
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zyskują dzięki temu nie tylko energię do realizacji nowych 

pomysłów, ale w znaczący sposób podnoszą jakość proce-

sów edukacyjnych. Ponadto, patrząc na tak kreowaną przes-

trzeń edukacyjną w kategorii wymagań zdefiniowanych 

w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

wymagań wobec szkół i placówek, a zwłaszcza wymagania 

Uczniowie są aktywni, tworzymy młodemu pokoleniu wa-

runki do aktywnego uczestnictwa w procesie uczenia się, 

a także budowania pozytywnego przekonania o swoich uz-

dolnieniach i możliwościach edukacyjnych.  

 

Osobiste doświadczenia, a także priorytety funkcjonowania 

Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli – „Bliżej szkoły, bliżej 

nauczyciela - ODN jako partner szkoły”, opracowane przez 

obecną dyrektor placówki, Marzenę Pulik-Sowińską, stały 

się przyczynkiem do otwarcia w ODN-ie Punktu Lubuskich 

Inspiracji Projektowych. Ma to być przestrzeń dedykowana 

społeczności wzajemnie uczącej się od siebie i inspirującej 

do realizacji różnorodnych działań projektowych, w tym 

również projektów dotyczących mobilności dzieci i młodzie-

ży oraz nauczycieli. 

     → cd na str. 2 
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PISMO LUBUSKICH NAUCZYCIELI 

INSPIRUJEMY SIEBIE I INNYCH  

DO DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH 

 

Edyta Paczkowska 

 

Coraz częściej zastanawiamy się jaka jest, a jaka powinna 

być współczesna edukacja. Podejmując różnorodne działa-

nia, poszukujemy sposobów tworzenia inspirującej do 

aktywności uczniów i nauczycieli przestrzeni edukacyjnej. 

Z całą pewnością proces nauczania i uczenia się należy orga-

nizować w taki sposób, aby uczeń kreatywnie i z zaanga-

żowaniem poznawał otaczającą go rzeczywistość, a posta-

wione przed nim pytania i problemy wyzwalały twórczą 

ciekawość i działania prowadzące do uzyskania wielu możli-

wych odpowiedzi. Moje osobiste doświadczenia w pracy, 

w szczególności w roli eksperta do spraw awansu zawodo-

wego nauczycieli w komisjach, pozwalają stwierdzić, że 

wielu nauczycieli potrafi kreować przestrzeń edukacyjną  

w taki sposób, aby uczeń znalazł klucz do sukcesu. Tworząc 

uczące się środowiska stawiają na kreatywność i innowacyj-

ność oraz świadomie przesuwają punkt ciężkości z naucza-

nia na uczenie się. Realizując wiele ciekawych przedsię-

wzięć często sięgają po metodę projektu edukacyjnego,  

która wyzwala aktywność uczniów i pozwala im na bycie 

twórcami własnego procesu uczenia się, w którym wyko-

rzystują własny potencjał i kreatywność.  

 

Uczniowie przestają być biernym obserwatorem i odbiorcą 

przekazywanej przez nauczyciela wiedzy, a wspólnie z nim 

wchodzą na drogę aktywnego odkrywania rzeczywistości. 

 

W NUMERZE: 

 INSPIRACJE DO DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH  

WSPÓŁPRACA - KLUCZEM DO SUKCESU   
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ERASMUS+ I ETWINNING  ESCAPEROOM  

W PRAKTYCE SZKOLNEJ  ACH TEN MÓJ 

KOSMOS  DZIAŁANIA PROEKOLOGICZNE 

 NOWOŚCI WYDAWNICZE 
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Będziemy, m.in.: prezentowali dobre praktyki w obrębie pro-

jektów krajowych i międzynarodowych, promowali twórcze  

i innowacyjne podejście do nauczania oraz uczenia się oparte-

go na współdziałaniu uczniów i nauczycieli. Do współpracy 

zaprosiliśmy ekspertów w tej dziedzinie, ambasadorów pro-

gramu eTwinning, a także Ambasadora Kosmicznego Euro-

pejskiego Biura Edukacji Kosmicznej ESERO. 

 

Otwarciu Punktu Lubuskich Inspiracji Projektowych ma to-

warzyszyć wiosenna konferencja, której celem będzie promo-

wanie działalności innowacyjnej w placówkach oświato-

wych. Dyrektorzy i nauczyciele lubuskich szkół będą mieli 

okazję dowiedzieć się, w jaki sposób można zaangażować się 

w realizację bogatej oferty programów edukacyjnych Narodo-

wej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu 

Solidarności oraz przenieść się podczas warsztatów do środo-

wiska nowoczesnej przestrzeni edukacyjnej, wypełnionej 

nowinkami technologicznymi. Będzie można także skorzystać 

z nowoczesnej przestrzeni szkoleniowej Mobilnego Centrum 

Edukacyjnego.  

 

Kolejnym krokiem, który planujemy zrealizować w celu 

upowszechniania informacji o edukacyjnych programach 

unijnych będzie otwarcie w ODN-ie, po pozytywnym przej-

ściu konkursu wniosków, Regionalnego Punktu Informacyj-

nego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz realizacja 

wielu innych ciekawych przedsięwzięć, w tym kilku wy-

darzeń popularyzujących STEAM – edukację przyszłości.  

 

Zapraszamy do śledzenia informacji na stronie internetowej 

Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze 

https://odn.zgora.pl/, korzystania z naszej oferty szkoleniowej 

i aktywnego uczestnictwa w przygotowywanych dla Państwa 

przedsięwzięciach. Wierzę, że uda nam się stworzyć w Oś-

rodku przestrzeń edukacyjną odpowiadającą potrzebom na-

uczyciela XXI wieku oraz, że realizowana strategia pracy 

pozwoli na aktywną współpracę, dzięki której będziemy 

promować w regionie kulturę skoncentrowaną na procesie 

uczenia się wszystkich członków społeczności oświatowej. 

 

Edyta Paczkowska - wicedyrektor  

Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze 

 

 

 

 

Kreatywność jest obecnie w edukacji  

tak ważna jak umiejętność czytania i pisania, 

dlatego powinniśmy traktować je równorzędnie  

(Ken Robinson) 
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WSPÓŁPRACA KLUCZEM  

DO SUKCESU SPOŁECZNOŚCI SZKOLNYCH 

 

Tomasz Ordza  

 

W preambule podstawy programowej kształcenia ogólnego  

w szkole podstawowej zawarta jest informacja o potrzebie 

„wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia przez pogłębia-

nie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej 

ciekawości poznawczej”. Osiągnięcie tego założenia jest naj-

bardziej możliwe dzięki stosowaniu metody projektu eduka-

cyjnego, podczas którego uczniowie nie tylko przyswajają 

wiedzę, ale i nabywają kompetencje, takie jak komunikacja, 

praca w grupie, stosowanie różnorodnych metod badawczych, 

a przede wszystkim zapoznanie się z metodyką projektową  

i prawidłowe planowanie prowadzonego przez siebie przedsię-

wzięcia. Zarządzanie projektem, spisanie harmonogramu prac, 

podział ról oraz komunikacja w grupie, sprzyjają rozwijaniu 

kompetencji społecznych oraz przygotowują do wyzwań życia 

dorosłego. Działania te z kolei, wpływają na budowanie u ucz-

nia kreatywności, umiejętności rozwiązywania problemów, 

terminowości i przedsiębiorczości.  

 

Przedmioty science (przyrodnicze, matematyka) cechuje duże 

powinowactwo do realizacji metody projektu. Każdy z nich  

w ciekawy sposób buduje u uczniów chęć poznania świata, 

a także postawy człowieka odpowiedzialnego i świadomego. 

Przedmioty te nasycone są treściami, które wpływają na całe 

życie człowieka, rozpoczynając od różnorodności przyrodni-

czej przez anatomię i zdrowie, kończąc na zależnościach pa-

nujących w otaczającym świecie. W zrozumieniu wspomnia-

nianych treści programowych pomaga bogaty wachlarz form  

i metod kształcenia, które można zastosować. Nauczyciele – 

przyrodnicy muszą być z zasady interdyscyplinarni, inaczej 

prowadzone przez nich zajęcia nie są rozumiane jako kom-

patybilna całość, a jako wyrwany z kontekstu fragment, który 

znika w przestrzeni mnogości informacji szkolnej. Przedmioty 

przyrodnicze charakteryzuje to, że przyciągają uczniów doś-

wiadczeniami, zajęciami terenowymi, ale także niezwykle 

dużą możliwością zastosowania nowoczesnych metod naucz-

ania, w tym korzystania z zasobów Internetu.  

 

W dobie cyfrowej ciekawą propozycją dla uczniów jest koope-

racja w zespołach międzynarodowych. Bodźcem do mojego 

rozwoju jako nauczyciela była i jest platforma eTwinning.  

 

 

Promuje ona współpracę zagraniczną szkół na różnych etapach 

edukacyjnych, wymianę doświadczeń pomiędzy nauczyciela-

mi poszczególnych przedmiotów, umożliwia szukanie kontak-

tów i inspiracji, a także proponuje szkolenia, warsztaty, semi-

minaria, kursy czy konferencje, zarówno w formie zdalnej, jak 

i wyjazdowej.  

 

Wszystkie międzynarodowe projekty przyrodnicze realizowa-

ne w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Nowaka w Dąbrów-

ce, których byłem pomysłodawcą były silnie osadzone w meto-

dyce i założeniach STEAM-u, gdzie S oznacza przedmioty 

science, T to technology, E – engineering, A – arts i M, czyli 

mathematics. Model edukacyjny STEAM mimo, że coraz częś-

ciej stosowany w szkołach w różnych krajach nie ma nadal je-

dnoznacznej definicji. Generalnie jednak przyjmuje się, że in-

tegruje on wiedzę i narzędzia z różnych dziedzin. Stosowanie 

modelu STEAM umożliwia uczniom interdyscyplinarne podej-

ście do zagadnienia - problemu, obserwowanie, stawianie hipo-

tez, planowanie eksperymentów i ich realizację, a na koniec 

zebranie i omówienie uzyskanych efektów oraz ich prezentację 

w grupie. Dzięki temu uczniowie dowiadują się, że nauka to 

odkrywanie i wyjaśnianie obiektywnie istniejącej rzeczywis-

tości za pomocą tworzenia hipotetycznych modeli i ich testo-

wania. Uważam, że współpraca nauczycieli przedmiotów ścis-

łych z nauczycielami innych przedmiotów jest najlepszą prak-

tyką do aktywnego oddziaływania STEAM we wszystkich jego 

obszarach. Jednak praca z uczniami według modelu STEAM, 

przy małej liczbie godzin biologii lub przyrody w tygodniu, nie 

jest łatwa. Wymaga współpracy zespołu nauczycieli różnych 

przedmiotów. Sukces takiego projektu opiera się na integracji, 

zaplanowaniu i wspólnym określeniu celów edukacyjnych. 

 

W Szkole Podstawowej im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce 

taka współpraca funkcjonuje już od 8 lat. Nasze działania 
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projektowe osadzone są w STEAM, pozwoliły na skuteczną 

integrację wiedzy i umiejętności z różnych szkolnych przed-

miotów. Projekty podnosiły świadomość ekologiczną oraz kul-

turową uczniów. Tego typu interakcje są dowodem na innowa-

cyjność działań szkolnych, w których nie tylko doświadczenie 

naukowe, ale także eksperyment artystyczny staje się narzę-

dziem do wyjaśniania i interpretowania otaczającej uczniów 

rzeczywistości. W ten sposób wzmacniany jest przekaz edu-

kacji ekologicznej oraz następuje budowanie kultury ekolo-

gicznej młodego pokolenia. Podstawy programowe różnych 

przedmiotów zawierają w sobie szerokie treści nauczania, więc 

realizacja holistycznie ujętego tematu, skorelowanego z zagad-

nieniami przyrodniczymi idealnie wpisuje się nie tylko w as-

pekt dydaktyczny, program profilaktyczno - wychowawczy 

szkoły, ale także otwiera drzwi do współpracy pomiędzy 

nauczycielami. 

