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Gdybym  
na początku swojej kariery  

jako przedsiębiorca  
zapytał się klientów,  

czego chcą,  
wszyscy byliby zgodni: 
chcemy szybszych koni. 
Więc ich nie pytałem.

Henry Ford 
przemysłowiec, założyciel Ford Motor Company

Zaradność życiowa to przekonanie o posiadaniu odpowiednich zaso-
bów, dzięki czemu nie czujemy się jako ofiary zdarzeń, ale ich aktywni 
współautorzy lub nawet autorzy. Z pewnością – w podobnym kontekście, 
możemy mówić o zaradności edukacyjnej. Znaczy to, że rozumiem 
co się ze mną dzieje w szkole, rozumiem cel, sens, mam kompetencje 
i znam/umiem zastosować odpowiednie narzędzia (rozwiązywania pro-
blemów, narzędzia myślenia, narzędzia działania), które także mają za-
stosowanie w życiu „po szkole”. Przeczytajcie refleksyjnie motto obok… 
i dajmy uczniom – bez pytania, odpowiednie narzędzia do myślenia, 
do integracji wiedzy i umiejętności! 

Proponujemy hasło na ten rok: więcej sensu w szkole!     
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„Edukacja nie powinna polegać  
na przyswajaniu faktów,

lecz ćwiczeniu umysłu do myślenia”…
powiedział nieoceniony Albert Einstein.

Myślenie ma przyszłość!
Ale myślenie nie jest tylko jedno!

Z myśleniem jest jak z narzędziami  
do majsterkowania, 

warto poznać co do czego służy!
  

Na Nowy Rok i dalej
życzymy Państwu myślenia:

pozytywnego, 
optymistycznego,

uwolnionego od grawitacji  
schematów i rutyny…

Upraszczajmy problemy.
Poprawiajmy spokojnie co się da.

Miejmy wiarę w siebie.
Miejmy wiarę w innych!
Wszystkiego dobrego!

Weź to, czego potrzebujesz!
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Integracja wiedzy 
poprzez techniki i metody myślenia

Nie mogę nikogo niczego nauczyć. 
Mogę tylko sprawić, że zaczną myśleć.

Sokrates

Uczenie myślenia to (paradoksalnie!) nowy temat w szkołach. 
Jeżeli chcemy nauczyć dzieci myślenia – trzeba ich  nauczyć róż-
nych sposobów/metod myślenia, bo myślenie nie jest tylko jedno… 
Myślenie ma także swoją metodologię. Światowi liderzy w temacie 
myślenia Edward de Bono oraz Peter Sternberg  opracowali wiele 
ciekawych narzędzi myślenia, które warto poznać i wykorzystywać 
na lekcjach. 

Zapraszam do poznania pięciu podstawowych metody uczenia myśle-
nia, które można wykorzystywać do różnych zdarzeń edukacyjnych na 
każdym przedmiocie w szkole.  W dodatku do czasopisma prezentujemy 
16 scenariuszy lekcji z wykorzystaniem metod, których twórcą jest Edward 
de Bono – psycholog i lekarz z Malty. Edward  de Bono uważany jest za 
niekwestionowany w świecie autorytet w zakresie kształcenia umiejętności 
myślenia. Jest autorem ponad 60 książek, które przełożono na niezliczo-
ne języki. Szeroko znany jest jako twórca koncepcji myślenia lateralnego 
i dziesiątek narzędzi myślowych, które zachwycają swoją prostotą i są uni-
wersalne w zastosowaniu dla małych dzieci, starszych i dorosłych. 

Stosując moją ulubioną zasadę de Bono, która nazywa się „Uprosz-
czenie” – proponuję uprościć sytuacje uczniów i stosować podobne 
metody pracy, czy jak nazywa to de Bono – wykorzystywać podobne 
narzędzia i strategie rozwiązywania problemów edukacyjnych. 

  
Uczniowie poznają, że myślenie nie jest tylko jedno – a jego strumień 

można odpowiednio uformować co daje wymierne skutki, a zwłaszcza lep-
sze zrozumienie. Poznanie narzędzi myślenia i uczenia się – przyda się 
każdemu na całe życie.    

Miejmy cały czas na uwadze, że dziecko do czasu pójścia do szko-
ły cały czas się uczy. Uczy się języka polskiego, matematyki, geografii, 
historii, fizyki, chemii, a nawet ekonomii – prowadząc wymianę bartero-
wą z kolegami w piaskownicy. W sposób naturalny używa języka, wyraża 
swoje emocje, stosuje symbole, metafory, mówi prozą i wierszem. Stosu-
je metodę dramy w zabawie z kolegami, naśladując ludzkie zachowania 
i odgrywając sceny z życia dorosłych. Tworzy hipotezy, poznaje strukturę 
świata i relacji społecznych, eksperymentuje. Poznaje materię ożywioną 
i nieożywioną, bada ludzkie reakcje i na nie odpowiednio reaguje. Dziecko 
posiada masę wiadomości na każdy temat, zaś rozwijające się w korzyst-
nej atmosferze akceptacji, aprobaty, uznania i szacunku – korzystając 
ze swojej wyobraźni i osobistej wiedzy o świecie potrafi wysnuć hipotezy 
i interpretacje zjawisk zadziwiające najtęższych mędrców! 

Naturalną potrzebą dzieci jest potrzeba ciekawości i integracji, znacze-
nia i sensu. Tak samo zresztą jak dorośli, dzieci chcą rozumieć co się dzie-
je wokół nich, chcą znać sens wykonywania określonych działań. Inaczej 
czują się odizolowane, samotne, sfrustrowane, pełne lęków związanych 
z nauką. Stają się bierne, wycofujące się lub agresywne... tak samo jak 
dorośli.

Co się dzieje ze światem w szkole? 

W szkole dziecko wprowadzane jest w sytuację podziału sztucznego i 
odrębności zjawisk. 

Tu wiedza podawana jest jako coś niejako spoza jego świata, abstrahu-
jąca od osobistego doświadczenia. Wiedza podawana z pozycji eksperta, 
naładowana niezrozumiałymi kategoriami poznawczymi, słabo lub w ogóle 
nie odniesiona do pojęć znanych, naturalnych, potocznych. No i zaczyna-

ją się problemy...W praktyce szkolnej zmianie ulega metodologia bada-
nia świata: samodzielny proces poznawczy zastępują gotowe informacje 
i przepisy. Obniża się aktywność poznawcza dziecka – stara się ono je-
dynie zapamiętać właściwe odpowiedzi, często operując niezrozumiałymi 
dla niego pojęciami lub symbolami. Obniża się stopniowo (aż do zani-
ku) zaufanie do własnych możliwości i kompetencji (na ogół ogromnych 
w dzieciństwie). Sukcesywnie zanika spontaniczna ciekawość poznawcza, 
bo dodatkowe pytania są niepożądane i wzmacniane negatywnie. Pojawia 
się i utrwala postawa reaktywna: gotowość do udzielania właściwej odpo-
wiedzi, tzn. zgodnej z oczekiwaniami nauczyciela, w odpowiednio regla-
mentowanym przez niego czasie.

