem 
i umiem, ale wymaga to wysiłku, skupienia, jeszcze nie idzie mi łatwo).  

Zacznijmy od poznania modelu procesu uczenia się, który jest moim 
autorskim pomysłem na wizualizację procesu uczenia się, kolejnych faz, 
funkcji i możliwych zdarzeń. 

Poznajmy zatem kolejne etapy osiągania sprawności pod względem wie-
dzy i umiejętności (kompetencji) i naszej świadomości w tym względzie. 

                              

                       ETAP 1. nieświadoma niekompetencja (NN)

To stan bardzo miły i beztroski. Prawdopodobnie jest to stan samoza-
dowolenia dziecka, ale też trudno stwierdzić, bo nikt tego nie pamięta! 
Stan kiedy, nie wiesz, że nie wiesz... nie wiesz, że nie potrafisz. Żyjesz 
więc sobie w błogim poczuciu wystarczalności, dopóki… nie odkryjesz 
w określonej sytuacji lub ktoś nie pokaże ci obszarów twojej niewiedzy, 
braku umiejętności czy braku sprawności! Odkrywasz wtedy swoją  nie-
kompetencję w jakimś zakresie i staje się ona uświadomiona. Może cię 
to złościć lub zaciekawiać, albo też może być obojętne! Niezależnie od 
emocji - przemieszczasz się do etapu następnego, czyli etapu gdzie masz 
świadomość swojej niekompetencji w jakimś obszarze.  

To przejście, kiedy dziecko przychodzi do szkoły jako uczeń! 
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           ETAP 2.  świadoma niekompetencja (ŚN)

Na pewno jest to stan często bardzo frustrujący. Wiesz już, że tak wielu 
rzeczy nie wiesz, nie potrafisz. Ale czasem też z tego powodu (na szczę-
ście) jest to stan motywujący do podjęcia nauki, ćwiczenia, poszukiwań, 
wysiłku.  Jeśli określona umiejętność (kompetencja) jest dla nas ważna, 
ciekawa, powiązana z odczuwanymi potrzebami … na ogół decydujemy 
się na TAK i podejmujemy wysiłek uczenia się, szlifowania umiejętności 
lub planujemy, ze podejmiemy taki wysiłek (np. od nowego roku). Jeśli 
nam nie zależy – po prostu zostajemy z informacją, że nie znamy języka 
włoskiego, nie znamy się na teorii strun lub nie umiemy gotować. Jest to 
dla nas obojętne.   Ale w szkole nie ma wyjścia – musimy opanować to, 
czego  od nas wymagają!

Jeśli zaczynasz uczyć się i próbować... to przenosisz się do etapu 3.

To stan, w którym są uczniowie bardzo często… może na każdej lekcji 
z nowym tematem?

 
             ETAP 3. świadoma kompetencja (ŚK)

Wiesz już, że coś potrafisz, ale … nie wykonujesz tego automatycznie. 
Wykonanie wymaga wysiłku, namysłu, znacznej koncentracji uwagi, czę-
sto pomocy od innych. Każda nowa czynność przebiega od etapu „wiem 
jak”, ale jeszcze nie potrafię tego zastosować w praktyce w sposób opty-
malny. To faza ćwiczenia i doskonalenia umiejętności. Na tym etapie czyn-
ności wykonywane są jeszcze z dużym namysłem, niezręcznie, błędnie, 
zastanawiam się nad kolejnym krokiem. Kiedy mówię w obcym języku, 
„w głowie” cały czas mam tabele gramatyczne.

To etap bardzo trudny psychologicznie. Wymaga dużego wysiłku, opty-
mizmu, wytrwałości i odporności na porażki i pomocy od nauczyciela.  

Pokonanie kryzysu i opanowanie danej kompetencji przenosi nas do 
etapu 4:

    

                      ETAP 4. nieświadoma kompetencja (NK)

Doskonale! Sam już nie wiesz, skąd ty to wszystko wiesz i umiesz!? Mó-
wię swobodnie w obcym języku, bez namysłu korzystam z różnych technik 
rozwiązywania problemów, rozwiązuję zadania matematyczne z dwoma 
niewiadomymi, wskazują bieguny i równoleżniki, umiem wyjaśnić obieg 
węgla w przyrodzie i opowiedzieć jaki wpływ 
miała teoria względności Einsteina na życie 
ludzi w 20. wieku…. 

Na tym poziomie korzystam ze swoich za-
sobów bezwysiłkowo, automatycznie! Czuję 
radość, przyjemność … z czasem nawet za-
pominam o tym, że kiedyś tego nie umiałem/
nie znałem np. jako uczeń w klasie I szkoły 
podstawowej.   

Każdy z nas pod względem wiedzy z 
rozmaitych dziedzin i umiejętności prze-
bywa na różnych etapach tego modelu. 

Model rozwoju, doskonalenia się i uczenia 
się (opracowanie autorskie) 

NN – etap nieświadomej niekompetencji 
ŚN – etap świadomej niekompetencji 
ŚK – etap świadomej kompetencji 
NK – etap nieświadomej kompetencji 

Warto podkreślić, że wyrażenie „dzieci nic nie umieją” lub „nie chcą 
się uczyć” (taka trochę mantra tradycyjnej szkoły) nie jest prawdą! 