 

Kooperacja nauczycieli różnych przedmiotów w ramach pro-

jektów eTwinning pozwoliła naszemu zespołowi na skuteczną 

integrację programów nauczania. Dzięki tej współpracy w roku 

2020 po raz kolejny przyznano nam na dwa lata szkolne wyróż-

nienie Szkoły eTwinning. Wśród elementów ewaluacyjnych 

znalazły się: cyberbezpieczeństwo, praktyki cyfrowe, innowa-

cyjne i kreatywne podejście do nauczania czy propagowanie 

rozwoju całej placówki szkolnej. Realizowane przez nas pro-

jekty otrzymały Europejską Odznakę Jakości eTwinning lub 

Krajową Odznakę eTwinning. Osobiście, dzięki realizowanym 

na platformie eTwinning projektom, poszerzyłem swoje kom-

petencje cyfrowe, wzbogaciłem wiedzę dotyczącą realizacji 

i upowszechniania realizowanych projektów, a także wzboga-

ciłem mój warsztat pracy o nowe narzędzia TIK. Warto także 

dodać, że przy okazji realizowania projektów nawiązano 

współpracę współpracy z Wydziałem Biologii Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, 

FRSE czy innymi szkołami z Polski i zza granicy. To z kolei 

przełożyło się na skuteczną wymianę doświadczeń i wzboga-

ciło warsztat pracy nauczycieli, przyczyniając się nie tylko  

do mojego rozwoju zawodowego, ale także do podnoszenia 

jakości pracy i atrakcyjności naszej Szkoły. 

 

Innym ciekawym przykładem współpracy z nauczycielami 

przyrodnikami z Europy jest inicjatywa pt. Science on Stage 

Europe. Ma ona na celu poprawę edukacji STEAM w Europie 

poprzez wspieranie i zachęcanie nauczycieli w ich rozwoju  

zawodowym. W 2022 r. w konkursie wyznaczono następujące 

kategorie: Science for the Youngest, Sustainable Development 

Goals in Education, Technologies in STEM Education, Diver-

sity in STEM Education, STEM with Arts, Collaboration  

in STEM Education, Joint projects (projekty we współpracy 

międzynarodowej).  

 

W 2022 r. SonS odbył się w Pradze. Wszystkie materiały, które 

pojawiły się na festiwalu zostały zawarte na stronie interne-

towej wydarzenia https://www.sons2022.eu/en/home. W załad- 

Programme, a następnie Fair, znaleźć można nie tylko gra- 

 

 

ficzny plan całego wydarzenia, ale także opisy wszystkich 

projektów wystawianych w ramach konkursu we wszystkich 

kategoriach, plakaty naukowe, stworzone przez uczniów i na-

uczycieli, opisujące działania poszczególnych grup projekto-

wych. Gorąco zachęcam do zapoznania się z tymi materiałami. 

Wśród 350 nauczycieli z różnych stron Europy znaleźli się 

także nauczyciele z Polski. Wraz z uczniami Szkoły Podstawo-

wej im. Kazimierza Nowaka przygotowałem projekt na temat 

komunikacji w świecie przyrody. Zapraszam do zapoznania się 

z jego celami i rezultatami. Projekt reprezentował nasz kraj 

w konkursie europejskim w Pradze w kategorii STEM and 

Arts. 

 

 QR kod prowadzący do filmu 

prezentującego efekty projektu. 

 

 

 

 

QR kod prowadzący do e-book’a 

prezentującego efekty Projektu  

 

Fotografie zamieszczone w artykule pochodzą z archiwum autora 

Tomasza Ordzy  

Tomasz Ordza - nauczyciel przedmiotów science oraz zastępca 

dyrektora w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Nowaka  

w Dąbrówce. Współorganizator projektów eTwinning, a także 

synergii pomiędzy eTwinning i Erasmus+. Ambasador i trener 

programu eTwinning w Wielkopolsce. Pomysłodawca inter-

dyscyplinarnego konkursu „Science - lubię to!", a także inicjator 

warsztatów terenowych i spotkań uczniów z naukowcami. 

Współpracuje z magazynem dla nauczycieli pt. „Biologia  

w Szkole", do którego pisze artykuły na temat praktyki szkolnej  

i projektów STEAM. Współtwórca i współprowadzący moduł 

„STEAM i TIK w projektach międzynarodowych na lekcjach" 

dla studentów IV i V roku nauczania biologii i przyrody Wydzia-

łu Biologii UAM. Należy do społeczności Superbelfrzy RP. 

 

https://www/
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PROJEKTY TO MOJA PASJA 

 

Monika Mojsiejonek 

 

Swoją przygodę z projektami edukacyjnymi zaczęłam jako 

dziecko, kiedy pani kazała przynieść na lekcję arkusz papieru  

i mazaki, bo będziemy robić PROJEKT. Na sam dźwięk tego 

słowa ożywiali się nawet ci, którzy lubili trochę na zajęciach 

przysypiać, ponieważ oznaczało ono, że w końcu nie będziemy 

musieli tylko słuchać nauczyciela, czy przepisywać notatek  

z tablicy. I choć te pierwsze w moim życiu projekty niewiele 

miały wspólnego z tym, jak obecnie rozumiemy projektową 

współpracę, stały się one dla mnie, po wielu latach, cenną 

wskazówką wiodącą do edukacyjnego sukcesu. 

 

Od 2018 roku pełnię funkcję Ambasadora programu eTwin-

ning w województwie lubuskim. Jestem laureatką konkursów 

projektowych, moderatorką eTwinningowej sieci współpracy 

nauczycieli języków obcych, prelegentką konferencji, semi-

nariów, warsztatów i webinariów ogólnopolskich i międzyna-

rodowych, autorką wielu artykułów o tematyce edukacyjnej 

oraz scenariuszy ciekawych lekcji, z których korzystają na-

uczyciele w całej Polsce. W 2017 roku znalazłam się w gronie 

finalistów konkursu Nauczyciel Języka Angielskiego Roku 

2017 British Alumni Society. Te osiągnięcia nigdy by się jed-

nak nie pojawiły, gdybym w 2011 roku nie podjęła najlepszej 

decyzji zawodowej w swoim życiu, związanej z dołączeniem 

do eTwinningu. Program działał wówczas od 6 lat. Jego głów-

ną cechą było (i jest nadal) coś, co równało się w tamtym czasie 

niemal z lotem w kosmos: umożliwiał międzynarodową, 

aktywną współpracę edukacyjną bez konieczności ponoszenia 

żadnych dodatkowych kosztów, z wykorzystaniem bezpiecz-

nej platformy umożliwiającej sprawne znalezienie projekto-

wego partnera i realizowanie z nim wspólnie zaplanowanych 

działań oraz dokumentowanie ich w specjalnej przestrzeni 

dostępnej tylko dla członków projektu. Brzmiało niesamowi-

cie, ale oznaczało również konieczność rozwijania swoich 

kompetencji cyfrowych. Nigdy nie byłam zwolenniczką podą-

żania za grupą, wolę uczyć się samodzielnie i we własnym 

tempie, dlatego metodą prób i błędów, w wolnym czasie, 

zaczęłam poznawać nowe narzędzia TIK.  

 

Już w pierwszym roku eTwinningowych działań zrealizowa-

łam ze swoimi uczniami i partnerami z greckiej Akraty projekt 

„Far away, so close”, który został nagrodzony Krajową Odzna-

ką Jakości. W kolejnych dwóch projektach wykorzystaliśmy 

nowe aplikacje: Voki, Vimeo, GoAnimate czy Smilebox. Pierw-

sze wideokonferencje z partnerami z Hiszpanii czy Turcji reali-

zowaliśmy za pomocą Skype’a i ooVoo. Na prośbę moich ucz-

niów założyłam im anglojęzycznego bloga, na którym dodat-

kowo dokumentowali swoją pracę oraz zostawiali informacje 

o sobie i swoich zainteresowaniach dla projektowych part-

nerów. Posypały się kolejne Odznaki Jakości – zarówno Krajo-

we, jak i Europejskie – za projekty „Sing and write Christmas”, 

„Dear Diary” czy „Paddington in our classroom”. 

 

 

Entuzjazm dzieciaków motywował do pracy także mnie. Stale 

poszukiwałam nowych rozwiązań, które mogłyby przenieść 

nasze działania na wyższy poziom. Zdecydowałam się zaryzy-

kować i wprowadzić do swoich projektów elementy inter-

dyscyplinarne. W swoim gronie pedagogicznym zaczęłam po-

szukiwać nauczycieli chętnych do współpracy. Dzięki ich 

otwartemu podejściu do tematu powstały projekty językowo-

przyrodnicze („Bee my friend”, 3 miejsce w ogólnopolskim 

konkursie „Nasz Projekt eTwinning 2015” w kategorii pro-

jektów przyrodniczych), językowo-kulturowe („TwinBrid-

ges”, 2 miejsce w „Nasz Projekt eTwinning 2015” w kategorii 

dla starszych klas szkół podstawowych), poświęcone nauce  

o języku („Your name is so weird!” poświęcony antroponimii  

i onomastyce), technologii („Following Enigma”, jedyny 

projekt nagrodzony w kategorii Programowanie w konkursie 

„Nasz Projekt eTwinning 2017”) czy zagadnieniom społecz-

nym i psychologii („Be a buddy, not a bully!”, zdobył trzy 

najważniejsze projektowe nagrody: European Language 

Label, tytuł najlepszego projektu anglojęzycznego w Euro-

pejskim Konkursie eTwinning 2019 i nagrodę w ogólno-

polskim „Nasz Projekt eTwinning 2019”). 

 

Ambasadorki programu eTwinning z województwa lubuskiego  

(fot. z archiwum M. Mojsiejonek)  

W pracy projektowej uczniowie często realizują prace badawcze 

– tu sprawdzali, jak brzmią ich imiona w różnych językach 

(fot. z archiwum M. Mojsiejonek) 
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Moim projektowym działaniom nie przeszkodziła nawet pan-

demia i związana z nią edukacja zdalna. Dzięki eTwinningowej 

platformie i jej narzędziom oraz intuicyjnym, przyjaznym apli-

kacjom, takim jak: AnswerGarden, Mentimeter, Canva, 

Genial.ly, Padlet, Nearpod, Wordwall, LiveWorksheets czy 

Vocaroo, nie tylko kontynuowałam międzynarodową współ-

pracę, ale również stworzyłam dla moich uczniów interesującą 

przestrzeń edukacyjną. Znalazły się w niej przydatne notatki  

z prowadzonych przeze mnie zajęć języka angielskiego, 

prezentacje, filmy, gry edukacyjne, interaktywne karty pracy 

oraz różne językowe niespodzianki, jak np. kalendarz adwen-

towy z wyzwaniami na każdy dzień. W pandemii świętowa-

liśmy również 15-lecie eTwinningu – z tej okazji zachęciłam 

dzieciaki do wykonania „imprezowych” zdjęć, z których póź-

niej złożyliśmy kolaże z życzeniami dla Krajowego Biura 

eTwinning. 

 

We wrześniu 2022 roku rozpoczęłam pracę w nowym miejscu 

– Europejskiej Szkole Podstawowej i Europejskim Liceum 

Ogólnokształcącym dr Rahn w Zielonej Górze. Są to placówki 

nastawione na wszechstronny, interdyscyplinarny rozwój ucz-

nia, w których nauka opiera się w dużej mierze właśnie na me-

todzie projektu. Ponadto, w szkołach dr Rahn, raz w semestrze 

organizowany jest Tydzień Projektowy, podczas którego ucz-

niowie, w międzyklasowych zespołach, współpracują nad dzia-

łaniami związanymi z określonym wcześniej tematem paraso-

lowym – wspólnym dla wszystkich projektów. W listopadzie 

2022r. był to Renesans. Wraz z nauczycielką etyki, prowa-

dzącą również w szkole zajęcia rewalidacyjne oraz grupą 

trzynaściorga uczniów z klas 4-8 szkoły podstawowej zapro-

siliśmy do współpracy szkołę z Hlohovca (Słowacja). Uczest-

nicy zostali podzieleni na międzynarodowe grupy, w których 

w ciągu 4 dni stworzyli prezentacje i komiksy poświęcone 

inspirującym postaciom epoki Renesansu oraz ich współczes-

nym odpowiednikom – wizjonerom zmieniającym świat. 

Ogromnym plusem Tygodnia Projektowego jest możliwość  

 

przeznaczenia całego czasu spędzanego w szkole na aktyw-

ności związane z projektem, dzięki czemu uczniowie w ciągu 

zaledwie kilku dni przyswajają ogromną ilość wiedzy i naby-

wają wiele nowych umiejętności w oparciu o autentyczne dzia-

łania, a nie materiał podręcznikowy. Uważam, że takie rozwią-

zanie powinno być wprowadzone we wszystkich placówkach 

edukacyjnych w naszym kraju. 

 

 

 

Uczestnicy prowadzonych przeze mnie szkoleń często proszą 

o wskazówki dotyczące działań projektowych. Zawsze pod-

kreślam, że najważniejsze są jasno wytyczone cele. Czy wie-

my, czego potrzebują nasi uczniowie i my jako nauczyciele? 

Czy mamy świadomość tego, co chcemy, dzięki danemu pro-

jektowi osiągnąć? Jakie metody i narzędzia mogą nam w tym 

pomóc? Jakich problemów chcielibyśmy podczas realizacji 

działań uniknąć? To zaledwie kilka pytań, które warto posta-

wić swojej grupie projektowej na początku współpracy. W zes-

pole przyda się z pewnością przynajmniej jedna osoba posłu-

gująca się sprawnie językiem projektu – dzięki niej komunika-

cja z partnerskimi szkołami będzie znacznie sprawniejsza. 