Świat szkolny staje się coraz bardziej dziwny, obcy, sztuczny: tu istnie-
ją tylko „zadania” z jednym najlepszym rozwiązaniem. Utrwala się wizja 
świata jako dobrze opisanego, pewnego. Występuje zjawisko izolacji wie-
dzy szkolnej od osobistego doświadczenia. Wiedza szkolna funkcjonuje 
jakby w „osobnej kartotece”.

Przedmioty nauczane w szkole układają wiedzę w sposób nieline-
arny, powiązania z rzeczywistością (na ogół dość skomplikowaną) 
są nieczytelne. 

Dzieci pojmują nieco jak wygląda „świat” wg wersji poszczególnych 
nauczycieli, ale nie widzą go nigdzie w całości! Żartując nieco – można 
stwierdzić, że „każdemu ciekawość by zanikła”, gdyby musiał w ciągu roku 
poznać ponad 2 tysiące nowych terminów plus ewentualnie około 500 
w wersji rozszerzonej (liczba pojęć do opanowania np. w klasie VI). 

Chciałoby się wręcz  gromko zawołać uprasza się o jakieś upro- 
szczenie wszystkiego! Jedna z możliwości to ujednolicenie metod 
pracy na lekcji – metod uczenia się, które są używane na wszyst-
kich lekcjach.  

Model integracji międzyprzedmiotowej przez techniki i metody myśle-
nia wygląda jak niżej:
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Pięć uniwersalnych metod pomagających w uczeniu się 
Można je oczywiście wykorzystywać na wszystkich przedmiotach nauczania!

1. Asocjogram – Zbieracz (od asocjacje, czyli skojarzenia).

Asocjogram to nielinearny sposób zestawienia skojarzeń, informacji, 
wiadomości, rozwiązań…  na dowolny temat. Temat do myślenia jest zapi-
sany w centralnym miejscu kartki w kółku, od którego odchodzą linie (pro-
mienie). Odpowiedzi można wpisywać na promieniach lub w miejscach na 
końcu promieni (np. owalach).  

Asocjogram warto wykorzystywać dla:
(1) swobodnego podsumowania wiedzy na dowolny temat, czyli wszystko  
 co wiesz na temat (np. epoki Odrodzenia,  roli wody w przyrodzie, cech  
 bohatera literackiego czy figur płaskich); 
(2) poszukiwania różnych pomysłów na rozwiązanie problemu (np. co moż- 
 na zrobić, aby dobrze się przygotować do klasówki); 
(3) zebrania głównych zagadnień przed wykonaniem np. Mapy Mentalnej. 

Asocjogram może mieć liczbę promieni dowolnie ustaloną lub podaną 
„z góry”. Przy zadaniach kreatywnych warto założyć taką liczbę, np. na-
pisz 20 sposobów na spędzanie wolnego czasu, albo napisz 20 skojarzeń 
ze słowem Odrodzenie. Wzmaga to dyscyplinę myślenia i ułatwia poszu-
kiwanie rozwiązań (tak działa nasz umysł!). 

Asocjogram można wykonywać samemu lub w parach lub większej gru-
pie – wtedy pomysłów jest więcej!

2. Notatka Graficzna (infografika)

Zamiast zapisywać słowo w słowo – robimy notatkę graficzną, która nie 
tylko zastępuje wiele słów. Informacje przetworzone samodzielnie i/lub 
podane w inny sposób niż tekstowy, zapamiętuje się łatwiej i łatwiej też 
je sobie przypomnieć. Wiele takich notatek tworzy osobistą „kartotekę”, 
którą można wykorzystać do np. powtórek. Można tworzyć kilka notatek 
dla procesów (np. w postaci mini komiksu). Dla utrwalenia informacji warto 
skorzystać z mnemotechnik, wypowiedzieć je  dramatycznie, rytmicznie 
lub utworzyć krótką historyjkę (najlepiej zabawną).

 Narysuj własną notatkę graficzną na temat podstawowych da-
nych o Ziemi

Średnia temperatura – 22 stopnie 
– wody 2/3 powierzchni 
– lądy 1/3 powierzchni 
– wiek 5 mld lat. 
Tu przykład – możesz dodać jesz-

cze jakieś informacje np. liczbę popu-
lacji naszej planety. 

3. Linie czasu 

Za pomocą Linii Czasu można przedstawić wszystkie zdarzenia, które 
występują w określonej chronologii np. pojawienie się konkretnych wyna-
lazków technologicznych, wydarzenia historyczne, pory roku lub fabułę 
lektury. Można zaplanować realizację projektu lub jakiegoś wdrożenia. Za 
pomocą ilustracji lub zdjęć można zrobić Linię Czasu dla miasta, a kiedy 
sięgniemy do prywatnych albumów ze zdjęciami – osobistą Linię Czasu.  
Linię czasu można także zacząć od końca – wstawiając przy odpowiedniej 
dacie oczekiwane wydarzenie (np. wyjazd na wycieczkę) i cofając się w 
czasie – opisać wydarzenia konieczne, aby ten cel został zrealizowany.

1) Linie czasu robi się na kartkach papieru, najlepiej dużych i długich  
 (np. sklejonych). Można opisywać, ilustrować, doklejać obrazki, ko- 
 perty, pudełka-skrytki (i tam umieszczać dokładniejsze informacje,  
 ciekawostki lub mini modele). \
2) Przedziały czasowe można stosować dowolnie.
3) Linia Czasu może być opracowywana indywidualnie lub grupowo.
4) Opracowanie Linii Czasu można kreatywnie łączyć z innymi metoda- 
 mi efektywnego zapamiętywania (mnemotechniki, haki pamięciowe,  
 wizualizacja).

5) Linie Czasu można wykorzystać do tworzenia mini gry dydaktycznej.  
 Na przykład: Wynalazki - co było pierwsze jajko… czy kura? Oczywiś- 
 cie chodzi o to, aby ustawić w kolejności pojawienia się na świecie  
 różne wynalazki ludzkości np. takie jak zegar z kukułką, komputer,  
 coca-cola czy sygnalizacja świetlna. Wobec tak ogromnej masy infor- 
 macji, jaką ma do zapamiętania każdy uczeń – cenne są nawet przy- 
 bliżone rozwiązania (co jest oddzielnym narzędziem myślenia według  
 Edwarda de Bono). 
 

4. Haki pamięciowe – obraz i cyfry.

Haki pamięciowe to krótkie, niezwykłe historyjki liczbowo-obrazkowe,  
które zapadają głęboko w pamięć i dlatego trzeba uważać, aby zapamię-
tać je poprawnie! 