Na przykład dziecko, które ma spore trudności w matematyce w szko-
le – podczas oglądania filmu wyjaśnia mi dlaczego to niemożliwe, żeby 
Wikingowie jeździli na takich koniach jak tam przedstawiono. Odwołuje 
się przy tym z ogromną pewnością siebie do swojej wiedzy o setkach ras 
koni, powstawaniu ras i ich specyfice, swobodnie przenosząc się w czasie, 
myśląc logicznie i wyciągając wnioski! 

Zobaczmy teraz, gdzie na modelu NN – ŚN jest szkoła?

● A może macie Państwo inne zdanie?
Może warto przypomnieć sobie, że
● nasi uczniowie się uczą, a nie są uczonymi!
● uczą się jednocześnie kilku, kilkunastu przedmiotów!

Jak pamiętamy w szkole uczniowie przebywają na ogół na etapie świa-
domej niekompetencji i świadomej kompetencji. Jak pamiętamy – są to 
etapy trudne, pełne wysiłku, porażek, wrażliwe na zniechęcenie i rezy-
gnację.  Pamiętajmy także, że uczniowie uczą się kilku - kilkunastu przed-
miotów, dziennie docierają do nich ogromne ilości informacji i to - mówiąc 
kolokwialnie, „od Sasa do Lasa”.  Co 45 minut muszą niejako otworzyć 

inny pakiet informacji; inny se-
gregator w pamięci… a rzadko 
w szkole są lekcje z technik 
uczenia się, efektywnego zapa-
miętywania i myślenia. 

 
Podsumujmy do tej pory 

omówione strategie realizacji 
modelu intraprzedmiotowe-
go z wykorzystaniem modelu 
uczenie się od NN do NK
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1. Mapa celów i korzyści – pokazujemy do czego zmierzamy. Integru-
jemy potencjalny wysiłek z korzyściami z osiągnięcia celu. Atrakcyjny cel 
działa mobilizująco!

2. Przypomnienie uczniom ile już wiedzą i potrafią np. z poprzed-
nich etapów nauczania, poprzedniego cyklu, semestru. 

Nauczycielu udowodnij uczniom, że wiedzą, potrafią, znają!
Pomóż im to sobie uświadomić i przypomnieć!

Mam nadzieję, że apel, aby nauczyciel udowodnił uczniom, że wiele 
wiedzą i potrafią wywoła u nauczycieli zdumienie!  To dobrze! Mam na-
dzieję, ze dzięki temu lepiej zostanie to zapamiętane!

3. Aplikacja do rzeczywistości „za oknem”, czyli gdzie jest to, cze-
go się uczymy?

4. Pomoc w zapamiętywaniu i przypominaniu. 
No cóż współcześnie szkoła i nauczyciele nie stanowią jedynego źródła 

informacji o świecie. Informacje nas po prostu zalewają. Jakkolwiek pa-
mięć ludzka ma nieograniczoną pojemność i „wciąga” praktycznie wszyst-
kie informacje - to na ogół mamy problem z ich wydobywaniem.  

 Na temat PAMIĘCI będą materiały w następnym numerze  

Ważnym zadaniem nauczyciela jest pomoc uczniom w zapamiętywaniu 
– poniżej przykłady różnych możliwości. 

Przykład wizualizacji danych. Przeczytane 
w zdaniu w podręczniku może szybko ulec 
„amnezji” funkcjonalnej. Obraz zapamiętuje się 
szybciej i trwalej. 

Mapa anamorficzna.  
Pokazuje najważniejsze  
pierwiastki w układzie 
okresowym pierwiast-
ków chemicznych. 

Przykład mnemotechniki na 
zapamiętanie stałej kolejności 

Przykład  
doświadczania na 
swoim ciele.

Oprócz wizualizacji, mnemo-
technik, doświadczeń na włas- 
nym ciele – warto wykorzysty-
wać:  

1. mapy mentalne (chyba zna- 
ne wszystkim) 

2. linie czasu. Przykład dość 
skomplikowanej linii czasu na 
zdjęciu obok. Ale też jest to przy-
kład ile informacji ma pomieścić 
pamięć ucznia z jednego tylko 
przedmiotu!

(źródło ilustracji: http://www.amazon.com/
Adams-Chart-History-Chronology-History-Timeline-Panels/dp/0890515131/ref=pd_sim_14_5?ie=UT-
F8&dpID=51UbNB%2BSm3L&dpSrc=sims&preST=_AC_UL160_SR156%2C160_&refRID=174K-
BV5E6M8N0SZ4QVMJ )

3. ustrukturalizowane formy pracy nad różnymi zagadnieniami, których 
kilka przykładów podamy w kolejnych wydaniach Mam Dziecko w Szkole.