Kolejnym ważnym elementem jest organizacja współpracy 

w obrębie naszej szkoły. Oczywiście, możliwa jest realizacja 

projektu przez jedną osobę, która będzie odpowiedzialna 

za wszystkie działania projektowe w danej placówce. Jest to 

jednak, tak naprawdę, forma wyzysku, szczególnie, gdy ocze-

kujemy od takiej osoby działań na wysokim poziomie. Musimy 

mieć świadomość, że praca koordynatora projektów to często 

drugi etat, a pozostawienie takiego pracownika samemu sobie 

może w krótkim czasie doprowadzić do jego wypalenia zawo-

dowego. Dobrym rozwiązaniem jest utworzenie zespołu pro-

jektowego i podział zadań pomiędzy nauczycieli. Dyrektor 

szkoły powinien również zadbać o szczególne wsparcie koor-

dynatora podczas realizacji działań interdyscyplinarnych. Nie-

zbędne jest też ograniczenie przydzielania koordynatorowi za-

dań, które mogłyby go dodatkowo obciążać. Pamiętajmy, że 

realizacja wartościowych działań projektowych ma pozytywny 

wpływ na jakość edukacji naszych uczniów i promocję całej 

placówki – doceniajmy tych, którym chce się takie działania  

w naszej szkole czy przedszkolu wdrażać.  

Logo projektu „Be a buddy, not a bully!” nagrodzone w ogólno-

polskim i europejskim konkursie eTwinning oraz wyróżniony  

w European Language Label (fot. z archiwum M. Mojsiejonek)  

 

Uczniowie Europejskiej Szkoły Podstawowej dr Rahn tworzą 

wspólnie ze słowackimi partnerami komiksy w ramach szkolnego 

Tygodnia Projektowego(fot. z archiwum M. Mojsiejonek)  
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Czy istnieje przepis na projekt idealny? Zdecydowanie nie, 

ponieważ to, co nauczycielowi wydaje się idealne, bardzo 

często okazuje się nudne dla uczniów. Skuteczna edukacja nie 

lubi pychy i przekonania, że „moja racja jest najbardziej 

słuszna”. Rozmawiajmy z uczestnikami naszych projektów, 

dajmy im szansę przedstawić własny punkt widzenia, a jeśli 

jest taka potrzeba – poświęćmy całe zajęcia na przedyskuto-

wanie nurtujących ich tematów. Budujmy dobre relacje… i nie 

przejmujmy się, jeśli czasem coś pójdzie nie po naszej myśli. 

 

 

 

 

EUROPA DLA @KTYWNYCH , @KTYWNI 

DLA EUROPY, CZYLI O PROJEKTOWEJ 

DRODZE SZKOŁY SPECJALNEJ 

 

Regina Smolin-Makuch 

 

Mija 5 lat, od kiedy pokochałam europejski program Erasmus+ 

i 3 lata, od kiedy w moim zawodowym życiu pojawiła się druga 

projektowa miłość - program eTwinning. To krótki okres, jak 

na mój staż i dorobek zawodowy, jednak oznaczał dla mnie 

ogromny skok rozwojowy. Żadna z wcześniejszych aktywnoś-

ci z uczniami, nie rozwinęła mnie tak bardzo, jak udział 

w europejskich programach.  

 

Od kiedy rozpoczęłam pracę w szkole, stale poszukiwałam 

czegoś, co będzie rozwojowe, atrakcyjne dla uczniów, wpłynie 

na jakość mojej pracy, da poczucie sukcesu, o jaki w szkole 

specjalnej bardzo trudno, a także wzmocni wizerunek placówki 

w środowisku lokalnym. Szkolny Kub Europejski, współpraca 

ze szkołą partnerską St. Johannesbergschule w Oranienburgu 

w Niemczech, współpraca z Europe Direct i innymi instytu-

cjami, szkolne i partnerskie projekty, zagraniczne wycieczki 

dla uczniów – miałam mnóstwo pomysłów, energii i motywa-

cji, ale nadal szukałam „perełki”. Dziś wiem, że znalazłam aż 

dwie – Erasmus+ i eTwinning.  

 

Moja przygoda rozpoczęła się banalnie – od spotkania informa-

cyjnego dotyczącego możliwości, jakie daje program Eras-

mus+ w sektorze Edukacja szkolna – Akcja 1 Mobilność edu-

kacyjna – Mobilność kadry szkolnej w 2017 r. Słuchałam eks-

pertów jak zaczarowana, skrupulatnie notowałam informacje, 

układałam w głowie plany i zastanawiałam się, jak zaanga-

żować w program koleżanki z grona i dyrekcję. Czasu na zło-

żenie wniosku aplikacyjnego było niewiele. Przekonałam kilka  

 

ambitnych koleżanek, dyrekcję, stworzyłyśmy dziewięciooso-

bowy zespół i w ciągu dwóch tygodni powstał pomysł na pro-

jekt. Wspólnymi siłami napisałyśmy i złożyłyśmy wniosek 

aplikacyjny. Pierwszy, bez doświadczenia, trochę chaotyczny, 

ale z potencjałem i perspektywami. Po kilku miesiącach ocze-

kiwania na wyniki okazało się, że jesteśmy na liście zwy-

cięskich projektów! „Rozwój kompetencji kluczowych na-

uczycieli, terapeutów, wychowawców dla lepszego rozpozna-

wania i realizowania potrzeb uczniów z niepełnosprawnością  

i autyzmem” otrzymał dofinansowanie! Euforia mieszała się 

z motywacją, a nasze działania weszły na najwyższe obroty. 

Projekt oznaczał pierwsze doświadczenia, wiele nauki, sukce-

sów, ale też potknięć i spięć. Erasmus jest wymagający, dużo 

oferuje, ale dużo też trzeba włożyć pracy w zaplanowane 

działania. Kto to zrozumie, ten wygrywa. Pierwszy wyjazd był 

do Włoch (Vasto), gdzie uczestniczyłyśmy w szkoleniu doty-

czącym pracy z uczniem z autyzmem. Cieszyły nas rozmowy 

i wymiana doświadczeń z nauczycielami z wielu krajów 

Europy, wizyty we włoskich szkołach, dzielenie się pomys-

łami. Pojawił się pomysł na kolejny projekt, poświęcony edu-

kacji włączającej. W Europie obecna była ona już od wielu lat, 

w Polsce stawiała pierwsze kroki, w związku z czym postano-

wiłyśmy przygotować się na nadchodzące zmiany i zobaczyć 

jej modele w innych krajach.  

 

Już w trakcie trwania pierwszego projektu wypełniłam wnio-

sek aplikacyjny na kolejny. Napisałam go, samodzielnie szuka-

jąc wiedzy i inspiracji, posiłkując się także informacjami 

od innych uczestników projektów. Szukałam, czytałam, pyta-

łam, słuchałam, dokształcałam się – napisałam, wysłałam i cze-

na wyniki konkursu projektowego i sukcesem.  

 

„Europejskie doskonalenie kadry kluczem do nowoczesnej 

edukacji” oznaczało kolejny rok projektowych działań oraz 

wyjazd do Barcelony na szkolenie „Klasa specjalna w eduka-

cji: skuteczne strategie i wydajne środowisko uczenia się”.  

Tam czekały nas ciekawe wykłady i warsztaty, wizyta w hisz-

pańskiej szkole, rozmowy z nauczycielami z różnych krajów 

Europy i inspiracje do działań w Polsce. Wśród wielu pomys-

łów wybrałyśmy trzy: TIK na zajęciach szkolnych w pracy 

 z uczniem z SPE, wprowadzenie programu eTwinning do pla-

cówki i realizacja projektów oraz gry edukacyjne z dosto-

sowaniem dla dzieci mówiących i niemówiących. Odbyłyśmy 

kolejne szkolenie w ramach Erasmus+ i wzięłyśmy udział 

w seminarium eTwinning w Warszawie, na którym zarejestro-

wałam z koleżanką swój pierwszy projekt eTwinning „Trady-

cje i zwyczaje karnawałowe”. Projekt okazał się atrakcyjny dla 

uczniów. Dwa miesiące projektowej pracy, pierwsze eTwi-

nningowe doświadczenia, pierwsza Krajowa Odznaka Jakości, 

motywacja do realizacji kolejnych projektów. Wszystko to zos-

tało przerwane przez pandemię, która skutecznie przeszkodziła 

mi w realizacji projektów eTwinning, ale spowodowała, 

że zawodowo bardzo rozwinęłam się technologicznie.  

  

Monika Mojsiejonek - nauczycielka języka angielskiego w Euro-

pejskiej Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym  

dr Rahn, Ambasadorka programu eTwinning w woj. lubuskim. 

Pełni funkcję konsultanta w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli 

w Zielonej Górze. Pasjonatka nowoczesnych technologii oraz 

metody projektu w edukacji. 
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Nauczanie zdalne nie było dla mnie życiowym wyzwaniem,  

a poruszanie się po platformach, narzędziach i aplikacjach stało 

się normą. Trwający projekt Erasmus+ zakończył się w zapla-

nowanym terminie, udało nam się zrealizować wszystkie zało-

żone cele, a do tego projekt otrzymał nominację do konkursu 

EDU Inspiracje i znalazł się w gronie pięciu najlepszych pro-

jektów 2020. Za koordynowanie projektu otrzymałam nomi-

nację w konkursie EDUinspirator.  

 

Następnie zostałam zaproszona na ogólnopolską konferencję 

Erasmus+ do Gdyni, na której wraz z koleżanką opowiedzia-

łyśmy o naszym projekcie i sposobach na realizację edukacji 

włączającej. To właśnie tam, zachęcona przez ekspertów pos-

tanowiłam napisać kolejny wniosek na projekt krótkotermi-

nowy. Miałam mało czasu, bo dodatkowo tworzyłam wniosek 

o Akredytację Erasmus+ dla placówki. Wymagało to pełnej 

mobilizacji, ale wnioski napisałam i złożyłam. Jednocześnie 

dzięki programowi eTwinning doskonaliłam swoje zawodowe 

kompetencje. Wprowadziłam nową jakość pracy na swoich 

zajęciach, czym udowodniłam, że niepełnosprawni intelektual-

nie uczniowie mogą z powodzeniem realizować międzynaro-

dowe projekty i to na miarę Krajowych i Europejskich Odznak 

Jakości! Dodatkowo postanowiłam także bardziej promować 

program i przekonywać, że jest on możliwy do wprowadzenia 

w szkole specjalnej. Skutek był taki, że zostałam ambasadorem 

programu eTwinning w województwie lubuskim! Pierwsze 

szkolenie kadry w obcej szkole, pierwsze wystąpienie na kon-

ferencji, kolejne ciekawe projekty i… sukces. Zarówno wnio-

sek aplikacyjny na projekt krótkoterminowy KA122, jak 

i wniosek o Akredytację KA120 w programie Erasmus+ zosta-

ły zaakceptowane i zatwierdzone do realizacji przez Narodową 

Agencję. Oznaczało to, że mogę połączyć działania eTwinnin-

gowe z programem Erasmus+. 

 

Projekt KA122 trwał zaledwie pół roku, a w jego ramach 

wyjechałyśmy do Hiszpanii (Walencja). Celem projektu było 

wdrożenie w naszej placówce nowych narzędzi TIK uatrakcyj-

niających codzienną pracę edukacyjną, wychowawczą i tera-

peutyczną. „TIK w nauczaniu i uczeniu się” to tytuł naszego 

projektowego szkolenia, które zaowocowało nie tylko realiza-

cją założonych, projektowych celów, ale też nawiązaniem 

współpracy z tureckim ambasadorem programu eTwinning 

oraz partnerstwem z tureckim trenerem, z którym obecnie pro-

jektujemy job-shadowing w mieście Isparta (Turcja). W ra-

mach projektu cztery osoby zrealizowały wspólny polsko – 

turecki projekt eTwinning „Nasza mama ukochana – beloved 

mum”, za który otrzymałyśmy Krajowe Odznaki Jakości.  

 

Następnie rozpoczęłyśmy pierwszy projekt akredytacyjny 

„Europa dla @ktywnych, @ktywni dla Europy”. Jesienią 2022 

roku byłyśmy w Lizbonie, w Portugalii na szkoleniu o tema- 

tyce ekologicznej „Małe działania o dużych skutkach”. Obec-

nie realizujemy kilka innowacji, tworzymy ekosalę do edukacji 

ekologicznej, leśnej, do wyciszania i relaksacji, wydajemy 

TIK-ową broszurę „Czas na TIK!”, organizujemy ekowarszta- 

 

ty, wycieczki, kulturowe działania i przygotowujemy się 

do wyjazdu do Turcji. I tak oba programy przeplatają się  

i synergizują w naszej projektowej działalności. Synergia 

eTwinning i Erasmus+ nie jest więc czymś wymuszonym, ale 

zupełnie naturalnym procesem. To świetnie współdziała! 