Haki Pamięciowe służą do zapamiętywania dat historycznych, okre-
ślonych wartości (liczby Pi, stałej grawitacji), numerów telefonów, daty 
urodzin, kodu pocztowego, numerów miejsc w pociągu itd. Przydatne za-
równo w szkole, jak i w życiu. Przypomnienie daty lub numeru jest błyska-
wiczne i bezwysiłkowe! 

Najpierw uczymy się naszego własnego 
kodu np. :  
1 –  to wędka, 2 – łabędź, 3 – wąsy, 
4 – krzesło, 5 – jabłko, 6 – zwinięty wąż, 
7 – kosa lub żagielek, 8 – bałwan,  
9 – kwiatek i 0 – to jajko. 
Potem ćwiczymy budowanie mikro-obraz-
ków utworzonych z cyfr i… gotowe. Umie-
jętność przydatna na całe życie! 

Na tym obrazku jest zaszyfrowana data wstąpienia Polski do Unii Euro-
pejskiej. Obraz pojawia się w umyśle natychmiast – datę sczytuję z obrazu 
mentalnego. W ten sposób zapamiętujemy sprytnie – angażując funkcje 
obu półkul mózgowych.  

5. Rytmizacja treści – wierszyki dziwne, śmieszne, czasem 
straszne.

Rytmizacja treści to kreatywny sposób zapamiętywania treści sekwencyj-
nych, które trzeba zapamiętać w określonej kolejności. Do uniwersalnego 
wykorzystania. Można się w ten sposób uczyć wszystkiego, co wymaga 
określonej kolejności, postępowania według określonej procedury, jest 
niezmienne, np.  kolejności planet w Układzie Słonecznym, kolejności ko-
lorów w tęczy, nazwy Państw sąsiadujących z Polską, nazwy epok literac-
kich, a nawet panujących władców Polski i wiele innych... Wierszyki moż-
na także tworzyć dla zapamiętania kolejności wykonywanych czynności. 
 
1) Pierwsze litery wyrazów do zapamiętania służą jako pretekst do wy- 
 myślenia wierszyka lub zdania, które wypowiadamy odpowiednio ak- 
 centując. 
2) Wierszyk/zdanie musi być dziwny, wzbudzający emocje (śmieszny bądź  
 straszny), pełen humoru i rytmiczny.
3) Po ułożeniu wierszyka – najlepiej powtórzyć go kilka razy głośno na głos  
 przesadnie akcentując  i… gotowe. 

Na przykład: kolejność od komórki do organizmu: KTO TEGO NIE UMIE 
OBLEJE
 NAZWY LITERY ZADANIE

KOMÓRKA	 K	 ●	KTO
TKANKA	 T	 ●	TEGO
NARZĄD	 N	 ●	NIE
UKŁAD	 U	 ●	UMIE
ORGANIZM	 O	 ●	OBLEJE
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Zadanie: ułóż rytmiczny wierszyk do zapamiętania nazwy państw są-
siadujących z Polską. Zacznij od granicy wschodniej zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara. 

Nauczyciele często narzekają, że uczniowie nie uczą się i nie myślą. Py-
tanie - czy tego na co narzekają nauczyli uczniów? Być może wydaje się, 
że uczenie się i myślenie jest jak oddychanie – samo się dzieje. I to jest 
pułapka myślowa – bowiem nawet w przypadku oddychania i tego trzeba 
się nauczyć, aby oddychać prawidłowo! 

W dodatku do tego numeru znajdziecie Państwo 16 scenariuszy z 
komentarzami ilustrujących możliwości wdrożeniowe metod czy na-
rzędzi myślenia i ogólnie uczenia się. Wszystkie metody mają charakter 
uniwersalny - można je wykorzystywać na każdej lekcji od klasy I szkoły 
podstawowej po liceum. A potem na studiach i w życiu.   
● Przed klasówką uczniowie mogą zrobić w parach ASOCJOGRAM do  
 tematu, aby rozgrzać umysł i uruchomić pamięć;
● W czasie omawiania lektury lub zdarzenia – mogą szukać PZ (punktu  
 zwrotnego);
● Kiedy mają do rozwiązania skomplikowany problem – nauczyciel może  
 zachęcić do wykorzystania STRATEGII SŁONIA;
● albo nawiązać do MORDERCÓW POMYSŁÓW („dobre, ale nie ma to  
 czasu, musze realizować podstawę programową” L);
● Kiedy po pytaniu panuje martwa cisza – można poprosić uczniów o  
 ROZWIĄZANIE PRZYBLIŻONE (ZOOM); 
● Albo pomyślenie na ŻÓŁTO, BIAŁO lub CZARNO („czego się naj- 
 bardziej obawiasz?). Uwaga! Myślenie pesymistyczne także ma swoje  
 funkcje – byle nie dominowało nad innymi kolorami myśli! (film na  
 temat Kapeluszy myślowych jest pod tym adresem 
 https://www.youtube.com/watch?v=_2JimLV_2AI)

Zaradność edukacyjna to przekonanie o posiadaniu odpowiednich zaso-
bów, dzięki czemu nie czują się jako ofiary zdarzeń, a ich aktywni współ-
autorzy lub nawet autorzy. Co jest jednym z ważnych celów edukacji. 

Polecana literatura:

de Bono E., Atlas myślenia dla menedżera, Warszawa 1998, wyd. Medium.

de Bono E., Mieć piękny umysł, Warszawa 2009, Studio Emka.

de Bono E., Naucz się myśleć kreatywnie. Podręcznik twórczego myślenia dla do-
rosłych i dla dzieci, Warszawa 1995, wyd. Prima.

de Bono E., Naucz swoje dziecko myśleć. Nieodzowny podręcznik dla wszystkich 
rodziców, Warszawa 1994, wyd. Prima.

de Bono E., Sześć myślowych kapeluszy, czyli sześć sposobów myślenia, Warsza-
wa 1996, wyd. Medium. 

Brześkiewicz Z. W., Superpamięć. Jak uczyć się trzy razy szybciej, Warszawa 
1995, Agencja Wydawnicza Comes. 

Buzan T., Buzan B., Mapy twoich myśli. Mindmapping, czyli notowanie internetowe, 
Łódź 2008, wyd. Aho!. 

Dryden G., Vos J., Rewolucja w uczeniu, Poznań 2000, wyd. Moderski i S-ka. 

Spear-Swerling L., Sternberg R., Jak nauczyć dzieci myślenia. Sopot, GWP, 2015.

Smith A., Przyspieszone uczenie się w klasie, Katowice 1998, WOM. 

Taraszkiewicz M., Jak uczyć lepiej? Czyli refleksyjny praktyk w działaniu, Warszawa 
1995, CODN. 

Taraszkiewicz M. (red.), Skuteczne metody pracy, Warszawa 2001, Verlag Dashofer. 

Taraszkiewicz M., Rose C., Atlas efektywnego uczenia (się) nie tylko dla nauczycieli, 
Warszawa 2005, wyd. TL. 

Taraszkiewicz M., Nauczanie wielozmysłowe, Warszawa 2010, WSiP. 