Model intraprzedmiotowy można (i trzeba wzbogacić) o połączenia 
z innymi przedmiotami szkolnymi np. poprzez pytania i odniesienia. Bę-
dzie o tym mowa w kolejnym odcinku.
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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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Szanowna Pani, 
moje dziecko właśnie kończy ostatnią klasę szkoły podstawowej 
i nie wie co ma robić dalej…. Bardzo proszę o pomoc. Córka nie ma 
jakichś szczególnych problemów z nauką, ma szereg zainteresowań 
ale ma trudność z wyborem właściwej drogi. Może Pani jest w stanie 
jej w jakiś sposób pomóc i jakoś ją ukierunkować…”

Takich listów w swojej karierze zawodowej otrzymałam bardzo wiele. 
Najczęściej piszą rodzice z prośbą o pomoc dla swojego dziecka.Starsza 
młodzież czasami pisze sama. Co ma zrobić młody człowiek, który sta-
je przed wyborem drogi życiowej a paleta rozwiązań jest tak szeroka, że 
trudno nawet zapamiętać wszystkie propozycje?

Warto skorzystać z propozycji, jakie oferuje rynek usług diagnostycz-
nych. Ale należy wybrać świadomie i dobrać narzędzie do konkretnej 
osoby i konkretnych potrzeb. Testy i diagnozy dostępne na rynku różnią 
się od siebie między innymi:przeznaczeniem,poziomem analizy, stopniem 
skomplikowania, długością kwestionariusza, rodzajem raportu końcowego 
i oczywiście ceną. Wiele z tych testów wypróbowałam na sobie i mam 
dużo refleksji na ich temat. Natomiast w pracy z młodzieżą wykorzystuję 
kilka narzędzi, czasami kilka na raz. Każde z nich pokazuje pewien obraz 
człowieka. Aby uzyskać pełniejszą perspektywę, dobrze jest połączyć róż-
ne narzędzia i zbudować wielowymiarowy portret diagnozowanej osoby.

Gdy słyszę młodego człowieka, któryopowiadając o siebie zaczyna od słów:  
„No właściwie, to ja nie wiem co mnie interesuje… bo i to… i to…. i to… ale 
naprawdę… to nie tak bardzo…” Wtedy dobrze jest rozpocząć pracę od 
wykorzystania kompleksowego narzędzia, które pokaże głębokie ludzkie 
pragnienia. W tej roli bardzo dobrze sprawdza się RSMP - Reiss School 
Motivation Profile® – młodzieżowa wersja stworzonego przez profesora 
Stevena Reissa profilu motywacyjnego RMP®. Czym jest RSMP®? Jest to 
test psychometryczny składający się z 104 pytań, który pokazuje mocne 
strony młodego człowieka. Na 13 skalach opisuje podstawowe potrzeby 
osoby wraz z natężeniem każdego motywatora. Osoba diagnozowana do-
staje kompendium wiedzy o sobie ze szczegółowym opisem w zakresie: 
władzy, niezależności, ciekawości, uznania, porządku, honoru i pryncy-
pialności, idealizmu, kontaktów społecznych, rodziny, statusu, rewanżu 
i odwetu, aktywności fizycznej oraz spokoju. Widząc taki profil można 
precyzyjnie określić, jakie zajęcia, albo jakie warunki pracy będą zgodne 
z wewnętrznymi potrzebami osoby szukającej swojego miejsca w życiu. 
Analiza wyników daje też odpowiedź na następujące pytania:
- Jak ważne jest dla Ciebie wywieranie wpływu na innych?
- Co jest ważniejsze praca zespołowa czy samodzielność?
- Czy ważniejszy jest głód informacji, czy poszukiwanie praktycznych 
  zastosowań?
- Czy boisz się porażki i tego co powiedzą inni?
- Czy ważniejsza jest elastyczność, czy procedura? 
- Jaki jest Twój stosunek do zasad?
- Jak bardzo angażujesz się w działania społeczne?
- Na ile w pracy potrzebujesz innych ludzi?
- Jak ważne jest, by zwrócić na siebie uwagę?
- Jak ważne jest dla Ciebie współzawodnictwo?
- Czy ciągła aktywność i bycie w ruchu sprawia Ci przyjemność?
- Jak bardzo jesteś odporny na stres? 

W trakcie rozmowy z młodym człowiekiem analizujemy jego pragnienia, 
zastanawiamy się, które z nich są najistotniejsze i próbujemy określić ramy 
najbardziej odpowiedniego miejsca pracy, zawodu, zajęcia. Bo osoba ce-
niąca sobie pracę zespołową, nie lubiąca współzawodnictwa i podejmowa-
nia decyzji, szanująca zasady i procedury lepiej sprawdzi się jako kasjer, 
czy pielęgniarz niż jako sprzedawca i przedsiębiorca.

Dodatkowym atutem RSMP® i prowadzonej w trakcie omówienia roz-
mowy jest budowanie samoświadomości osoby diagnozowanej. Często 
towarzyszą temu takie odkrycia: „…jej, to teraz rozumiem, czemu nie mo 

gę dogadać się z siostrą…” – powiedziała Kasia, gdy zrozumiała, że jej 
starsza siostra ma wysoką potrzebę porządku, a ona sama preferuje ela-
styczność i spontaniczność.