 

Zapewne rodzą się w Was, Drodzy Czytelnicy, wątpliwości  

i pytania: Czy warto? Po co wkładać w to tyle wysiłku? Jak 

znaleźć na to czas? Moja odpowiedź jest jednoznaczna – 

warto! Zarówno Erasmus+, jak i eTwinning niesamowicie roz-

wijają zawodowo, językowo, kulturowo, społecznie, organiza-

cyjnie. Dają również możliwość szerokiego spojrzenia na edu-

kację, wychowanie i terapię oraz sposobność konfrontowania 

swoich umiejętności, warsztatu pracy z koleżankami i kolega-

mi po fachu z innych krajów Europy. Do tego umożliwiają 

zawieranie nowych, ciekawych znajomości, które owocują 

kolejnymi wspólnymi przedsięwzięciami i projektami oraz, co 

bardzo istotne, dają poczucie sukcesu – uczestnikom. Przy tym 

niesamowite korzyści odnoszą uczniowie – bo pokazujemy im, 

że mają możliwości rozwoju mimo obiektywnych trudności 

wynikających z niepełnosprawności intelektualnej oraz, że są 

pełnoprawnymi członkami europejskiej społeczności eduka-

cyjnej. Ogromnym plusem udziału w programach jest wzmoc-

nienie europejskiego wymiaru placówki i jej promocja w śro-

dowisku lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Dzięki 

rzetelnej pracy mój zespół dostaje mnóstwo pytań o to, kiedy 

w naszej placówce zaczniemy przyjmować nauczycieli euro-

pejskich szkół na job-shadowing. To buduje i motywuje.  

 

Erasmus+ czy eTwinning? - takie pytania zadają sobie nauczy-

ciele, którzy chcą rozpocząć swoją europejską przygodę 

z projektami. Uważam, że oba! Jednocześnie lub osobno – 

w zależności od tego, czego oczekujemy, co dla nas ważne  

i jakie mamy możliwości. Poniżej szkolna tablica projektowa 

(fot. z archiwum Reginy Smolin-Makuch) 
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Europa jest otwarta dla @ktywnych, a @ktywni są  przyszłoś-

cią Europy. Poczuć to możemy właśnie dzięki programom 

Erasmus+ i eTwinning. Życzę iskierki inspiracji, mnóstwa 

własnych, nietuzinkowych pomysłów, odwagi, otwartości, 

konsekwencji i determinacji w pisaniu wniosków Erasmus+, 

przy poszukiwaniu partnerów do projektów eTwinning i wielu 

ciekawych, satysfakcjonujących i rozwojowych projektów. 

 

 

 

PROGRAMY ERASMUS+ I eTWINNING 

W EDUKACJI SPECJALNEJ 

 

Arleta Jasińska 

 

Terapia logopedyczna w edukacji specjalnej to długotrwały 

proces, podczas realizacji którego logopeda/terapeuta mierzy 

się z szeregiem wyzwań.  

 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowej 

Soli od ponad dwudziestu lat prowadzę terapię logopedyczną 

z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie w stop-

niu umiarkowanym i znacznym oraz z autyzmem. Są to ucznio-

wie komunikujący się werbalnie, a także niewerbalnie,  

u których wprowadzam komunikację alternatywną lub wspo-

magającą (ang. AAC - Augumentative and Alternative Co-

mmunication). Niemówiący podopieczni wyposażani są w dos-

tosowane dla nich indywidualne narzędzia do komunikacji, 

oparte na niskiej technologii komunikacyjnej, np. indywidual-

ne książki komunikacyjne lub - oparte na wysokiej technologii, 

komunikatory z oprogramowaniem Mówik. Moja praca jest 

z reguły pracą indywidualną, „gabinetową” w relacji „jeden  

na jeden". Moi podopieczni bardzo często mają problem z bu-

dowaniem relacji z rówieśnikami, a także z osobami dorosłymi.  

 

Jak to zmienić? Jak włączać podopiecznych, tych mówiących  

i niemówiących, w życie szkolne i pozaszkolne? Odpowiedź 

znalazłam w założeniach edukacji włączającej, która jest  

obecnie wiodącym kierunkiem polityki edukacyjnej państw 

europejskich. 

 

 

„Europejskie doskonalenie kadry kluczem do nowoczesnej 

edukacji" - to nazwa projektu w ramach programu Erasmus+, 

który realizowałam w roku szkolnym 2019/2020 wspólnie 

z moimi koleżankami z Ośrodka. Podczas realizacji tego pro-

jektu pochyliłyśmy się nad sposobami włączenia do niego osób 

niepełnosprawnych. Uczestniczyłyśmy w szkoleniu „Klasa 

specjalna w edukacji: skuteczne strategie i wydajne środowis-

ko uczenia się", które odbyło się w Barcelonie. To, że nasze 

codzienne życie jest bardzo zinformatyzowane (telefony, tele-

wizory, komputery i inne) ma wpływ na umiejętności obcowa-

nia z drugim człowiekiem. Badania prowadzone na całym 

świecie pokazują, że dzieci nie potrafią aktywnie przebywać ze 

sobą, czy rozmawiać „face to face”.  

 

Co, w takim razie, zaproponować dzieciom? Jak zachęcić je  

do aktywnego przebywania ze sobą oraz czerpania przyjem-

ności z bycia drugim człowiekiem? Jak uaktywnić komuni-

kacyjnie dzieci z różnymi wyzwaniami rozwojowymi ? Odpo-

wiedź jest prosta - gry dydaktyczne. Gry dydaktyczne to 

właśnie jedna ze skutecznych strategii włączania dzieci z róż-

nymi wyzwaniami rozwojowymi w społeczność szkolną i po-

zaszkolną. Jak to zrobić? Jak uaktywnić w jednej grze uczniów 

z różnymi wyzwaniami rozwojowymi? Jak włączyć w gry 

uczniów niemówiących? 

 

Wspólnie z koleżanką neurologopedą Katarzyną Kojtych-

Dubec znalazłyśmy kilka rozwiązań, które wdrożyłyśmy w na-

szej placówce. Do gier dostępnych na rynku opracowałyśmy 

tablice komunikacyjne wykonane w niskiej i wysokiej techno-

logii. Mogą w nie grać dzieci mówiące, dzieci, które potrze-

bują wsparcia symbolami oraz dzieci, które korzystają z wy-

sokiej technologii komunikacyjnej.  

 

Ponieważ wiele gier edukacyjnych dostępnych na rynku ma 

zbyt wysoki stopień trudności dla naszych podopiecznych, 

opracowałyśmy autorskie gry „Kolory" oraz „Co robi". Są one 

tak skonstruowane, że mogą służyć uczniom, zarówno tym 

mówiącym, jak i tym ze złożonymi problemami komunika-

cyjnymi.  

 

Gry „Kolory" i „Co robi" przeznaczone są dla 1-4 graczy, 

wśród których mogą być m.in. dzieci normatywne w wieku 

2-5 lat i dzieci nienormatywne: mówiące, z opóźnionym roz-

wojem mowy, ze złożonymi problemami komunikacyjnymi, 

z niepełnosprawnością intelektualną. Każda gra zawiera paski 

z zadaniami dla uczniów ze złożonymi problemami komuni-

kacyjnymi. Dla innych uczniów można opracować proste 

tablice komunikacyjne w programie LetMeTalk czy Mówik. 

Opracowane przez nas gry uczą cierpliwości – oczekiwania 

na swoją kolej, respektowania ustalonych zasad, budowania 

relacji w grupie a także rozwijają funkcje poznawcze. Gry 

zostały przez nas przetestowane i można w nie grać na zaję-

ciach edukacyjnych, rewalidacyjnych, podczas zajęć świetlico-

wych, a także w domu z rodzeństwem czy rodzicami. 

  

 

Regina Smolin-Makuch – pedagog, terapeuta, oligofrenopedagog, 

nauczycielka j. niemieckiego i terapeutka EEG Biofeedback, pra-

cuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Kor-

czaka w Nowej Soli. Prowadzi Szkolny Klub Europejski. Współpra-

cuje m.in. ze szkołą partnerską w Oranienburgu (Niemcy), z Pun-

ktem Europe Direct Zielona Góra. Inicjatorka przystąpienia pla-

cówki do Programu Erasmus+ w sektorze edukacji szkolnej i koor-

dynuje realizowane projekty. Inicjatorka przystąpienia SOSW  

do programu eTwinning. Zwolenniczka nowatorskiego i interdys-

cyplinarnego podejścia do nauki, wprowadzania innowacji peda-

gogicznych, pracy metodą projektów i nowoczesnych technologii  

w edukacji. 
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Gra Kolory"(fot. z archiwum Arlety Jasińskiej): https://www.you-

tube.-com/watch?v=bA2r84xiX98&feature=youtu.be 

 

Gra „Co robi""(fot. z archiwum Arlety Jasińskiej): https://www. 

youtube.com/watch?v=Ng1ZS8bPwS4 

 

 

Nasze gry umieściłyśmy na specjalistycznych profilach spo-

łecznościowych, tj. „BiblioteczkaAAC", „EduAACja", „Chce-

my gadAAC!". W ten sposób nasza propozycja edukacyjna 

dotarła do wielu placówek w Polsce i spotkała się z bardzo 

licznym i pozytywnym odbiorem wśród osób pracujących 

z dziećmi z różnymi wyzwaniami rozwojowymi.  

 

Na bazie naszego pomysłu powstał w naszej placówce projekt 

autorstwa Anny Zawieruchy pt. „Rozmawiam, by grać. Gram, 

by rozmawiać”. Celem jest współpraca sieci przedszkoli, szkół 

i placówek w zakresie rozwijania umiejętności komunikacji 

werbalnej, wspomagającej oraz alternatywnej w środowisku 

koleżeńskim dzieci i młodzieży. Projekt adresowany jest do 

dzieci i osób: z szeroko rozumianymi problemami komunika-

cyjnymi, porozumiewających się za pomocą alternatywnej lub 

wspomagającej komunikacji, wycofanych, nieśmiałych oraz 

normatywnych, jako współuczestników gier. W ramach proje-

ktu zostały wykonane (do przygotowanych gier) narzędzia 

komunikacyjne dostosowane do możliwości dzieci i młodzieży 

 

ze specjalnymi potrzebami komunikacyjnymi.. Projekt ten ma  

już dwie edycje. Obecnie bierze w nim udział 21 placówek  

z całego kraju. Poniżej link do projektu : 

https://www.facebook.com/groups/825888754693857 

 

Jakie korzyści płyną z pracy z wykorzystaniem gier dydaktycz-

nych? Grając dzieci rozmawiają ze sobą tak jak potrafią: 

słowem, symbolem, czy za pomocą komunikatora. 

Proponując je dzieciom: 

 

• pomagamy im budować wzajemne relacje, 

• integrujemy je w grupie, zacieśniamy więzi, 

• wspomagamy ich rozwój intelektualny, 

• uczymy je poprzez zabawę, 

• uczymy zasad, m.in. komunikacji międzyludzkiej i zasad 

społecznych, 

• uczymy zasad zdrowej rywalizacji.  

 

Kolejną propozycją na włączanie uczniów z wyzwaniami 

rozwojowymi jest program eTwinning. To świetny sposób 

na współpracę osób sprawnych i niepełnosprawnych we wspól-

nych projektach edukacyjnych krajowych i zagranicznych. 

 

Programy eTwinning z powodzeniem można realizować na te-

rapii logopedycznej. Wiosną zeszłego roku realizowałam 

międzynarodowy projekt eTwinning „Nasza mama ukochana - 

Beloved mum”. Było to dla mnie niezmiernie ważne doświad-

czenie, bowiem w placówce prowadzę zajęcia rewalidacyjne  

i są one realizowane indywidualnie. Uczniowie aktywnie 

uczestniczyli we wszystkich zadaniach projektowych, przy 

moim wsparciu, bowiem każda aktywność wymagała dostoso-

wania metod i środków ze względu na umiarkowaną niepełno-

sprawność intelektualną uczniów. Dodatkowym wyzwaniem 

było włączenie w działania projektowe uczniów, którzy piszą  

i czytają uczestnicząco, tzn. za pomocą symboli.  

 

Dostosowanie to pozwoliło na napisanie przez uczniów życzeń 

oraz wierszy dla mam. Uczniowie również czytali swoje teksty, 

które zostały nagrane w postaci krótkich filmików. Wyzwa-

niem dla mnie było również takie wprowadzenie uczniom 

narzędzi TIK, aby były one współtwórcami produktu na miarę 

swoich możliwości. 