Przebieg lekcji: 

1. Nauczyciel przedstawia cel lekcji i pyta się 
 czy uczniowie znają takie powiedzenie  
 i cóż ono znaczy?
2. Nauczyciel bierze teraz karton mleka i trochę 
 rozlewa na blat stołu. 
3. Pyta się uczniów co się dzieje? Co widzą? .  
 Zobaczcie rozlane mleko rozlewa się strumie- 
 niem i nie można zapanować nad kształtem  
 tego rozlewiska.
4. Teraz nauczyciel wlewa mleko do naczyń  
 o różnych kształtach: wysokiej szklanki,  
 spodeczka, foremek (kuchennych lub dzie- 
 cięcych). 
5. Co teraz: w naczyniach mleko rozlewa się ina- 
 czej - zaczyna mieć pewną formę. Jak to  
 można połączyć z myśleniem?
6. Prawdopodobnie uczniowie odnajdą regułę, która stanowi pod- 
 sumowanie tej części: myślenie nie powinno płynąć bezładnie 
 jak strumień rozlanego mleka, ale wykorzystywać jakąś formę  

- 

dlatego warto poznać różne narzędzia myślenia, a potem je odpo-
wiednio stosować.

Więcej w dodatku do 12 nr Mam Dziecko w Szkole

16 SCENARIUSZY wdrażających narzędzia myślenia i uczenia się 
według Edwarda de Bono

SCENARIUSZ NR 1. 
Temat: Wstęp, czyli myśleć można na różne sposoby
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Mordercy Pomysłów 

To nie 
zadziała! 

To 
bzdura!

Już to 
robiliśmy!Tak nie można myśleć; 

to nielogiczne!

Jest za późno 
na to... 

Jest za 
wcześnie 

na to... 

Nie czas 
teraz na...

Jestem 
na to 

za młody 

Jestem 
na to  

za duży

A także:
StRACH

Strach przed
popełnieniem błędu! 

Czy znasz morderców pomysłów? Oto oni: 

Tak nie 
można! 

Strach przed 
ośmieszeniem!

Niecierpliwość stres Brak wiary 
w siebie!

To niemożliwe!

To 
głupie! 
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Pedagog w szkole – refleksje…

Współczesna szkoła: podstawowa, gimnazjum, liceum, technikum, za-
wodówka, szkoła branżowa i co tam jeszcze wymyślą. Dzieci w szkole to 
uczniowie od 6 do 19 roku życia. Pedagog - najczęściej jeden w szkole. 
Czasem wraz z psychologiem na pół etatu lub doradcą zawodowym, cza-
sem pół etatu pedagoga i pół psychologa. W małych szkołach jeden peda-
gog na kilka szkół w gminie… Tyle o rzeczywistości szkolnej.

Przygotowanie merytoryczne

Chyba się różni. W szkole teraz pracują pedagodzy z 30 letnim stażem 
i bez stażu, a młodzież i jej problemy zmieniły się i trzeba nowych pomy-
słów na pomaganie.

Pedagog ze stażem do 5 lat jest osobą bardzo młodą lat ok. 25-30, czyli 
z pokolenia Y. Ze stażem 5-15, ma lat 30-40 i jest z pokolenia X, ale są 
też nestorzy zawodu lat ileś tam ze stażem, niemal 30 letnim - z pokolenia 
baby boom, czyli tak dawnego, że obecni uczniowie: Pani! taka babcia, 
cóż mi pomoże?

Młodzież, nasi uczniowie to jest pokolenie Z i C. Dlatego czasem trudno 
zrozumieć co do siebie mówimy. Skojarzenia mamy inne, odnośniki, treści 
kulturowe, cywilizacyjne. Dlatego nie mogą rodzice mówić – ja w twoim 
wieku. Bo nie ma tego odniesienia. Ja w twoim wieku byłam X, a Ty jesteś 
C.

Czerpiemy z teorii zachodnich i wprowadzamy metody o nowo brzmią-
cych nazwach coaching, tutoring, mentoring. Czasem uznajemy, że wszy-
scy nauczyciele są pedagogami i oddzielnego etatu nie ma. A przecież 
jest różnica, czy ktoś ma czas czy nie, czy ocenia, czy zapewnia spokój, 
dyskrecję miejsca, czasu, tematu.

Cały czas się doskonalimy, im starsi, tym więcej kursów, doświadczenia 
życiowego, dzielenia się wiedzą, praktykantów, kontaktów. Cenne w mojej 
pracy jest i przygotowanie merytoryczne i doświadczenie życiowe.

Pracowałam w różnych typach szkół; także uczyłam studentów i uczniów 
klasy piątej, byłam wychowawcą w technikum. Spotkani absolwenci mó-
wią, że mnie pamiętają, a ja im mówię, że wierzę ☺…

Od 1998 roku jestem pedagogiem-praktykiem. Niewiele z wiedzy wy-
niesionej ze studiów przydaje się w praktyce. Trzeba stawiać na praktykę 
i dzielenie się wiedzą, superwizje wśród specjalistów. O przypadkach i 
rodzajach i możliwościach pomocy można by dużo mówić. Od zwykłych 
kłopotów w nauce, zakochania i odkochana, po odtrącenia przez rodzi-
ców, uzależnienia, choroby i śmierć. W latach 2007-2010 zaczęły się 
problemy dorosłych, które na swoje barki brały dzieci. Zwiększona liczba 
bezrobotnych i rozwodów, pracoholizm i choroby śmiertelne, samotność 
jako skutek lub przyczyna. Kryzys goni kryzys i odbija się na najsłabszych. 
Niektórzy o tym mówią, rozmawiają z pedagogiem, niektórzy dadzą się 
wciągnąć w rozmowę, przez pedagoga, który czuje że coś nie gra. Inni 
radzą sobie sami.

Od 2011 mamy jakoś takie nowe pokolenie w szkołach. Nowi rodzice (Y 
indywidualiści), nowe dzieci (Z, C wirtualni). Inni. Roszczeniowość, pre-
tensje, tumiwisizm, brak relacji, osłabienie wartości, euro-migracje, samot-
ność, prokrastynacja, uzależnienia behawioralne. Coraz słabsze wyniki w 
nauce, ale wszyscy zdają maturę i dostają się na studia. Pokolenie Z, 
pokolenie C.

Pracodawcy narzekają, że młodym pracownikom brakuje praktycznych 
umiejętności, kultury, odpowiedzialności, zasad współżycia społecznego.

Jeśli uczeń (rodzic, nauczyciel) potrzebuje i chce, pedagog zawsze jest 
skłonny pomagać. Stała obecność pedagoga zapewni wsparcie, wysłu-
chanie, radzenie, pytanie, wspólne bycie, uważność, czas, dyskrecję, em-
patię, porozumienie bez przemocy, tutoring i coaching też.