Ale zdarza się, że analiza RSMP® uwalnia w młodym człowieku prze-
myślenia i nieokiełznaną ciekawość siebie: „OK. zgadzam się z tym profi-
lem – mówił Tomek – ale to chyba nie jestem cały ja… Przecież ja jestem 
bardziej skomplikowany…” 

Takie osoby szukają dalej. A w tych poszukiwaniach warto zastosować 
inne narzędzie. Ja najczęściej proponuję test Kompas Kariery - Career 
Direct®, który ukazuje obraz człowieka na czterech płaszczyznach. Po 
pierwsze bada jego cechy osobowości a dokładnie sześć czynników oso-
bowości: dominacja/uległość, czyli poziom motywacji do kontrolowania sy- 
tuacji, ekstrawertyzm/introwertyzm, czyli poziom motywacji do interakcji 
z innymi, zaangażowanie/zdystansowanie, tj. tendencję do bycia osobą 
troszczącą się, systematyczność/spontaniczność, czyli poziom motywacji 
do bycia dokładnym,  ryzykujący/ostrożny, tj. tendencję do bycia pionierem 
oraz konwencjonalny/innowacyjny, czyli tendencję do sprawnego wymy-
ślania nowych pomysłów. Po drugie Kompas Kariery - Career Direct®, bada 
zainteresowania młodego człowieka - te zawodowe i te poza zawodowe. 
Pokazuje, czym naprawdę dana osoba się interesuje. Po trzecie test ten 
ukazuje jakie uzdolnienia i predyspozycje a nawet talenty posiada dana 
osoba. Dzięki analizie można odnaleźć obszary, które będą ewidentnie 
przewagą tej osoby w przyszłości i po czwarte Kompas Kariery - Career 
Direct®, pokazuje, jaka jest hierarchia wartości tejże osoby.

Moim zadaniem jako konsultanta jest sprawdzenie czy na tych czterech 
płaszczyznach: osobowość – zainteresowania – uzdolnienia – wartości 
młody człowiek jest spójny: czy jego cechy osobowości wspierają jego 
zainteresowania? czy jego zainteresowania nie idą na przekór jemu sa-
memu? czy jego uzdolnienia mają pokrycie w zainteresowaniach? (co cie-
kawe, czasami okazuje się że tak nie jest). Na zakończenie sprawdzam, 
czy zainteresowania i uzdolnienia młodego człowieka idą w zgodzie z 
jego wartościami. Bo cóż z tego, że ktoś chce być niezależny i prowadzić 
samodzielną działalność gospodarczą jeżeli w jego osobowości na plan 
pierwszy wybija się beztroska a najważniejszymi wartościami są przygo-
da, ryzyko, wypoczynek i relaks.

Kompas Kariery - Career Direct® ma jeszcze jedną zaletę. Raport po-
wstały po wypełnieniu testu zawiera  bardzo precyzyjne wskazówki co 
do kierunków dalszej edukacji i dokładnie nazywa również zawody które 
mogą leżeć w obszarze zainteresowań danej osoby.

Oba narzędzia wspaniale uzupełniają się. Odkrycie głębokich, we-
wnętrznych potrzeb młodego człowieka i uzupełnienie ich obrazem cech 
osobowości, zainteresowań, uzdolnień i wartości daje w efekcie ogromny 
materiał do przemyśleń. Jest wskazówką, co może być interesującym po-
mysłem na dalszym etapie edukacji i w przyszłym życiu. Najważniejsze 
jest zadowolenie i ten błysk w oku pojawiający się u młodego, który wła-
śnie coś ciekawego odkrył. 

I jeszcze jedno. Praca nad sobą, odkrywanie własnego potencjału nie 
kończy się z zakończeniem konsultacji. Ta wiedza „pączkuje” i pomaga 
w tym narzędzie, którym jest Dzienniczek Refleksji. Jest ono integralną  
częścią diagnozy i obserwacji w czasie. Uczy młodych uważności, obser- 
wacji, umiejętności nazywania i robienia „skoków w głąb siebie” a potem  
syntezy. Ostatnio po tygodniu od przeprowadzonej konsultacji zadzwo- 
niła do mnie mama i powiedziała: „Pani  
Aniu, on cały czas myśli o tym, o czym 
rozmawialiście… To niesamowite. Dzię 
kuję” A ja dziękuję za zaufanie. I życzę 
młodym ludziom powodzenia.

Anna Brzosko

Jak pomóc młodzieży w wyborze 
ścieżki życiowej?
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KARTA 
DO ZNAJDOWANIA UŚMIECHÓW

Odszukaj wesołe buźki i pokoloruj na żółto

NeuroBox.pl
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Rok przerwy (po angielsku gap year) to termin, który używa się w od- 
niesieniu do okresu przerwy między etapami kariery. Może to być zarów-
no po liceum, w trakcie studiów jak i po studiach. Pierwszymi gapyearo-
wiczami byli młodzi ludzie w latach 60. XX wieku, którzy podróżowali do 
Indii zafascynowani filozofią Wschodu. Kolejny nurt tego ruchu pojawił 
się w latach 70., kiedy powstały pierwsze firmy oferujące zorganizowa-
ne podróże i wyjazdy na wolontariat dla młodzieży. Dzisiaj dzięki globa-
lizacji możliwości wyjazdu na rok przerwy są większe niż kiedykolwiek 
i przyjrzymy się im w dalszej części artykułu. 