 

Udział w projekcie to niezwykła przygoda, która pokazała mi 

oraz moim partnerom projektowym, że włączanie dzieci 

z różnymi wyzwaniami rozwojowymi jest możliwe, przez 

co stają się one aktywnymi członkami społeczności euro-

pejskiej. Projekt poszerzył moje horyzonty myślowe, wzboga-

cił o nowe umiejętności cyfrowe, pozwolił na nawiązanie 

nowych, cennych znajomości, wzbogacił językowo i kulturo-

wo. Spowodował też uznanie wśród rodziców dzieci oraz pod-

niósł prestiż placówki na terenie kraju i poza nim. Projekt 

został nagrodzony Krajową Odznaką Jakości!  

  

https://www.you-tube.-com/watch?v=bA2r84xiX
https://www.you-tube.-com/watch?v=bA2r84xiX
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Uczestnictwo w programach Erasmus+ czy eTwinning to wiele 

korzyści płynących zarówno dla nauczyciela jak i uczniów. 

Udział w nich pozwolił mi i moim niepełnosprawnym pod-

opiecznym na osiągnięcie sukcesu, a przede wszystkim 

uzmysłowił, że włączanie uczniów z różnymi wyzwaniami 

rozwojowymi jest możliwe. Wystarczy dostosować metody, 

techniki oraz narzędzia komunikacyjne, by włączyć osoby 

niepełnosprawne w edukacyjną społeczność szkolną, lokalną  

i międzynarodową. 

 

 

 

GRUPA WYDAWNICZA 

HARMONIA 

PROPONUJE 

 

Magdalena Wegner-Jezierska 

„Scenariusze zajęć wspierają-cych rozwój kompetencji 

emocjo-nalnych i społecznych młodzieży w szkole 

ponadpodstawowej”. Objętość: 112 kolorowych stron, Format: 

A4, oprawa miękka, cena det. 43,00 zł. ISBN: 9788383091198 

 

Scenariusze zajęć wspierających rozwój kompetencji emocjo-

nalnych i społecznych młodzieży w szkole ponadpodstawowej 

to 50 ćwiczeń zebranych w 9 obszarach tematycznych: 

• integracja międzyosobowa – propozycje ćwiczeń integru-

jących klasę szkolną, 

• emocjonalność człowieka – wśród ćwiczeń do wykonania 

uczniowie znajdą zarówno trening relaksacji, jak i zadania 

ułatwiające radzenie sobie ze stresem, 

• komunikacja interpersonalna – wśród narzędzi komunika-

cyjnych uczniowie nauczą się korzystać z komunikatów JA, 

poznają podstawy aktywnego słuchania oraz dokonają ana-

lizy komunikatów pozawerbalnych służących budowaniu 

relacji, 

• asertywność – stanowcze, ale łagodne i bezpośrednie wyra-

żanie swoich opinii, obrona własnych praw w relacjach 

z innymi oraz umiejętność stawiania granic i reagowania 

na krytykę, to tylko niektóre fragmenty mapy asertywności, 

z którą będą pracować uczniowie, 

• konflikt i metody jego rozwiązywania – w tej części ucz-

niowie zapoznają się z podstawowymi metodami rozwiązy-

wania konfliktów oraz stosowaniem różnych typów argu-

mentacji, 

 

• mentalizacja – to z kolei zbiór scenariuszy przeznaczony 

do ćwiczenia umiejętności rozumienia perspektywy innych 

osób, 

 

• organizacja czasu – scenariusze pokazujące, jak nauczyć 

młodzież przejmować odpowiedzialność za swoje wybory, 

dystrybucję czasu, planowanie i osiąganie zamierzonych 

celów, 

• zdrowie psychiczne – scenariusze powstałe z przekonania, 

że podstawowa wiedza o życiu psychicznym, symptomach 

zaburzeń, drogach poszukiwania pomocy w kryzysie jest 

niezbędna każdemu nastolatkowi, 

• rozwój osobisty – zadania zaproponowane w scenariuszach 

mają na celu uświadomić, że osobowość młodego człowie-

ka będąca w procesie kształtowania się może i powinna 

ulegać świadomym, celowym zmianom, aby osiągać kształt 

pożądany przez nich samych. 

 

Scenariusze zostały przygotowane są z myślą o pracy z mło-

dzieżą zarówno podczas lekcji wychowawczych, jak i spe-

cjalnie zaplanowanych warsztatów lub treningów umiejętności 

społecznych. Zajęcia z proponowanymi materiałami może 

przeprowadzać wychowawca, pedagog lub psycholog szkolny, 

bądź trener treningu umiejętności społecznych. 

 

Magdalena Wegner-Jezierska – doktor nauk humanistycznych, 

psycholog, wieloletnia wykładowczyni akademicka, autorka 

poradników dla rodziców i opiekunów. Zajmuje się terapią 

psychologiczną dzieci i młodzieży, prowadzi grupy treningu 

umiejętności społecznych dla osób z trudnościami w budo-

waniu i utrzymywaniu relacji. Współpracuje z placówkami 

oświatowymi, szkoląc kadry pedagogiczne oraz rodziców. 

Opracowuje też programy poszerzające kompetencje społeczne 

uczniów. Prywatnie żona i mama sześciorga dzieci. 

 

 

 

 

Arleta Jasińska - pedagog, oligofrenopedagog, neurologopeda, 

terapeuta miofunkcjonalny, terapeuta AAC. Pracownik Specjal-

nego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka  

w Nowej Soli. Prowadzi indywidualną terapię neurologopedyczną 

dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, 

zaburzeniami mowy i języka oraz opóźnionym rozwojem mowy. 

Wprowadza komunikację alternatywną i wspomagającą, tworzy 

indywidualne systemy komunikacyjne. 
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FIZYKA - ESCAPEROOM  

W PRAKTYCE SZKOLNEJ 

 

Agnieszka Kowalczyk 

 

Przygotowując się do kolejnego roku szkolnego zastanawiałam 

się, co zrobić, aby u moich uczniów z klas 1 - 3 IV Liceum 

Ogólnokształcącego im. kpt. pil. Eugeniusza Horbaczewskiego 

w Zielonej Górze wzbudzić motywację do pracy i aktywnego 

udziału w lekcjach. Większość z nich uważa, że fizyka to trud-

ny przedmiot. Zastanawiałam się więc, co lubią moi ucznio-

wie? Z pewnością na liście ich zainteresowań znajdą się tech-

nologie informacyjne, gry i rywalizacja, ale także działanie 

i …troszkę tajemnicy. Okazuje się, że wszystko to „pasuje” 

do metody nazywanej escaperoom – pokój zagadek.   

 

Escaperoom to określony scenariusz działań i fabuła, której 

wykonanie wiąże się z rozwiązywaniem całej serii zagadek, 

łamigłówek, zadań analitycznych czy wyzwań manualnych. 

Przy okazji, zabawa w escaperoom to możliwość kształcenia 

takich kompetencji jak: analizowanie, wnioskowanie, współ-

praca w grupie, a dodatkowo myślenia lateralnego, czyli kom-

pleksowego spojrzenia na problem, tj. łączenia poszczególnych 

elementów i zadań w całość oraz niekonwencjonalnego my-

ślenia. Przewaga escape’ów polega też na tym, że to wszystko 

odbywa się w przyjemnej, luźniejszej atmosferze niż trady-

cyjna lekcja. 

 

Postanowiłam zamienić lekcje w przygodę. Było to dla mnie 

wyzwanie, ponieważ nigdy nie pracowałam tą metodą.  

W pierwszym kroku skorzystałam z istniejących już narzędzi. 

Najbardziej przydatne okazały się blogi internetowe. Wśród 

nich jednym z najciekawszych okazał się blog Gry w Edukacji, 

w którym znaleźć można m. in. etapy powstawania zagadek, 

gotowe scenariusze, sugestie do ułożenia fabuły escaperoom’u.  

 

Oprócz inspiracji internetowych skorzystałam z dostępnych 

gier karcianych opartych o idee escaperoom’u. Interesujące 

roz-wiązania w tym zakresie proponuje firma FoxGame, np. 

gry karciane „Magiczne sztuczki” oraz „Podróż w czasie”. Co 

ciekawe, zagadki, na których oparte są te gry wymagają ko-

rzystania z wiedzy z fizyki. Wzięłam udział w webinarium 

platformy eTwining, gdzie zapoznałam się z wieloma przydat-

nymi narzędziami do tworzenia pokoi zagadek: programami  

do tworzenia animacji, przykładowymi scenariuszami pokoi 

zagadek, pomysłami na zadania stacjonarne.  

 

Drugim krokiem było sprawdzenie, na ile fizyka w pokoju za-

gadek spodoba się uczniom. Po przeszukaniu zasobów Inter-

netu znalazłam gotowy scenariusz escape’ów i przeprowadzi-

łam lekcje z astronomii jako podsumowanie działu „Grawi-

tacja i astronomia” w pierwszej klasie liceum. Okazało się, że  

pomysł takiej formy lekcji został bardzo dobrze odebrany przez 

uczniów. 

 

 

 

Trzecim, najtrudniejszym krokiem było przygotowanie samo-

dzielnie całego, oryginalnego escaperoom`u. Po długich prze-

myśleniach i wielu próbach udało się! Przygotowałam dla swo-

ich uczniów lekcję z hydrostatyki. Zajęcia o tej tematyce prze-

prowadzam na pierwszej lekcji w liceum, kiedy uczniowie 

przychodzą po szkole podstawowej. Obserwując zaangażowa-

nie uczestników i tempo ich pracy, uznałam, że to był strzał 

w dziesiątkę. Każda z grup chciała jak najszybciej odkryć 

planetę, której szukaliśmy oraz zdobyć tajne hasło do uwol-

nienia się z escaperoomu. Uczniowie świetnie radzili sobie 

z analizowaniem, dedukowaniem oraz współpracą w grupie. 

Zauważyłam również ich ekscytację kolejnymi zagadkami oraz 

tym, że mieli realny wpływ na przebieg zdarzeń. Ważnymi 

elementami w trakcie proponowanych lekcji były:  

 

1) Schemat gry - w realizacji tematu z astronomii schemat gry 

był dowolny. Uczniowie rozwiązywali łamigłówki w do-

wolnej kolejności. Dopiero, gdy to uczynili, łączyli roz-

wiązania w całość, aby osiągnąć cel gry. W przypadku te-

matu hydrostatyka schemat gry był liniowy. W tej sytuacji 

istotna była kolejność rozwikłania zagadek. Każde kolejne 

rozwiązanie dawało wskazówkę niezbędną do wykonania 

następnego polecenia. 

 

 

Rysunki pochodzą ze strony 

https://www.grywedukacji.pl 

 

Zagadka związana z gwiazdo-

zbiorami zodiakalnymi.  

Jej rozwiązaniem jest nazwa 

gwiazdozbioru, do którego 

należy poszukiwana gwiazda. 

Komplet trzech odpowiedzi,  

to wszystko, co jest potrzebne, 

aby stwierdzić skąd pochodzi 

sygnał. 
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2) Cele - w przypadku astronomii był to rozwój umiejętności 

szukania informacji, nieszablonowego odczytywania cieka-

wostek, łączenia odkrytych wiadomości, wykorzystania 

wiedzy z astronomii oraz kreatywność, analityczne myśle-

nie czy spostrzegawczość; w przypadku hydrostatyki – 

chodziło o to, aby uczniowie wykorzystali wiedzę, którą 

zdobyli w szkole podstawowej oraz zintegrowali się z grupą 

(poniższe ilustracje są mojego autorstwa).  

 

 

Escaproom okazał się ciekawym doświadczeniem z perspekty-

wy wychowawczej. Obserwując pracujące grupy można było 

zauważyć m.in.: 

 

 podział ról w zespole – szybko można było ocenić, kto 

przejmuje rolę przywódcy, kto jest typowym wykonawcą,  

a kto nie ma siły przebicia i wycofuje się, 

 jak poszczególne osoby zachowują się pod presją oraz 

w stresowych sytuacjach, kiedy czasu zostaje niewiele, 

 jak radzą sobie z napięciem i jak wtedy zachowują się 

w stosunku do innych, 

 czy motywacja wzrasta, czy maleje, kiedy sprawy zaczyna-

ją się komplikować albo zadania okazują się zbyt trudne. 

 

3) Wystrój pomieszczenia - dodatkowa aranżacja wnętrza po-

zwoliła przenieść się w świat przygody. Warto było zadbać 

o takie gadżety jak zadanie ukryte w skrzynce zamkniętej 

na kłódkę z szyfrem czy list w butelce ze wskazówką.  