To właśnie zmiana oczekiwań jest tą najbardziej zauważalną różnicą 
pokoleniową. Widać ją już teraz, z pewnością będzie się ona dalej po-
większać wraz z wkraczaniem na rynek pracy mitycznego pokolenia Z. 
Obserwując wchodzące obecnie na rynek pracy pokolenie 1990+, mogę 
stwierdzić, że zmiana w oczekiwaniach jest rzeczywiście widoczna. Są 
one coraz większe, a niestety nie zawsze idą za nimi odpowiednie kompe-
tencje czy większa dojrzałość – mówiła Agnieszka Obuchowska z Getinge 
Group podczas debaty o rynku pracy  zorganizowanej kilka lat temu przez 
Gazetę Wyborczą.

Wyzwania edukacyjne z perspektywy pedagoga

Ta dzisiejsza młodzież... Tak tak, wiemy… Już Sokrates mówił: „ta dzi-
siejsza młodzież jest nie do wytrzymania…” 

Ja wierzę i wiem, że młodzież jest świetna, kreatywna, chętna, zdol-
na, pracowita, wrażliwa. 

Młodzież potrzebuje wolności, zaufania, przestrzeni, czasu i nas doro-
słych. Niech się na nas (rodziców i nauczycieli) gniewają czasami, wysłu-
chamy, wytłumaczymy, a oni pójdą w przyszłość i nie będą się bali.

Przychodzą, płaczą i śmieją się, odchodzą, wracają, proszą i obrażają 
się, dziękują. Są czasem pogubieni. Czasem zbyt pewni siebie, wiedzą 
lepiej – wiadomo: nastolatki. 

A ja czekam, jestem i mam dla nich czas. I cieszę się gdy przychodzą.

Co robi pedagog?... No, NIC… to znaczy: obserwuje, diagnozuje, bada, 
szuka, ankietuje i dowiaduje się – kto, co jak kiedy, dlaczego? Prowadzi, 
popycha, zachęca, zniechęca, wspiera, słucha, docenia, chwali, motywu-
je, tłumaczy, MA CZAS dla uczniów, rodziców, nauczycieli.

Wspiera uczniów, rodziców, nauczycieli. Rozmawia i zbiera zmartwie-
nia uczniów i rodziców: strach przed szkołą, strach przed ludźmi, stres, 
otyłość, anoreksja, wczesna inicjacja seksualna, przemoc szkolna, nało-
gi, uzależnienia behawioralne, bezpieczeństwo w Internecie, doradztwo 
edukacyjne, zaburzona komunikacja, konflikty, niezrozumienie w rodzinie, 
przemoc domowa…

Nie mam monopolu na jedynie słuszną poradę. Wysyłam do różnorod-
nych poradni, oswajam psychiatrów, dodaję otuchy i cieszę się, gdy sobie 
radzą. Moje dzieci. 

Małgorzata Narożna-Szmania – pedagog

(przedruk z https://edunews.pl/badania-i-debaty/opinie/3832-o-pracy-pedagoga-
w-szkole) 

Małgorzata Narożna-Szmania mówi o sobie: jestem pedagogiem z powo-
łania, zamiłowania i wykształcenia. Wykonuję pracę, którą lubię i która mnie 
nie męczy. Staram się  rozwijać, robić coś nowego, być na bieżąco. Dzięki 
dzieciom, młodszym i starszym uczniom stale czuję się młodo. Jestem pasjo-
natką Porozumienia bez Przemocy, zbieram żyrafy. Promuję pozytywne podej-
ście do życia. Pracuję jako pedagog szkolny w Katolickiej Szkole Podstawowej 
i Publicznym Liceum Ogólnokształcącym KSW w Poznaniu. Jestem autorką 
kilku programów zajęć i artykułów. Stale się uczę, także od młodych ludzi

Praca pedagoga to wędrówka, podczas której każdy dzień zwiastuje coś nowego. Pedagog wie, że musi od 
siebie wymagać. to jest trudne, ale poprzez uśmiech, dobre nastawienie i chęć pracy z uczniami pedagog 
aklimatyzuje się w swoim miejscu pracy i potrafi młodych wysłuchać i poprowadzić gdzie potrzebują.
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Inspiracje: Dzień Pasjonata
Pedagog Małgorzata Narożna - Szmania od 2 lat organizuje w szko-

le Dzień Pasjonata. W zeszłym roku zaproszenie przyjęło 23  gości, któ-
rzy poświęcili czas i energię, by zachęcać 
młodzież do poszukiwań własnych pasji, 
do różnorodnego  spędzania czasu, do 
odkrywania drogi zawodowej.  Wśród za-
proszonych byli uczniowie, nauczyciele, 
rodzice oraz nasi znajomi. Gościliśmy: po-
dróżników, sportowców, pasjonatów nauki 
i sztuki, dietetyczkę,  radiowca, marynarza, 
filmowca,  pedagogów i psychologów oraz 
ekonomistę. 

Inicjatywa Dzień Pasjonata realizuje cele 
profilaktyczne, wychowawcze oraz doradz-
twa zawodowego. Pasja, zamiłowanie do 
czegoś jest czynnikiem chroniącym zdrowie 
psychiczne, umożliwia konstruktywne spę-
dzanie czasu wolnego, rozwija kompetencje 
kluczowe, pomaga podejmować decyzje 
edukacyjne i zawodowe itd. 

Formuła Dnia Pasjonata umożliwia 
uczniom ujrzenie pasji w kontekście pracy 
zawodowej, czerpanie inspiracji, doświad-
czanie pozytywnych emocji, a także inte-
grację społeczności ludzi z pasją. Pojawia 
się okazja do zaprezentowania swoich pasji 
przez wszystkich pracowników szkoły, co 
sprzyja kształtowaniu atmosfery i autentycz-
nego zaangażowania w życie szkoły.

Zapraszając Gości z zewnątrz, zwiększamy atrakcyjność i rangę wy-
darzenia, a także budujemy sieć współpracy ze społecznością lokalną. 
Wydarzenie ma charakter otwarty dla całej społeczności szkolnej! Z en-
tuzjazmem przyjmujemy zgłoszenia od uczniów, rodziców, nauczycieli i 
wszystkich pracowników szkoły ! 

Hasło przewodnie to podziel się z nami swoją pasją! 

„Nauczyć się żyć z pasją jest w pełni realnym i osiągalnym marzeniem 
dla wszystkich z nas. Zachęcam do przełamywania swoich barier, podej-
mowania nowych wyzwań i uczenia się od innych. Pasja to nieustanne 
próbowanie nowych rzeczy, cieszenie się każdym kolejnym dniem, życie 
na zasadzie tu i teraz i stały rozwój”

(cytat zaczerpnięty za strony www.pieknoumyslu.com)

Dzień Pasjonata  
Opis:
Prezentacja pasji uczniów, rodziców, nau- 
czycieli i zaproszonych gości.

Cele główne:
Profilaktyka zachowań niepożądanych. Pro-
mocja zdrowia. Doradztwo zawodowe i edu-
kacyjne. Zarządzanie sobą w czasie.