Mimo że rok przerwy można wziąć na każdym etapie kariery, praw-
dopodobnie najbardziej stresujący dla rodziców jest rok przerwy między 
liceum, a studiami. W ostatnich latach w Polsce przywykliśmy do tego, 
że nastolatkowie, którzy idą do liceum bezpośrednio po ukończeniu 
szkoły rozpoczynają studia. Jednym z powodów tego trendu są nie tak 
odległe czasy komunizmu. Większość rodziców obecnych licealistów 
i studentów dorastała w czasach, kiedy studia były drogie i niedostępne 
dla każdego. Wobec tego, jeżeli rodzina była w stanie opłacić studia 
takiej osoby, zdobycie dyplomu było gwarancją sukcesu i dobrego za-
trudnienia. 

Dzisiaj rynek pracy wygląda inaczej. Jak podaje Eurostat, w 2012 ro- 
ku 39,1% osób w wieku od 30 do 34 lat w Polsce miało wykształcenie  
wyższe, plasując Polskę powyżej średniej w Unii Europejskiej. Czy 
oznacza to, że wykształcenie wyższe jest niepotrzebne? Nie. Jednakże 
samo w sobie nie jest już niczym wyjątkowym i jeżeli nie jest poparte 
praktyczną wiedzą oraz determinacją, nie zapewni nikomu zadowala-
jącego zatrudnienia. Jakby tego było mało, rynek pracy nadal będzie 
się zmieniał i te zmiany będą zachodzić coraz szybciej. Jak przewidują 
dr Carl Frey i dr Michael Osborne z Uniwersytetu Oksforda, 40% miejsc 
pracy, które istnieją dzisiaj znikną do roku 2050 ze względu na postępu-
jącą automatyzację pracy, a ludzie w tych zawodach zostaną zastąpieni 
przez maszyny. W świetle tych zmian, coraz ważniejsze będą umiejęt-
ność uczenia się, adaptacji, zdolności miękkie oraz kreatywność. A rok 
przerwy jest świetną szansą na rozwinięcie się w tych aspektach. 

Jednymi z głównych zarzutów jakie stawia się pod adresem roku 
przerwy to teza, że po tym roku nie będzie chciało się pójść na studia 
oraz będzie to dziura w CV. Co do pierwszego, to zarówno rozmowy 
z osobami, które wzięły rok przerwy jak i badania, pokazują, że gap year 
wcale nie zniechęca do wzięcia studiów. 

Zgodnie z danymi amerykańskiego Stowarzyszenia Roku Przerwy 
(GYA), 90% osób, które decyduje się na rok przerwy wraca do nauki. 
Co ciekawe, te osoby prawie zawsze odnotowują wyższe wyniki niż ich 
rówieśnicy. Z czego może wynikać ta prawidłowość? Od dzieciństwa 
do ukończenia studiów, większość młodych osób jest prowadzona za 
rękę, od szkoły do szkoły. Oprócz wyboru profilu klasy lub kierunku stu-
diów, młoda osoba ma niewielki wpływ na to co, jak i gdzie będzie robić. 
Tymczasem w trakcie roku przerwy taki nastolatek jest wrzucony na 
głęboką wodę, gdzie przez dwanaście miesięcy może robić, co tylko 
sobie wymarzy, przynajmniej w teorii. Zaplanowanie tak długiego okre-
su czasu wymaga wiele determinacji oraz zdolności organizacyjnych. 
Wobec tego, warto spojrzeć na chęć wzięcia roku przerwy jako wyraz 
odwagi, a nie lenistwa. Ponadto, jest to świetna szansa dla rodzica, 
aby wprowadzić dziecko w dorosłość. Zamiast obrażania się i grożenia, 
można wykorzystać tę szansę, aby pokazać nastolatkowi jak wygląda 
planowanie miesięcznego budżetu czy jaka odpowiedzialność wiąże 
sie z utrzymywaniem mieszkania. Jak widać, być może w trakcie roku 
przerwy nie zdobywa się dyplomu prestiżowej uczelni, ale można nabyć 
cenne umiejętności, które przydadzą się w życiu i w pracy. 

Jeżeli chodzi o listę rzeczy, które można zrobić w trakcie roku prze-
rwy to jest ona bardzo długa. Co ważne, większość z nich wcale nie 
wymaga fortuny do zainwestowania. Jednym z ulubionych zajęć gapy-
earowiczów jest wyjazd za granicę do pracy, na wolontariat lub aby po 
prostu pozwiedzać nowe miejsca. Choć może wydawać się, że jest to 
dosyć kosztowne przedsięwzięcie, istnieje wiele organizacji i progra-
mów, które pozwalają na tanie podróżowanie w zamian za wkład pra-
cy w postacie wolontariatu. Do najpopularniejszych należą Europejski 
Korpus Solidarności, AIESEC, WWOOF, Workaway czy programy au 
pair. Wśród możliwych zajęć można znaleźć pracę na farmach orga-
nicznych, opiekę nad dziećmi czy organizowanie wydarzeń kulturalnych 
i sportowych. Pracę czy wolontariat za granicą można znaleźć także 
samemu, a w krajach takich jak Australia czy Irlandia zawsze szuka się 
dodatkowych rąk do pracy. Niezależnie od tego co wybierzemy, wyjazd 
za granicę pozwala na poprawienie języka oraz poznanie nowych ludzi, 
często z innych kultur. Ponadto, jeżeli w trakcie roku przerwy uda nam 
się zaangażować się w zawodzie, w którym chcemy się realizować w 
przyszłości, pozwala to sprawdzić czy faktycznie chcemy to studiować, 
czy będzie to tylko strata czasu. 