 

4) TIK w escaperoom - w grze sprawdziły się QR kody, 

w których ukryłam treści zadań i wskazówki. Atrakcją było 

też wykorzystanie aplikacji z grupy Rozszerzonej Rzeczy-

wistości - aplikacji Aurasma. 

 

Okazuje się, że kluczowa zaletą, escap’ów, jako pewnego 

scenariusza lekcji, jest możliwość wykorzystania przeróżnych 

metod dydaktycznych oraz osadzenia ich w fabule. Uwzględ-

nienie metod aktywizujących sprawia, że uczniowie mają 

możliwość wykorzystania zdobytej wcześniej wiedzy z fizyki 

w atmosferze przygody i zaangażowania.  

 

 

Uważam tę metodę za atrakcyjną dla uczniów, choć bardzo 

czasochłonną w przygotowaniu. Należy wziąć pod uwagę trud-

ności, jakie mogą wiązać się ze stosowaniem metody 

escaperoom’u np. związana z dostępnością zaplecza technicz-

nego (kolorowe ksero, możliwość laminowania) i pomocy 

dydaktycznych w szkole. Warto również pamiętać o tym, że 

uczniowie posiadają różne zdolności, a tym samym w różnym 

tempie rozwiązują zagadki. W takich przypadkach sprawdzają 

się dodatkowe zadania dla grup szybciej pracujących oraz 

gotowe podpowiedzi, w tym klucze rozwiązań dla pracujących 

wolniej.  

 

Lekcje w oparciu o metodę ecaperoom’u warto zrealizować 

poprzez podjęcie kolejno następujących działań: 

 

1) wybór tematyki lekcji, której mają dotyczyć zadania; 

2) wymyślenie fabuły;  

3) przygotowanie zadań;  

4) opracowanie aranżacji gry oraz potrzebnych rekwizytów;  

5) przygotowanie zadań dodatkowych oraz podpowiedzi 

(kluczy);  

6) przeprowadzenie lekcji testowej np. na dodatkowych 

zajęciach;  

7) wprowadzenie zmian po przeprowadzeniu lekcji testowej; 

8) przygotowanie ostatecznej wersji fabuły, aranżacji i rekwi-

zytów  

 

Korzystanie z metody escaperoom wymaga zaangażowania 

nauczyciela i uczniów. Muszę przyznać, że w mojej szkole 

pomysł bardzo się spodobał. Wydaje się, że taka metoda może 

uatrakcyjnić inne wydarzenia szkolne, jak Dni Nauki czy Dni 

Otwarte i tym podobne wydarzenia. 

 

Agnieszka Kowalczyk, nauczycielka fizyki w IV Liceum Ogólno-

kształcącym im. kpt. pil. Eugeniusza Horbaczewskiego 

w Zielonej Górze. Chętnie korzysta z nowatorskich metod 

nauczania, takich jak myślenie krytyczne, projekty eTwining  

we współpracy z szkołami europejskimi. 

 

 

Litery są anonimowe. Przedstawiają tylko znak, 

zapowiedź dźwięku. Rozsypane tworzą chaos, 

nieokreślony kształt, są niczyje i niewiadome.  

Zbiór liter w zamyśle ułożonych, zaczyna żyć 

wtedy, kiedy ktoś je czyta. Nie wiem tylko,  

czy to człowiek otwiera książkę,  

czy też to książka otwiera człowieka 

 

(Szuflada z bajkami. Opowieści terapeutyczne  

studentów Pedagogiki i Filologii Polskiej  

pod red. Marii Leszczewskiej.  

Wyd. Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze) 
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ACH, TEN MÓJ KOSMOS! 

 

dr Waldemar Grabowski 

 

Nigdy nie lubiłem iść z prądem, lubiłem iść naprzeciw wszyst-

kiemu i wszystkim. Wszystko to… z chęci odkrywania, spraw-

dzenia na własnej skórze, co jest możliwe lub nie. Wychodzę  

z założenia, że lepiej spróbować coś osiągnąć w nieco inny 

sposób, by później nie żałować, że się nie spróbowało. 

 

Z wykształcenia fizyk, z pasji niespełniony astronom, dla nie-

których wręcz „kosmita”. To ja, Waldemar Grabowski – czło-

wiek, który większą część swojego zawodowego życia po-

święcił na rozwijanie warsztatu pracy jako nauczyciel jednego 

z najbardziej wymagających do nauczania przedmiotów szkol-

nych – fizyki. Niemal każdego dnia szukam nowych rozwiązań 

w swojej pracy, dzielę się swoją pasją, staram się inspirować 

uczniów do nauki, do mojego ukochanego świata kosmosu, 

do tego, by byli osobami, które w przyszłości zadbają o rozwój 

technologiczny naszego kraju, a kto wie, może i świata, po-

nownie zabiorą nas na Księżyc, na Marsa, a może gdzieś dalej?  

 

Dlaczego właśnie fizyka?  

Od dziecka eksperymentowałem, wiele rzeczy musiałem doś-

wiadczyć na sobie. Mama mówiła: uważaj, nie jedź tam… 

Ja na to: Mamo… spokojnie! I… spadałem rowerem z trzech 

schodów, mocno się obijając. Później wpadłem na pomysł 

sprawdzenia tego, co by się wydarzyło, gdybym spryskał wodą 

ze strzykawki świecącą żarówkę w toalecie. Powiedzmy, że 

znam już odpowiedź, choć oficjalnie nie przyz-nam się, że ja 

to zrobiłem. Pamiętam jednak, że sprzątanie odłamków szkła 

wcale nie było zbyt fajne. Tego typu testów było wiele, ale… 

pozostawmy je niedopowiedzianymi. 

 

Moje nauczycielskie początki 

Po obronie pracy magisterskiej na Wydziale Fizyki i Astro-

nomii (Uniwersytet Zielonogórski) usiadłem, wziąłem oddech 

i pomyślałem: co dalej? Wtedy właśnie dowiedziałem się, że 

na emeryturę odchodzi moja była nauczycielka fizyki z III Li-

ceum Ogólnokształcącego im. prof. T. Kotarbińskiego w Zielo-

nej Górze. Postanowiłem zaaplikować na stanowisko nauczy-

ciela na jej miejsce. Ostatecznie udało mi się rozpocząć pracę 

w tej szkole. 

 

Łatwo nie było… Początki nigdzie nie są łatwe, a w edukacji 

to już niemalże próba zdobycia Mount Everestu. „On…. 

nowy… żółtodziób”. „Cóż on może wiedzieć o nauczaniu?”. 

I tutaj akurat się zgadzam, wiedziałem tak dużo i tak mało 

jednocześnie. Dziś, po tych przeszło szesnastu latach spędzo-

nych w świecie edukacji wiem już, że na samym początku, 

drogi, możesz zupełnie nie przypaść do gustu uczniom, a co 

gorsza ich rodzicom, o koleżankach i kolegach z pracy już nie 

wspominając. Gorzej może być już jedynie wówczas, gdy 

jesteś nauczycielem jednego z najbardziej wymagających 

szkolnych przedmiotów, którego dosłownie nie znosi nikt, 

 

a może inaczej – lubi jedynie promil wszystkich uczniów. 

Zapomniałem jeszcze dodać, że na początku swojej dydak-

tycznej drogi dostajesz możliwość nauczania głównie klas 

humanistycznych... To już w ogóle praca idzie, jak po grudzie.  

 

Po roku trochę się zmieniło, gdy po nieudanej próbie odejścia 

z zawodu, od września 2007 r. wróciłem z nową mocą i nowym 

nastawieniem. Zacząłem zmieniać swoje podejście do moich 

uczniów. Zamiast zakładać, że powinni robić sami swoje 

notatki, zacząłem je dyktować. Starałem się, by miały w sobie 

nie tylko stricte fizyczną treść, ale i dopowiedzenia, wyjaś-

nienia, uwagi, wnioski, obrazowe podejście do tego, co mogą 

zobaczyć na co dzień niemalże w każdej czynności swojego 

życia. Przy okazji próbowałem sam poszerzać swój warsztat 

pracy. Coraz śmielej korzystałem z rożnych rozwiązań, 

dostępnych w Internecie materiałów. Jedno wówczas się nie 

zmieniło: swoich uczniów traktowałem jako moich partnerów, 

nie patrzyłem na nich z góry.  

 

Inspiracji do prowadzenia lekcji szukałem na szkoleniach. 

Najpierw były to szkolenia lokalne. Słuchałem rad starszych 

koleżanek i kolegów po fachu, tego jak oni realizują swoje 

zajęcia. Niektóre rozwiązania bardzo mi się podobały, inne 

mniej. To po części wydaje się logiczne – nie każdemu 

wszystko się przyda. Wciąż jednak szukałem swojej ścieżki. 

Chciałem bardzo, aby moje lekcje były inne: ciekawe, wcią-

gające, nietypowe, niesztampowe. Takie, na których każdy 

znajdzie coś dla siebie – humanista, artysta, ścisłowiec, medyk 

czy grafik. Każdy… Przecież STEAM (ang. Science, Techno-

logy, Engineering, Arts, Mathmatics) to przedmioty interdys-

cyplinarne. No i do tego ten mój jedyny, najukochańszy kos-

mos – moja dziecięca miłość, która była, i wciąż jest, niesa-

mowitą pasją - musiała się na tych lekcjach pojawiać.  

 

To wtedy nabrałem chęci, aby spróbować czegoś więcej. 

Zacząłem aplikować na szkolenia zagraniczne, do CERN 

w Szwajcarii, ESA w Belgii i Holandii oraz Space and Rocket 

Centre. I co ciekawe, jakimś zrządzeniem losu się udało. 

Pozostały kwestie językowe. Na początku mój poziom języka 

angielskiego odbiegał od tego, jakim chciałbym go widzieć, 

jednak co wyjazd było lepiej. Musiałem za każdym razem 

zrobić jedno – pokonać swoje słabości. A były naprawdę dość 

pokaźne, mając na uwadze, że języka angielskiego nauczyłem 

się sam. W szkole miałem niemiecki i rosyjski. Nie było wyj-

ścia – język angielski to język dający możliwości w świecie, 

więc musiałem próbować. 

 

Co mi dały te szkolenia? Dziś wiem, że więcej, niż mógłbym 

się spodziewać. Przede wszystkim zrozumiałem, że do nau-

czania można podejść w zupełnie inny sposób. Okazuje się,  

że można wykorzystywać różne metody, można podchodzić 

do tego kreatywnie, przerzucając część odpowiedzialności 

za niektóre wnioski wynikające z realizacji podstawy progra- 

mowej na uczniów. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby mogli 

sami debatować, analizować, wnioskować, a nie otrzymywać  
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jedynie dydaktyczną papkę, lub – co gorsza – być zostawio-

nymi samymi sobie z podręcznikiem, którego treść muszą 

jakoś zrozumieć. Przecież to właśnie wtedy się uczą – gdy 

popełniają błędy. Uświadomiłem sobie wówczas, że osiągnę 

o wiele więcej mówiąc do moich uczniów wprost: nie bójcie 

się, popełniajcie błędy, a ja jestem od tego, aby je pokazać  

i powiedzieć, dlaczego je popełniliście. I nagle się okazało, że 

zaczęli próbować! Jaki był efekt? Błędów było pełno, jednak 

za każdym błędem, który poprawiłem, pojawiała się ich wiara 

w to, że kolejnym razem już go nie popełnią. Przecież człowiek 

uczy się na błędach, a oni, tak jak i ja, są jedynie ludźmi i mają 

prawo się mylić. 

 

Może właśnie dzięki takiemu podejściu co roku blisko dziesięć  

procent osób zdających egzamin maturalny z fizyki w woje-

wództwie lubuskim to byli moi uczniowie, uczniowie III 

Liceum Ogólnokształcącego im. prof. T. Kotarbińskiego 

w Zielonej Górze. Co ważniejsze, osiągane przez nich wyniki 

były w pierwszej dziesiątce województwa. 

 

Szansa dla polskiej szkoły 

Często rozmawiam z uczniami, nauczycielami i rodzicami. 

Polska szkoła ma wiele problemów, wiele zmartwień, niemniej 

posiada też i te pozytywne aspekty, które nam – nauczycielom 

– dają prawdziwą satysfakcję. To bez wątpienia sukcesy 

naszych uczniów.  

 

Wiele razy czytam o tym, jak powinny wyglądać nasze lekcje, 

ile uczniowie powinni zyskać dzięki nim, jak wiele powinni 

zdobyć umiejętności, zarówno interdyscyplinarnych, jak 

i związanych z TIK. Jacy to powinni być kreatywni, operatyw-

ni, o używaniu języków obcych już nie wspominając. Problem 

jedynie w tym, że gdy dodamy do tego wszystkiego słynną 

podstawę programową, popatrzymy na siatki godzin to na-

prawdę konia z rzędem temu, kto będzie to w stanie tak 

pospinać, że uczniowie wszystko bez większych trudności 

opanują.  