Inne cele:
Poznawanie różnych sposobów spędzania 
czasu wolnego. Kształtowanie umiejętności 
podejmowania decyzji edukacyjnych i za-
wodowych. Poznanie ciekawych ludzi.
Możliwość zaprezentowania swoich pasji. 
Kształtowanie umiejętności występów pu-
blicznych.

Przewidywane korzyści:
- Uczniowie wzajemnie się rozpoznają – in 
 tegracja,
- Uczniowie występują publicznie - przygo- 
 towują się do zdawania egzaminów i in- 
 nych sytuacji, w których umiejętność wys- 
 tąpień publicznych jest potrzebna,
- Uczniowie poznają różnorodne sposoby  

 zagospodarowania czasu, ile wysiłku  kosztuje założenie i utrzymanie  
 firmy, cóż znaczy robić zawodowo to, co człowiek lubi,
- pogłębienie współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym

Więcej 
  http://dobrasp.pl/dzien-pasjonata-3/ 
  http://dobreliceum.pl/galeria/20172018-2/dzien-pasjonata/

1. Mapa celów

Na początku roku szkolnego nauczyciel 
przedstawia uczniom cele do osiągnięcia (do 
końca roku lub do końca określonego etapu 
edukacyjnego) w formie mapy. 

Nauczyciel opisuje cele główne i punkty 
zwrotne (PZ), ilustrując je np. przykładami za-
dań, które uczniowie powinni umieć rozwiązać 
(na koniec roku). Wskazuje aspekty praktyczne 
i wpływ opanowania tych umiejętności na pod-
niesienie jakości życia uczniów. 

Chociaż brzmi to bardzo „teoretycznie”, warto  
pamiętać, że każdy przyrost wiedzy i umiejętności  
wpływa na samowiedzę człowieka (a uczniowie 
są szczególnymi przypadkami zbioru „ludzie”), da-
lej – wpływa na wzrost poczucia własnej wartości 
i dynamizuje procesy motywacyjne.

Każdy uczeń ustala sobie indywidualny cel 
– wyzwanie, np. uzyskać na zakończenie roku 
ocenę 6, 5, 4 lub chociaż 3. Jest o pierwsza skła- 

dowa informacji zwrotnej. 
(Feed up): dokąd zmierzam?

Uczniowie zapisują swoje cele w zeszytach 
i pokazują nauczycielowi. Nauczyciel może próbo- 
wać negocjować, kiedy dziecko stawia sobie cel  
mało ambitny. Ale może też poczekać, poobser- 
wować kompetencje dziecka w działaniu i po jakimś 
czasie jeszcze raz o tym podyskutować.

Nauczyciele często narzekają na brak moty- 
wacji do uczenia się u uczniów. Powodów tego  
stanu rzeczy jest co najmniej kilka, ale najważniej-
sze to mieć świadomość, że motywacja ma tylko 
3 źródła: strach (uczę się, bo się boję…), ambi-
cja i miłość. Tylko dwa źródła mogą zamienić się 
w piękną rzekę, która zaprasza na wspaniałą wy- 
prawę: zdrowa ambicja i praca nad sobą oraz  
miłość, czyli pasja. 

Pasja z jednej strony do uczenia (czyli u na-
uczyciela), a z drugiej strony – pasja u dziecka/
ucznia, rozumiana jako wyzwolenie prawdziwe-
go zainteresowania naukowego światem plus 
wiara w swoje możliwości i wiara, że dorośli są 
po to, aby dzieciom pomagać stawać się tymi, 
kim tylko chcą.

Mapa może wyglądać jak trasa podróży, z za- 
znaczeniem kluczowych umiejętności, które 
uczeń opanuje pod koniec tygodnia, semestru 
czy roku.

Atlas efektywnego uczenia
Fragment poradnika dla nauczycieli szkół podstawowych, który ukaże się wkrótce w wydawnictwie Wiedza i Praktyka.
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Więcej doświadczeń:    www.jakubowski.edu.pl     www.zabawkifizyczne.pl

Eksperymenty



10 str. grudzień 1́8

Tak, tak, latka lecą! 
Miś Paddington 
kończy 60 lat!

Paddington już od 60 lat jest najlepszym przyjacielem dzieci z całego świata. Chyba każdy z nas ma  
misia w sercu! Życzę mu zatem, aby wciąż był dla czytelników wzorem tolerancji, uprzejmoś- 
ci i wytrwałości w dążeniu do celu.

Artur Żmijewski
 
Kto jak kto, ale miłośnik kanapek z marmoladą musi lubić wszelkie okrągłości, także te urodzi- 
nowe! Paddingtonowi życzę, by pozostawał ulubionym misiem kolejnych pokoleń dzieci na ca- 
łym świecie. I żeby przypomniał dorosłym, kim jest tak naprawdę uchodźca – a może raczej: przy-
chodźca – z różnych mrocznych zakątków świata.

Michał Rusinek
 My także dołączamy się do życzeń i zapraszamy do lektury!

Paddington był początkowo jedynie bazgrołem; posuniętą o krok dalej 
starą pisarską sztuczką, jaką jest bezustanne ostrzenie ołówków przed 
rozpoczęciem pracy. Ja uciekałem się do czyszczenia za pomocą wygiętej 
szpilki środka literki „o” na czcionce maszyny do pisania – to satysfak-
cjonująca odskocznia od pracy, choć nieco plami palce, ale pomagała mi 
w tych dawnych czasach, kiedy byłem niepełno etatowym pisarzem zara-
biającym jako operator w telewizji.

Odkładając szpilkę, w poszukiwaniu inspiracji spojrzałem na niewielki 
futrzany obiekt siedzący na półce nad kominkiem w moim jednopokojo-
wym mieszkanku w Notting Hill Gate w Londynie.

Podarunek, który miałem zamiar włożyć żonie do skarpety na prezenty  
– miś, otrzymał już nawet imię, w dodatku całkiem  
poważnie brzmiące, i złapałem się na myśleniu: „a co, 
gdyby…?”.

Słowa: „Państwo Brown po raz pierwszy ujrzeli Pad-
dingtona na peronie stacji kolejowej. I właśnie to spra-
wiło, że Paddington otrzymał takie niezwykłe jak na mi-
sia imię. Paddington bowiem jest nazwą stacji kolejowej 
w Londynie” – lekko spłynęły na papier.

I tak doszło do narodzin Misia zwanego Paddington.
Nawet wtedy nie miałem zamiaru kontynuować swo-

jego bazgrania. Co najwyżej kilka zdań więcej, jednak 
jedno prowadzi do drugiego – inne postaci już czekały 
za kulisami.

Więc gdy Paddington zaprzyjaźnił się z rodziną państwa Brown, od któ-
rych otrzymał nie tylko nazwisko, ale i dom przy Windsor Gardens nu-
mer 32, pierwszy akapit stał się częścią dłuższej historii. Kiedy miś został 
przedstawiony dwójce ich dzieci, Jonatanowi i Judycie, i kiedy poznał pa-
nią Bird, historyjka zmieniła się w rozdział. Kolejne dołączyły niebawem, 
aż zorientowałem się, że w rękach mam już całą książeczkę.