Badania GUS pokazują, że prawie 41% młodych ludzi w Polsce pra-
cuje w zawodach, w których wykształcenie pomaga im w niewielkim lub 
żadnym stopniu. Jest to ogromna rzesza ludzi, która włożyła czas i pie-
niądze w zdobycie wykształcenia, a ostatecznie robi coś zupełnie inne-
go. W przeciętnym polskim liceum można znaleźć trzy lub cztery profile 
klas, ale na rynku istnieją setki zawodów, więc trudno jest spodziewać 
się, że nastolatek będzie w stanie określić, co będzie chciał robić w przy- 
szłości i wybrać do tego odpowiedni kierunek studiów. 

Podsumowując, mimo że wzięcie roku przerwy jest czasami przeja- 
wem młodzieńczego buntu, warto jest dojrzeć pozytywne efekty tej de-
cyzji. Zamiast walczyć z dziećmi, można wykorzystać to jako okazję, 
żeby pomóc im jak najlepiej zaplanować ten rok oraz ich przyszłość. 

W listopadzie wystartowała pierwsza strona internetowa po polsku po- 
święcona tematyce roku przerwy. Można znaleźć ją pod adresem 
rokwbok.pl. Na stronie zamieszczane są artykuły pomagające w pod-
jęciu decyzji o wzięciu gap year i w planowaniu tego przedsięwzięcia. 
Oprócz tego, można przeczytać historie osób, które mają rok przerwy 
już za sobą i dzielą się swoimi doświadczeniami oraz refleksjami. Twór-
ca strony, Beniamin, sam jest teraz w trakcie roku przerwy i zdecydował 
się poświęcić ten czas na promowanie tej niezbyt popularnej w Polsce 
idei. 

Beniamin Strzelecki

Pierwsza strona na temat  
gap year w Polsce

Program gap year  
dla absolwentów liceum

Rok Przerwy – GAP YEAR

Więcej o roku przerwy → rokwbok.pl

Mamo, tato, nie chcę jeszcze zaczynać studiów! Z pewnością nie jest to zdanie, które rodzice chcą 
usłyszeć od swojego dziecka w klasie maturalnej, po dwunastu latach inwestowania w jego eduka-
cję. A jednak zdarza się to i dlatego warto wiedzieć co to jest rok przerwy oraz co może oznaczać dla 
przyszłości dziecka. 
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Pedagogika planu daltońskiego po II woj-
nie światowej zawitała ponownie do Polski 
dopiero w 2008 roku, kiedy Hans Wenke i Ro-
elRöhner, edukatorzy z Holandii, przyjechali 
tu na zaproszenie Polskiego Stowarzyszenia 
OMEP. 

Jedna z wizyt odbyła się na terenie szkoły, 
którą wówczas prowadziłam. To, o czym konsul-
tanci Dalton International mówili, zachwyciło nie 
tylko mnie, ale i moich nauczycieli. Od tamtego 
momentu minęło nieco czasu, co zaowocowało 
powstaniem dużej ilości placówek edukacyjnych 
(przedszkoli i szkół), stosujących w swojej pracy 
plan daltoński. Żeby zacząć działać, potrzeba 
wiedzy na temat głównych filarów, zmiany po-
dejścia oraz zapału do pracy. To nie jest łatwe, 
ponieważ przyzwyczailiśmy się do informacji 
zwrotnej w postaci ocen oraz odbierania autono-
mii uczniom. Tak nas uczono i tego od nas ocze-
kiwano. Dlatego też przyszedł czas na grę, która 
pozwoli zrozumieć zasady planu daltońskiego 
i będzie kolejnym 4 ułatwieniem przy jego wdra-
żaniu, obok znanych już książek: „Pedagogika 
planu daltońskiego”1, „Od nauczania do uczenia 
się”2, „Edukacja w pięciu kolorach”3 oraz zesta-
wu startowego pomocy daltońskich. 

Dla kogo przeznaczona jest gra? 

Gra przeznaczona jest dla dzieci, rodziców, 
nauczycieli, studentów i pasjonatów pedagogiki 
daltońskiej. Trudno jednoznacznie określić dolną  
granicę wieku graczy. Z pewnością poradzą so- 
bie z nią dzieci 5-, 6-letnie przy prostszych wa-
riantach (np. poszukiwaniu pasujących do sie-
bie par) i ograniczeniu ilości kart w talii. Kartami  

mogą bawić się też młodsze dzieci, ale we współ- 
pracy z osobą dorosłą, moderującą zajęcia. 

Co daje uczestnikom stosowanie gry? 

● możliwość aktywnego poznania filarów peda- 
 gogiki daltońskiej: samodzielności, odpowie- 
 dzialności, współpracy i refleksji, 
● umiejętność kojarzenia konkretnych działań 
 z poszczególnymi filarami, 
● okazję do dyskusji nad zadaniami, przedsta- 
 wionymi w kartach, 
● inspirację do tworzenia własnych zadań, 
● pobudzanie do współpracy i refleksji, 
● zachętę do poszukiwania nowych scenariuszy  
 gier. 