 

Niestety, nie da się tego uzyskać. Gdy masz ponad trzydzieści 

osób w klasie, zwyczajnie nie jest to w pełni możliwe. Nie-

mniej, dodatkowe aktywności, konkursy, warsztaty czy projek-

ty mają w sobie tę niesamowitą moc, która powoduje, że wie-

dza, czasem i ta znacznie wykraczająca poza podstawę progra-

mową, nagle staje się przystępną. Gdy do tego wszystkiego 

uczniowie poczują swoją własną sprawczość w procesie 

zdobywania wiedzy, sukces jest już na wyciągnięcie ręki. 

 

Ach, ten mój Kosmos! 

Dlaczego kosmos? – pyta mnie wielu. Cóż, wydaje mi się,  

że kluczem do zrozumienia przedmiotów ścisłych, a już 

w szczególności fizyki, jest ukazanie ich „ludzkiej strony”. 

Mam tutaj na myśli nie tylko ich zastosowanie na każdym 

kroku, ale także wykorzystanie niesamowicie istotnego ele-

mentu, który spina je wszystkie w całość, czyli wspomnianej 

interdyscyplinarności. Nie ma drugiego tak wciągającego dla  

 

mnie obszaru zagadnień, jak właśnie te związane z kosmosem. 

Odnajdzie się w nich każdy – nawet humanista. Dlaczego o tym 

mówię? Bo od samego początku mojej dydaktycznej przygody 

słyszę, że nienawidzę humanistów, a moja żona jest huma-

nistką z krwi i kości. Dlatego z własnego doświadczenia wiem, 

że prawdziwy humanista ma zupełnie inne podejście do aspek-

tów naukowych niż ścisłowiec i to w tym właśnie jest naj-

piękniejsze. Konkursy, w których moi uczniowie brali udział 

są najlepszym przykładem tego, jak można połączyć ze sobą te 

dwa światy, znaleźć wspólny język, i co ważniejsze, spowo-

dować, że obie strony na tym skorzystają. 

 

Konkursy międzynarodowe 

„Cassini, a scientist for a day”, „Remote Mars Yard”, 

„Odysseus II”, „CanSat”, „AstroPI”, „UAV Airborne Deli-

very Challenge”. Te sześć konkursów, to elementy układanki, 

o których śmiało mogę powiedzieć, że zmieniły moje życie. To 

właśnie one spowodowały, że na nowo uwierzyłem w sens 

nauczania w polskiej szkole. To najlepszy przykład tego, jak 

można w sposób zarówno rewolucyjny, jak i na swój sposób 

ewolucyjny, odczarować ludziom nauki STEAM. 

 

Zachęcałem moich uczniów do brania udziału w konkursach, 

które łączą w sobie pasję do odkrywania, rozwiązywania  

niecodziennych i nietypowych problemów, pozwalają na połą-

czenie pasji i umiejętności rożnych osób, umożliwiają pracę  

w grupie, korzystanie z języków obcych, wykorzystywanie 

smykałki ekonomicznej czy prezentacyjnej.  

 

Konkurs CanSat (https://esero.kopernik.org.pl/konkurs-can-

sat/). Tytułowy CanSat to sonda badawcza mieszcząca się 

w pojemniku wielkości puszki po napoju. Jego zadaniem jest 

przeprowadzenie badań i eksperymentów podczas lotu rakietą 

i w trakcie opadania na spadochronie. Uczniowie stają przed 

wyzwaniem umieszczenia w CanSacie wszystkich podstawo-

wych systemów składających się na satelitę – zasilania, modu-

łu komunikacji oraz komputera pokładowego. To jeden z tych 

konkursów, w których młodzi ludzie uczą się poprzez doś-

wiadczenie, poszerzają swoją wiedzę z zakresu przedmiotów 

STEAM, uczą się pracować w zespole, czuć odpowiedzialność  

https://esero.kopernik.org.pl/konkurs-can-sat/
https://esero.kopernik.org.pl/konkurs-can-sat/
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za swoje działania, komunikować się ze sobą i innymi osobami 

oraz tego, jak się zaprezentować. To umiejętności, które mimo 

olbrzymiej wagi i potrzeby ich wykorzystywania w codzien-

nym życiu, gdzieś nam zwykle umykają. Coraz częściej komu-

nikujemy się półśrodkami, zapominając o tym, jak ważne jest 

jasne i klarowne formułowanie myśli i, co najważniejsze, 

przyczynowo – skutkowe podejście do rozwiązywania pro-

blemów. 

 

Miałem przyjemność prowadzić trzy zespoły uczniowskie. By-

ły one – co ważne – złożone z uczniów różnych szkół, o róż-

nych zainteresowaniach i płci. Były to DedalSat (3 miejsce), 

CanIntoSpace (2 m.), CANcanFly (3 m.). Każdy z nich miał 

inny cel, każdy realizował inne misje i każdy na swój sposób 

był przełomowy. Moi uczniowie w pełni otrzymywali wolną 

rękę. Mieli mieć poczucie, że to jest ICH dzieło. Ja chciałem 

być dla nich mentorem – osobą, która zawsze wyciągnie do 

nich pomocną dłoń, będzie stała za ich plecami i delikatnie 

popychała ich do przodu. Chwilami robiłem i za psychologa, 

gdy właśnie te miękkie umiejętności, w szczególności komu-

nikacja leżały i nie potrafili znaleźć consensusu. Niemniej 

jednak w tych najważniejszych momentach pokazywali, że są 

grupą i osią-gali sukces. 

 

Zawsze im powtarzałem, że nie ma znaczenia, czy będą pierwsi 

czy ostatni, najważniejsze było to, że w ogóle „podjęli 

rękawicę” i starali się poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności. 

Twierdzę, że ten konkurs utorował ich dalszą drogę. Poka-

zywali wprost, że to, czego się nauczyli było nie do prze-

cenienia i dziś wielu z nich fenomenalnie radzi sobie 

na studiach i jestem w stanie zaręczyć, że o niektórych pewnie 

w niedalekiej przyszłości jeszcze usłyszymy. 

 

Konkurs AstroPI 

Europejska Agencja Kosmiczna ma dla młodych adeptów nauk 

STEAM także inne propozycje. Jedną z nich jest AstroPI.  

To konkurs realizowany we współpracy z Fundacją Raspberry 

Pi. Daje uczniom możliwość zrealizowania projektu nauko-

wego bezpośrednio w kosmosie. I to dosłownie, bo komputer 

wraz z czujnikami znajduje się na Międzynarodowej Stacji 

Kosmicznej. Uczniowie mają możliwość pozyskania własnych 

danych naukowych i ich przeanalizowania.  

 

W 2021 roku prowadzony przeze mnie - w ramach działań 

wspierających uzdolnionych ludzi realizowanych w Centrum 

Nauki Keplera – Planetarium Wenus, zespół młodych ludzi – 

SpaceRad ostatecznie znalazł się w gronie 10 najlepszych zes-

połów startujących w Konkursie w edycji 2020/2021 w jednej 

z dwóch odsłon tego Konkursu - Mission Zero (do 14 lat)i 

Mission SpaceLab (do 19 lat). Łącznie wystartowało w tam-

tym roku 15756 uczniów reprezentujących 23 kraje! Młodzi 

naukowcy musieli zaplanować cel badań, następnie przygoto-

wali specjalny program w języku Python, który został urucho-

miony na komputerze Raspberry Pi na Międzynarodowej Stacji 

Kosmicznej - ISS. Po otrzymaniu zdjęć, dokonali ich szcze- 

 

gółowej analizy, wyciągnęli wnioski oraz przygotowali raport 

podsumowujący. To wszystko w języku angielskim! 

  

Zespół postanowił zbadać powierzchnię Ziemi pod kątem 

absorpcji, odbijania i emisji fotonów. Kolejnym elementem 

było określenie różnych zależności (jeśli takie istnieją) oraz 

sformułowanie na tej podstawie wniosków sugerujących moż-

liwość bezpośredniego wpływu promieniowania, m.in. na kli-

mat planety. Ponadto, młodzi naukowcy szukali odpowiedzi 

na pytanie, w jakich miejscach na naszej planecie powinniśmy 

tworzyć farmy solarne. Otrzymane przez nich wyniki były 

wyjątkowo obiecujące i na tyle wykazali się profesjonalnym 

podejściem do analizy, że wygrali. Ich ciężka praca została 

doceniona za niesamowity poziom merytoryczny oraz zwróce-

nie uwagi na szereg bardzo istotnych aspektów i finalne 

wnioski! To piękny dowód na to, że w nastolatkach drzemie 

potencjał na niejednego przyszłego naukowca. 

 

UAV Airborne Delivery Challange 

Czasami z kosmosu trzeba było zejść na Ziemię, by techno-

logie kosmiczne wykorzystać w ratowaniu życia ludziom –  

i to dosłownie. 

 

Był kwietniowy dzień 2017 roku. W gabinecie nr 26 w III LO  

w Zielonej Górze, w którym prowadziłem lekcje fizyki, zebra-

łem 25 osób, które chciały wystartować w nowym wyzwaniu, 

a mianowicie konkursie UAV Airborne Delivery Challenge.  

 

Konkurs polegał na skonstruowaniu zaawansowanego systemu 

zrzutu środków medycznych, które mają być dostarczone oso-

bie ze wstrząsem anafilaktycznym. Finał konkursu miał się 

odbyć pod koniec września 2017 roku w Australii w okolicach 

Brisbane. Jak można się było spodziewać, większość uczniów 

wystraszyła się tego pomysłu, niektórzy pomyśleli, że osza-

lałem, ale była czwórka, która „podjęła rękawicę” i w ciągu 

4 miesięcy stworzyła swój przyrząd.  

 

To był wieloetapowy konkurs. Z 27 drużyn z całego świata, 

jakie wzięły udział w konkursie, aż 4 były z Polski. Drużyna 

Phoenix Rescue Team z III LO okazała się najlepsza w Europie 

i została zakwalifikowana w gronie 11 zespołów z całego świa-

ta do finału, w którym ostatecznie zajęła bardzo wysokie piąte 

miejsce. Wypadli naprawdę fenomenalnie i, między nami 

mówiąc, powinni byli zwyciężyć. Choć tak się nie stało, 

przypuszczam, że opinia Jury, że są w szoku, jak fenomenalnie 

uczniowie opowiedzieli o swoim projekcie i pomimo tego, że 

nie są native speakerami. To, co uświadomiło wszystkim, że 

nie ma rzeczy niemożliwych, a jedyne ograniczenia są głównie 

w naszych głowach. 

 

Po prostu jestem 

Co mogę powiedzieć dziś, z perspektywy tych wszystkich lat, 

w których jestem częścią świata edukacji? Na pewno to, że nie 

jestem typowym nauczycielem. Nie boję się próbować nowych 

rzeczy, choć wiem, że nie zawsze wszystko wychodzi tak, jak  
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bym tego chciał. Na pewno sukcesy moich uczniów wynikają 

nie z tego, ze wszystko za nich robię. Celowo o tym napisałem, 

bo słyszałem takie opinie, że to nie jest możliwe, żeby przez 

jednego człowieka tyle osób mogło odnosić sukcesy 

i na pewno musiałem w tym uczestniczyć i samemu wiele 

rzeczy robić. A prawda jest taka, że ja grzecznie stałem z boku 

i tylko i aż… byłem. Młodzi zawsze wiedzieli, że mogą na 

mnie liczyć, że jest ktoś, kto w nich wierzy, kto trzyma za nich 

kciuki i kto im kibicuje, dla kogo zawsze są zwycięzcami, 

niezależnie od wszystkiego. 

 

Pomimo tego, że nie pracuję na co dzień w szkole publicznej, 

pozostałem w edukacji – w Europejskiej Szkole Podstawowej 

i Europejskim Liceum Ogólnokształcącym dr Rahn w Zielonej 

Górze, prowadzę także swoje własne zajęcia, podczas których 

„produkuję inżynierów”. Szkolę nauczycieli między innymi 

pod skrzydłami Europejskiego Biura Edukacji Kosmicznej 

ESERO Polska powołanego do życia przez Europejską Agen-

cję Kosmiczną, a którego mam przyjemność od 2017 roku być 

Ambasadorem Kosmicznym (esero.kopernik.org.pl). Działam 

w ramach Stowarzyszenia WroSpace (o którym tak naprawdę 

powinienem napisać osobny artykuł – https://wrospace.pl), 

które w naszym kraju jest głównie znane z organizacji 

olbrzymich wydarzeń takich jak World Space Week Wrocław, 

Yuri’s Night, Space Night Wrocław. 