Z pewnością nie przypuszczałem wtedy, że pół wieku później te same 
pierwsze słowa pojawią się w specjalnym wydaniu przygotowanym wła-
śnie na tę okazję.

Sam Paddington, który jest skromnym niedźwiadkiem, prawdopodobnie 
przewróciłby się na plecy, słysząc tak niespodziewaną wiadomość.

Tak naprawdę ważne jest, że bez większych ceregieli pojawił się w moim 
życiu, przyjmując mój sposób ubierania się: stary kapelusz i budrysówkę 
(wyjątkowo modną w tamtych czasach). Dodatek w postaci karteczki, na 
której było napisane: „Proszę zaopiekować się tym niedźwiadkiem. Dzię-
kuję”, przypieczętował resztę. Nie było to coś, co można zignorować.

Ponieważ dobrze znałem swoją okolicę, stała się ona także terytorium 
Paddingtona. Zdobywszy zaufanie państwa Brown i pozwolenie pani Bird 
na robienie porannych zakupów, już wkrótce stał się postacią rozpoznawa-
ną wśród straganów z warzywami na targu Portobello – w dodatku umiał 
się targować. Wizyty w piekarni, gdzie zawsze kupuje słodkie bułeczki, 

przerodziły się w poranny rytuał, a to z kolei doprowadziło do jego spotka-
nia z właścicielem sklepu z antykami panem Gruberem, który stał się jego 
przyjacielem i mentorem.

Jedna z pierwszych przygód przydarzyła się Paddingtonowi w pralni 
samoobsługowej. Nigdy nie wspomniałem pracującej tam pani, że w tym 
miejscu wydarzył się potop, bo była dość nieprzystępna i raczej nie byłaby 
zachwycona.

Powiedzieć, że Paddington czasem wpada w tarapaty, byłoby eufemi-
zmem, ale państwo Brown nie mogą twierdzić, że nie zostali ostrzeżeni. 
„Wciąż mi się coś przydarza” – oznajmia na samym początku.

– „Należę do tych niedźwiedzi, którym przytrafiają się rozmaite historie”.
Jedną z milszych rzeczy dla pisarza jest to, że nigdy  

nie jest się samemu. Wymyślone postaci zawsze podró- 
żują wraz z tobą, a w razie potrzeby natychmiast pojawia-
ją się, by podać pomocną dłoń. Świadomość tego bardzo 
w życiu pomaga.

Uważam się za szczęściarza z tego powodu, że Pad-
dington jest moim przyjacielem. To jak posiadanie we-
wnętrznego, stale przy mnie obecnego guru. Choć często 
miewa głowę w chmurach, twardo stąpa po ziemi, świetnie 
też odróżnia dobro od zła. Gdy mam jakiś problem, nie-
rzadko zastanawiam się, jak on by sobie z tym poradził, 
i w myślach biorę pod uwagę jego rady.

Więc oto on na kolejnych stronach: Paddington tuż po rozpoczęciu 
swojego życia na poważnie. Ci, którzy być może zechcą przeczytać naj-
nowszą książeczkę, Paddington tu i teraz, odkryją, że choć świat doko-
ła się zmienił, on pozostał sobą – zawsze tak samo uprzejmy, wiecznie 
optymistyczny, czasem oszołomiony, że my, ludzie, tworzymy tyle zasad 
i regulaminów, które według niego jedynie komplikują życie, zamiast 
je upraszczać.

To kolejna rzecz wyróżniająca naszych ulubionych bohaterów – nigdy 
się nie zmieniają. W tym tkwi ich urok i za to ich kochamy.

Ponieważ podczas długiej wyprawy z mrocznych zakątków Peru tak 
ważna była dla niego marmolada, Paddington nigdy się z nią nie rozstaje.

Nieco zazdroszczę mu stylu życia. To, że mieszka z rodziną taką jak 
państwo Brown, oznacza, że nigdy nie musi martwić się o następny po-
siłek. Ma kilku bliskich przyjaciół, z którymi spotyka się, kiedy ma na to 
ochotę, a przede wszystkim ma swoje własne miejsce. Kiedy pewnego 
popołudnia oznajmia, że chciałby wcześniej udać się do swojego pokoju, 
aby zająć się rachunkami, nikt nie unosi w zdumieniu brwi. W dzisiejszych 
czasach i warunkach własne miejsce jest wyjątkowo cenną rzeczą, która 
nie przychodzi łatwo. On zaś ma go mnóstwo: wolny duch zjawiający się i 
znikający, kiedy najdzie go ochota.

W następnym życiu – jeśli istnieje – nie miałbym nic przeciwko byciu 
niedźwiedziem. Oczywiście pod warunkiem, że byłbym taki jak Paddington.

tłum. Marzena Dziewo
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 Takiej „ogrodniczej filozofii” tworzenia optymal-
nych warunków dla rozwoju człowieka patronuje 
gliwicka Firma Florabit, która, wspierając cel naszej 
konferencji, przygotowała niezwykłą niespodziankę 

dla każdego uczestnika. Aby ją zrealizować, prosimy Państwa o podanie 
przy rejestracji na konferencję imion Państwa Dzieci.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą, aby dzieci w naszym społeczeń-
stwie wyrastały na szczęśliwych, świadomych siebie i odpowiedzialnych 
za swoje życie ludzi na ogólnopolską konferencję dla rodziców:

DLA KOGO? Konferencja skierowana jest do rodziców, zapraszamy tak-
że wszystkie osoby, które nie są rodzicami, ale widzą sens w działaniach 
mających na celu zwiększanie kompetencji w byciu świadomym rodzicem.

Jako rodzice jesteśmy przy dziecku od początku jego życia, towarzyszy-
my mu w poznawaniu otaczającej rzeczywistości, w nauce pierwszych kro-
ków i słów, przekazujemy - świadomie lub nie - nasze postawy i rozumie- 
nie świata. Możemy sprawiać, że jest on fascynującym miejscem, a blis- 
cy ludzie są obok, by pomagać, także wtedy (a może przede wszystkim), 
kiedy jest trudno, kiedy dzieci popełniają błędy, złoszczą się i nie radzą so-
bie z emocjami. Tak każdy człowiek buduje swoje „fundamenty na życie”, 
które potem mogą być siłą konstruktywną albo destruktywną.

Bycie rodzicem to potęga miłości, emocji i konkretna wiedza, jak wy-
chować dziecko. Coraz więcej osób chce świadomie uczyć się tego, jak  
efektywnie wspierać swoją pociechę na drodze do dorosłości. Jako rodzi- 
ce chcemy dawać dzieciom wszystko, co najlepsze, wyposażyć je w ży- 
ciową mądrość i moc, z którą poradzą sobie w dorosłym życiu. I jedno-
cześnie wiemy, że wcale to nie jest łatwe, że mierzymy się nierzadko 
z bezradnością, smutkiem, a czasem i złością, kiedy sprawy nie idą tak, 
jak byśmy chcieli.