Gra zawiera zestaw 54 kart wraz z instruk-
cją. Podczas zabawy dzieci w naturalny spo-
sób przyswajają zasady i reguły, obowiązujące 

w systemie daltońskim. Karty podzielone są na 
cztery kategorie, zgodnie z filarami planu daltoń-
skiego:
● samodzielność – 14 kart plus 2 karty refleksji, 
● odpowiedzialność – 14 kart plus 2 karty refleksji, 
● współpraca – 10 kart plus 2 karty refleksji, 
● refleksja – 9 kart plus 1 karta pusta

Tworząc karty, starałam się, zostawić jak naj-
więcej przestrzeni dla kreatywności – ta kompe-
tencja staje się współcześnie kolejnym filarem 
pedagogiki daltońskiej. Stąd w instrukcji pojawi- 
ły się dopiski z gwiazdką, sugerujące kierunki 
poszukiwań własnych rozwiązań, zwłaszcza gdy 
gramy ze starszymi dziećmi lub kiedy gracze po-
znali już pełne zestawy kart.

Anna Sowińska – Autorka 
link do strony z grą http://daltonka.pl

Daltonka – pierwsza polska  
edukacyjna gra daltońska

1 Roel Röhner, Hans Wenke, Pedagogika planu dal- 
 tońskiego, SOR-MAN 2011
2 Anna i Robert Sowińscy, Od nauczania do uczenia się,  
 SOR-MAN 2017 
3 Ludwika Michałowska, Edukacja w pięciu kolorach,  
 SOR-MAN 2017

R e c e n z j e
„To może być gra dla wszystkich, tak jak każ-

dy może przeczytać „Małego księcia”. Ale naj-
więcej korzyści przyniesie tym, którzy są w sta-
nie pochylić się i zastanowić nad własną pracą 
i jej skutkami. Dla tych, którzy tej refleksji chcą, 
potrzebują i są gotowi na zmiany, które mogą z 

tego namysłu wyniknąć. Dla mądrych nauczy-
cieli i mądrych rodziców, którzy chcą mądrze 
wychować dzieci. Bardzo dobry pomysł! Pole-
cam!” 

Ewa Janus –  metodyk i pedagog, Niepublicz-
ne Przedszkole Szkrabki w Warszawie.

„Zanim sama przeczytałam instrukcję „Dal-
tonki” po prostu dałam dzieciom karty i powie-
działam: „Róbcie z nimi, co chcecie”. Zaczęli 
segregować karty kolorami. Potem przyglądali 
się im uważnie. Dostrzegali takie same oznako-
wanie kart, jednakże żadne dwie nie były takie 

same, więc wnikliwie czytali umieszczone tek-
sty. Podzielili się na grupy kolorów i poukładali 
w pary. Wówczas przejęłam inicjatywę i rozda-
łam każdemu kartę refleksji. Pozostawiłam z nią 
na parę minut. Trwało poszukiwanie odpowiedzi, 
najpierw samemu, potem dopytywali kolegę (...)  
Podsumowaniem gry było nazywanie danej sytu-
acji z pary kart cechą planu daltońskiego. Dzieci 
wskazywały bezbłędnie odpowiedzialność, sa-
modzielność i umiejętność współpracy”

Margareta Pierzchalska – nauczyciel eduka-
cji wczesnoszkolnej, Szkoła Podstawowa nr 7 
w Poznaniu.

Daltonka - daltońska gra edukacyjna
do kupienia w sklepie sor-man.pl

Gra w regularnej sprzedaży oraz kurs online będą dostępne od 15 grudnia 2018 roku.  
Po okresie przedsprzedaży Daltonkę będzie można zakupić bez kursu, za cenę regularną 129 zł,  

a kurs online będzie dostępny w cenie 59 zł.



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
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BŁĘDY W OCENIANIU    str. 2

Cóż to takiego? 
ZATRUDNIALNOŚĆ             str. 3

JAKOŚ TO BĘDZIE!            str. 5

Dlaczego dzieci  
mają problemy w szkole?       

ROŻNE MOTYWATORY str. 10

Porusz GŁOWĄ...               str. 13

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…
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Sianowska „Dwójka” stale się zmienia, rozwija, aby być jeszcze bar-
dziej przyjazną dzieciom. Dwa tygodnie przed rozpoczęciem roku szkol-
nego 2018/2019 nauczyciele podjęli inicjatywę: postanowili sprezentować 

uczniom kolorowy plac zabaw. Powstał projekt, który zawierał gry podwór-
kowe, miasteczko drogowe, plansze do gry w szachy i matę edukacyjną do 
kodowania. Pozostało tylko przenieść projekt na płytę placu przed szkołą. 
Dyrekcja, dzięki wsparciu finansowemu UGiM Sianów zakupiła potrzebną 
specjalną farbę, pędzle i nauczyciele ruszyli do pracy. Z dnia na dzień plac 
stawał się coraz bardziej kolorowy.  

Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę, czego dowodem są nasi roze-
śmiani uczniowie, którzy każdą przerwę spędzają na placu. Dzieci korzy-
stają z „liczbowej gąsienicy”, „pingwinka”, „kalkulatora”: wymyślają sami 
reguły gry, współpracują w zespole. Oddziały przedszkolne i pierwszokla-
siści trenują właściwe postawy pieszego  w miasteczku drogowym pod 
czujnym okiem pedagogów. 

Dziękujemy naszym kreatywnym nauczycielom z SP 2 w Sianowie.

Katarzyna Budnik 
Dyrektor szkoły w Szkole Podstawowej nr 2 w Sianowie

Kolorowy plac zabaw

Motywacją do powstania pracowni edukacyjnej w Szkole Podstawowej 
nr 2 w Sianowie był jej brak i rosnąca liczba uczniów, którzy objęci są po-
mocą psychologiczno-pedagogiczną. Nauczyciele specjaliści socjoterapii, 
logopedii, rewalidacji, surdopedagogiki i oligofrenopedagodzy , pracujący 
w naszej szkole zgodnie podkreślali, że jest rosnąca potrzeba stworzenia 
życzliwego i przyjaznego miejsca, które pozwoli na pełną terapię, naukę i 
harmonijny rozwój dziecka. Pracownia edukacyjna byłaby również dosko-
nałym  miejscem na pracę z uczniem zdolnym. Miejscem, które pozwoli na 
niestereotypową pracę z zachowaniem dużej swobody i elastyczności pro-
wadzenia zajęć, to także świetne miejsce do pracy zarówno indywidualnej, 
jak i grupowej. Jej sprzyjający klimat pozwoliłby na włączenie rodziców 
w proces edukacyjny. Dyrekcja zaproponowała adaptację pomieszcze-
nia i pozyskała życzliwych nam sponsorów. Dzięki środkom finansowym  

uzyskanym od Urzędu Gminy i Miasta Sianów i  firmy ARKA mogliśmy 
stworzyć kameralną, świetnie wyposażoną salę. Została ona wyposażona 
w nowoczesny sprzęt: projektor z ruchomymi obrazami, baldachim świa-
tłowodowy, tubę huraganową, lustro logopedyczne, ścieżkę sensoryczną i 
wiele innych pomocy dydaktycznych. 

Zakupiono nowe meble, wykładzinę, siedziska, pomalowano ściany.
W zagospodarowanie sali włączyli się nauczyciele i pracownicy admi-

nistracji. 
Dyrektor Katarzyna Budnik 

Oto efekt naszych wspólnych działań.

„Rozwijam się „wszechstronnie”
pracownia edukacyjna w Szkole Podstawowej nr 2 w Sianowie



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

Mam Dziecko w Szkole, LISTOPAD 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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Materiały różne dla Nauczycieli i Rodziców Uczniów 
w ramach Ogólnopolskiej Kampanii na rzecz rozwijania kompetencji 

efektywnego uczenia się i profilaktyki trudności szkolnych.

KLIKNIJ TU KONIECZNIE

NEUROBOx MATERIAłY BEZPłATNE  
DLA NAUCZYCIELI I RODZICÓW UCZNIÓW DO POBRANIA:
● Przestrzeń szkoły. Jak działa na nas przestrzeń, w której przebywamy? Co to jest wkład sensoryczny; 
 szum lub smog akustyczny? Czy każde światło sprzyja uczeniu się? Co to jest smog świetlny? Jak na 
 nas wpływają kolory? Inspiracje do kreowania przestrzeni w szkole… Materiał dla nauczycieli i rodziców.
● Integracja sensoryczna. Prezentacja dla rodziców i nauczycieli. Dla profilaktyki i wczesnej diagnozy.  
 Lista objawów zakłóceń integracji sensorycznej u dzieci. Jeśli uzyskany wynik jest powyżej 5 punktów  
 – zalecamy konsultację ze specjalistą, pedagogiem – specjalistą terapii sensorycznej i integracji od- 
 ruchów. Wynik wskazywać może na zakłócenia integracji sensorycznej. Tego typu niedojrzałość  
 psychomotoryczna nie jest możliwa do usprawnienia bez odpowiednio dobranych ćwiczeń i terapii.
● Szum akustyczny. Hałas. Efekt fryzjera. 
● Ontogeneza, czyli uczeń w procesie własnego rozwoju.
● Depresja i obniżenie nastroju u dzieci. Test na depresję.
● Szalony Alfabet na koncentrację uwagi i nie tylko…

NEUROBOx MATERIAłY DLA NAUCZYCIELI:
● Kurs NeuroEdukacja
 Trzy moduły tematyczne: Wprowadzenie. Jak działa pamięć? Ontogeneza, czyli dziecko w procesie włas- 
 nego rozwoju. BIOS – jesteśmy częścią natury. Neurostandardy pracy szkoły. Materiał w PDF, z możli- 
 wością uzyskania zaświadczenia 16 g. ukończenia kursu. W cenie kursu dostęp do bezpłatnych webinarów 
 i dodatków  
 Cena: 69 zł. Więcej: www.neurobox.pl  

● Szkolenia dla Rad Pedagogicznych:
 Kreatywne metody nauczania. 
 Neuroedukacja – praktycznie!
 Jak wprowadzić warsztaty z uczenia się w szkole?
 Co chcemy zmienić i jak to zrobić? Warsztaty foresight’owe. Plan zmian i logistyka wdrażania. 

NeuroBox.pl

NeuroBox.pl

Zapytania  – prosimy kierować pod adres  espps@wp.pl lub neuroBox@wp.pl

www.eporadniadlarodzicow.pl //Neurobox // NeuroBox SKLEP