Pracując z dziećmi i młodzieżą widzimy, jak bardzo kurczą się ich kom-
petencje społeczne, jak coraz gorzej radzą sobie z budowaniem relacji 
i braniem odpowiedzialności za własne życie. Coraz częściej dzieci i na-
stolatki zmagają się z problemami depresji młodzieńczej. Z takimi deficyta-
mi ci młodzi ludzie trafiają na uczelnie, a potem do pracy. Czy mają szanse 
na zbudowanie szczęśliwych związków, rodzin?

A my? Rodzice, jak sobie z tym wszystkim radzimy?

Świat goni jak szalony. Czasem nie potrafimy wyhamować, a kiedy się już 
udaje, okazuje się, że nasz nastolatek jest zamknięty we własnym świecie, 
do którego nie chce nas wpuścić. W roku 2017 padł w Europie smutny re-
kord ilości młodzieńczych samobójstw (przed ukończeniem 18 roku życia). 
Rodzice coraz częściej doświadczają bezradności i nie potrafią pomóc.

Czy można coś z tym zrobić? Dobra wiadomość. Pomoc jest możliwa, 
wymaga jednak świadomości i kompetencji, które trzeba budować. I stąd 
właśnie pomysł na naszą konferencję, która jest odpowiedzią na realne 
potrzeby i krokiem do spełnienia marzenia o zdrowym społeczeństwie.

CELEM KONFERENCJI jest wyposażenie uczestników w konkretną 
wiedzę merytoryczną na temat tego, w jaki sposób wspierać dziecko od 
wczesnego dzieciństwa, po wczesną młodość, jak stworzyć w rodzinie do-
bre warunki dla rozwoju budowania poczucia własnej wartości, empatii, roz-
woju mózgu i motywacji wewnętrznej do uczenia się i poznawania świata.

Zapraszamy na część wykładową oraz na praktyczne warsztaty. Nie 
zabraknie punktu widzenia dzieci. Będzie też okazja do dyskusji oraz do 
skorzystania z doświadczeń naszych prowadzących wykłady i warsztaty. 
Zaprosiliśmy fachowców, za którymi stoi potężne doświadczenie i wymier-
ne efekty w pracy z dziećmi i młodzieżą.  Będzie można też kupić książki, 
adekwatne do poruszanych tematów.

PROGRAM WYKŁADÓW:   
MAŁGORZAtA tARASZKIEWICZ (Warszawa) - Psychologia rozwojo-
wa w pigułce - co każdy rodzic wiedzieć powinien.
MAREK KACZMARZYK (Katowice, UŚ) - O sile neurobiologicznej róż-
norodności, czyli jak rodzice mogą skutecznie wspierać swoje dzieci?
JOANNA BERENDt (Warszawa) - Jak dogadać się z własnym dziec-
kiem? O sile empatii w budowaniu relacji.
JAGODA SIKORA (Katowice, UŚ) - SELF-REG czyli o tym, jak poma-
gać sobie i dziecku w świadomym radzeniu sobie ze stresem.
tOMASZ BILICKI (Łódź, Fundacja Innopolis) - Kryzysy dzieci i młodzie-
ży - przyczyny, objawy, wsparcie.
KAtARZYNA KUDYBA (Kraków) - Bezpiecznie w cyberprzestrzeni. 
Czy wiem, co moje dziecko robi w wirtualnym świecie?

tEMAtY WARSZtAtÓW:
● Dogadać się z dzieckiem - język serca w rodzinie. Według idei porozu- 
 mienia bez przemocy. Joanna Berendt
● Kiedy dziecko się złości. Jak nawiązać kontakt z emocjami dziecka 
 i swoimi własnymi, kiedy sytuacja wymyka się spod kontroli? Monika  
 Szczepanik
● Empatia w chłopięcym świecie. Jak wychować syna w emocjonalnej  
 równowadze? Stanisław Bobula
● Kiedy dzieci się kłócą, czyli akcja mini mediacja. Jak stać się częścią  
 rozwiązania? Katarzyna Dworaczyk
● Dla ojców od ojca - z perspektywy dorosłych już dzieci. Jak zadbać 
 o więź z dzieckiem? Marek Bulwicki
● Jak pomagać dziecku w nauce, aby umiało się uczyć samodzielnie, bez  
 wysiłku i z efektami? Małgorzata Taraszkiewicz
● Self-reg - praktycznie o radzeniu sobie ze stresem dziecka i wspieraniu  
 siebie w trudnych sytuacjach. Jagoda Sikora
● Od stresu do równowagi. Praktyczny warsztat redukcji stresu i pracy 
 z ciałem. Grzegorz Więcław
● Moje dziecko ma kryzys. Co mogę zrobić? Tomasz Bilicki
● Bezpiecznie w cyberprzestrzeni. Praktycznie o wirtualnym świecie na- 
 szych dzieci. Katarzyna Kudyba.

JESTEM RODZICEM - WYBIERAM EMPATIĘ
Korzenie i skrzydła - jak wychować szczęśliwego człowieka?

Ogólnopolska konferencja dla rodziców      23 marca 2019

Mottem do naszej konferencji uczyniliśmy słowa polskiego psychologa, Wojciecha Eichelberga:

Rodzice są jak ogrodnicy, którzy kupują nasiona. Tyle, że w przypadku dzieci nie ma takich torebeczek, gdzie widać, co z każdego nasionka wyro-
śnie i instrukcji, jak się o to nasionko troszczyć. Wszystko jest wymieszane, wsadza się rękę do worka i bierze co popadnie. Gdy rodzice zaczynają 
hodować swoje nasionko, to mogą mieć marzenie, by wyrósł z niego dąb. Ale może się okazać, że zasadzili bratek. I wtedy rodzic, który się uprze przy 
dębie, będzie próbował z bratka zrobić dąb. A w rezultacie nie będzie ani dębu, ani bratka. Wyhoduje jakąś hybrydę, coś bardzo nieszczęśliwego. 
I skrzywdzi to nasienie. Mądry rodzic w takiej sytuacji dowie się, jak hodować bratki i zrobi wszystko, aby jego bratek był jak najbardziej udany.

Szczegóły na temat zapisów na konferencje w następnym nrumerze Mam Dziecko w Szkole
Informacje dla niecierpliwych  e-mail: info@filomata.com.pl





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

www.grupa-edukacyjna-21.mozello.com / Materiały do pobrania

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. 
● Edukacja szkolna z neuroperspektywy.
● Szalony Alfabet na koncentrację uwagi i nie tylko…

NeuroBox.pl

NeuroBox.pl

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

neUROBOx MAtERIAŁY DLA NAUCZYCIELI:
www.neurobox.pl

● 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  

● 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. 