 

Staram się - podczas różnego rodzaju pikników naukowych, 

organizowanych choćby przez Centrum Nauki Keplera – Pla-

netarium Wenus, przybliżać ludziom przepiękny świat fizyki 

w sposób, w jaki ja go postrzegam.  

 

Podsumowanie 

Przez te wszystkie lata dotarło do mnie jedno. Nieważne, ile 

razy się upada, ważne, ile razy człowiek się podniesie. I to 

wszystko, co osiągnęli moi uczniowie jest najlepszym przy-

kładem tego stwierdzenia. Staram się zawsze pokazać moim 

uczniom, jak wiele się nauczyli i jak wiele już sami wiedzą (bo 

przecież uczą się każdego dnia). Nie ma ludzi wszechwiedzą-

cych, nie ma ludzi niepopełniających błędów. My nauczyciele  

 

także się mylimy, mamy do tego prawo, bo jesteśmy tylko i aż 

ludźmi. Nie zapominajmy o tym. Nie udowadniajmy naszym 

uczniom, jak wiele nie wiedzą, bo zawsze na czymś będziemy 

w stanie ich „zagiąć”. Może warto częściej pokazywać im, co 

już potrafią i jak wiele jeszcze jest przed nimi. Mam to szczęś-

cie, że po własnym doświadczeniu mogę powiedzieć, że efekty 

przerosną nasze najśmielsze oczekiwania. Tego właśnie sobie 

i Państwu życzę. 

 

 

 

DZIAŁANIA PROEKOLOGICZNE  

W CENTRUM NAUKI KEPLERA-CENTRUM 

PRZYRODNICZYM (CNK-CP) 

dr Krystyna Walińska 

Jednym z zadań Centrum Nauki Keplera-Centrum Przyrod-

niczego w Zielonej Górze jest edukacja ekologiczna. Edukacja 

ta opiera się na głównych zasadach zrównoważonego rozwoju 

i pozwala na poszerzenie wiedzy o podstawach funkcjono-

wania środowiska przyrodniczego i zależnościach pomiędzy 

antroposferą a biosferą. Istotnym elementem naszych działań 

w tym zakresie jest kształtowanie postaw odpowiedzialności 

za środowisko, empatii, poczucia sprawczości oraz rozwijanie 

umiejętności zarówno dzieci, jak i osób dorosłych.  

 

Posłużę się wybranymi przykładami, które przybliżą charakter 

takiej aktywności w naszym Centrum. W listopadzie i grudniu  

 

2022 roku, wspólnie z Biurem Ochrony Środowiska Urzędu 

Miasta Zielona Góra, przygotowaliśmy specjalną ofertę zajęć 

zatytułowaną „Adaptacja do zmian klimatu a różnorodność 

biologiczna”. Ich adresatem były grupy przedszkolne oraz 

słuchacze Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Oczywiście, tematyka i sposób jej prezentowania uwzględniała 

wiek odbiorców.  

dr Waldemar Grabowski - fizyk komputerowy, dydaktyk i popula-

ryzator nauki, pasjonat astronomii i astrofizyki. Nauczyciel 

dyplomowany. Uczy fizyki i edukacji kosmicznej w Europejskiej 

Szkole Podstawowej i Europejskim Liceum Ogólnokształcącym 

dr Rahn w Zielonej Górze. Właściciel "Waldemar Grabowski 

Edukacja", członek Stowarzyszenia WroSpace. Ambasador 

Kosmiczny Europejskiego Biura Edukacji Kosmicznej ESERO 

Polska. "Mobilny Fizyk" w projekcie "Mobilna Szkoła" 

wydawnictwa oświatowego Operon. Współorganizuje i prowadzi 

warsztaty, kursy oraz wydarzenia naukowe na skalę 

ogólnopolską, m.in. podczas World Space Week Wrocław, Space 

Night Wrocław, Yuri's Night Wrocław. Uczestnik szkoleń i 

warsztatów w Polsce i za granicą, m.in. w CERN w Genewie, 

Europejskiej Agencji Kosmicznej w Belgii i Holandii czy 

Centrum Dydaktycznym NASA w Huntsville, Alabama, USA. 

Opiekun zespołów uczniowskich w prestiżowych konkursach 

m.in. CanSats in Europe Polska, UAV Airborne Delivery 

Challenge w Australii, AstroPi, Odysseus II. 

fot. z archiwum Waldemara Grabowskiego 
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W przypadku przedszkolaków, w pierwszej części przedsta-

wiono w przystępnej formie problem zmian klimatu oraz skutki 

i przykłady adaptacji do tych zmian. Dzieci w sposób bardzo 

zaangażowany, wchodząc w interakcję, poznały sposoby 

minimalizowania zmian klimatycznych i dowie-działy się na 

czym polega adaptacja do zmian klimatu w mieście. 

Prezentacja, głównie slajdy ze zdjęciami, pozwoliła odpo-

wiedzieć na pytanie czym jest zielono-błękitna infrastruktura 

(ogrody deszczowe, zielone dachy i ściany, łąki kwietne etc.).  

 

Kolejnym zagadnieniem poruszonym na mini-wykładzie było 

znaczenie i ochrona różnorodności biologicznej. Po takim 

wprowadzeniu, w kolejnej części, odbyły się zajęcia praktycz-

ne, które przybliżyły pojęcie bioróżnorodności w świecie zwie-

rząt, na przykładzie świata owadów i gadów. Dzieci poznały 

wybrane gatunki, żywe okazy przedstawicieli zarówno bezkrę-

gowców, jak i kręgowców, odwiedzając nasz pokój hodow-

lany. Następnie, w oparciu o wybrane stanowiska interaktywne 

na wystawie „ZOOM”, takie jak: „Globalne ocieplenie”, 

„Efekt cieplarniany”, „Pacyficzne wyspy śmieci”, „Tornado 

mgielne”, „Huragan”, „Trzęsienie ziemi”, „Powstawanie fal” 

i „Powstawanie wiatru”, dzieci poszerzyły swoją wiedzę o za-

gadnienia odnoszące się do problematyki zmian klimatu i za-

grożeń naszej planety w skali globalnej. Zaproponowane, obej-

mujące wielowymiarowy zakres, zajęcia potwierdziły nasze 

założenie, że w edukacji ekologicznej należy stosować różne 

metody i formy, przede wszystkim aktywizujące metody pracy.  

 

W ramach działań powyższego projektu, założyliśmy również 

podnoszenie świadomości ekologicznej osób dorosłych, w tym 

seniorów - osób uczących się przez całe życie, czyli słuchaczy 

ZUTW w Zielonej Górze. Zaproponowaliśmy im wykład zaty-

tułowany „Eko-problemy współczesnego miasta elekrosmog  

i zanieczyszczenie hałasem” (fot. z archiwum CNK-CP). Spot-

kanie miało formułę otwartą i było jedną z propozycji wydarze-

nia o nazwie „SPiN Day”. Czym jest SPiN? Jest to Stowarzy-

szenie Społeczeństwo i Nauka, które łączy krajowe instytucje 

promu-jące naukę. Proponowane metody popularyzacji wiedzy 

mają charakter formalny i nieformalny i są oparte na doświad-

czaniu, zadawaniu pytań i samorozwoju. Komunikacja nauko-

wa ma bardzo zróżnicowaną formę - od interaktywnych wy-

staw, poprzez pikniki naukowe, konferencje, warsztaty, aż po 

publikacje popularnonaukowe. SPiN zrzesza obecnie 36 człon-

ków, wśród których znajdują się centra nauki, muzea, 

instytucje kul-tury i instytuty badawcze. My również jesteśmy 

członkami tego stowarzyszenia.  

 

„SpiN Day” to wydarzenie zainicjowane przez Stowarzysze-

nie Społeczeństwo i Nauka SPIN i od kilku lat jest polską 

odpowiedzią na Międzynarodowy Dzień Muzeów i Centrów 

Nauki. Zawsze odbywa się 10 listopada. W tym roku, z tej 

okazji, Centrum Nauki Keplera-Centrum Przyrodnicze przygo-

towało, oprócz wspomnianego wykładu, zajęcia warsztatowo-

pokazowe „Świat owadów”, „Świat gadów dla najmłodszych” 

i „Programowanie z mTiny”, wystawę fotograficzną projektu 

konkursowego Quarry Life Award 2022 „Znaczenie czynnej 

ochrony herpetofauny w zachowaniu bioróżnorodności KSM 

w Nowogrodzie Bobrzańskim’, grę edukacyjną Seterra „Rzeki 

świata” i quiz on-line „Życie nad rzeką”. Kolejne wnioski, 

które nasunęły się nam po tych zajęciach, szczególnie po wy-

kładzie, to potwierdzone rozmowami i dyskusją stwierdzenie, 

że na każdym etapie życia potrzebujemy edukacji ekologicz-

nej. Do niedawna bowiem świadomość osób dorosłych 

w kwestiach ochrony środowiska oraz stosunek do istot ży-

wych miała charakter antropocentryczny, którego założeniem 

jest przekonanie, że człowiek jest ośrodkiem i celem świata, 

a wszystko w przyrodzie dzieje się ze względu na niego. Wyda-

je się jednak, że w przypadku ludzi dojrzałych, zachowanie 

środowiska w niezmienionym stanie przestaje być dla nich po-

jęciem abstrakcyjnym, jeżeli odniesiemy to do ich dzieci i wnu-

ków. Z pewnością wokół ZUTW, skupia się awangarda senio-

rów, charakteryzujących się dużą świadomością ekologiczną, 

deklarujących otwartość na zrozumienie ekoproblemów. 

 

Kolejnym przykładem naszych działań proekologicznych była 

„Noc Biologów”, wpisująca się w duże ogólnopolskie wyda-

rzenie, które odbyło się już po raz dwunasty - 13 stycznia br. 

Udział w nim wzięło 35 ośrodków naukowych z całej Polski. 

Hasłem przewodnim tegorocznej edycji, nawiązującym do has-

ła Europejskiej Agencji Środowiska było: „Woda - źródło 

życia - teraźniejszość i przyszłość”. Dla uczestników Nocy 

Biologów przygotowano warsztaty, laboratoria oraz wykłady, 

a odbiorcami tych propozycji były osoby z różnych grup 

wiekowych. W Centrum Przyrodniczym nasz program wyglą-

dał następująco:  

 

 zajęcia laboratoryjne: „Magiczna woda” i „Wodny świat 

pod mikroskopem”, 

 pokazy: „Budujemy prosty filtr do wody” i „Pij wodę z kra-

nu”, 

 quiz „Wodne koło fortuny z nagrodami”, 

 wykład „Wokół rzeki”, 

 mini-wystawa zdjęć uczestników cyklicznej fotozabawy 

„Przyroda w kadrze” zatytułowana „Woda-źródłem życia”. 

 

Z wymienionych propozycji warto przybliżyć pokaz „Pij wodę 

z kranu”, zachęcający jego uczestników do bycia EKO i pro-

mujący zdrowy styl życia. Tytuł ten to jednocześnie hasło akcji  

 

Jeśli myślisz rok naprzód - sadź ryż.  

Jeśli myślisz 10 lat naprzód - sadź drzewo. 

Lecz jeśli myślisz 100 lat naprzód - ucz ludzi  

Przysłowie chińskie 
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Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Jego 

uczestnicy dowiedzieli się, że woda z kranu jest bezpieczna, 

zdrowa, bardzo dobrej jakości, a jej parametry są na bieżąco 

monitorowane. Tzw. „kranówka” jest powszechnie dostępna 

i przyjazna dla środowiska. Dostarcza wielu niezbędnych 

składników mineralnych np. magnezu i wapnia. Woda prosto 

z kranu jest ok. 250 razy tańsza niż woda kupowana w sklepach 

w butelkach PET, posiada też większe walory zdrowotne 

od wody butelkowanej, a dodatkowo chroni nasze środowisko 

przez ograniczenie liczby plastiku. Liczna grupa osób częstu-

jąca się na przygotowanym stanowisku wodą z kranu, mogła 

osobiście przekonać się, że jest ona czysta i smaczna (fot. 

z archiwum CNK-CP). 

 

Opisane przykłady stanowią niewielki wycinek naszych 

działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego, a kolejne 

pomysły już czekają na realizację. 

 

 

 

GRUPA WYDAWNICZA HARMONIA 

PROPONUJE 

 

Vanessa Green Allen „Ja i moje 

uczucia. Przewodnik dla dzieci, 

które chcą lepiej rozumieć i wy- 

rażać emocje”.  

Objętość: 112 stron, format: 152 x 219 mm, oprawa miękka, 

cena detaliczna: 49,50 zł. ISBN: 9788383091662.  

 

Emocje, takie jak złość, zazdrość czy podekscytowanie, bywa-

ją na tyle przytłaczające, że trudno się im nie poddać. Z książki 

Ja i moje uczucia dowiesz się, że nie ma nic złego w odczu-

waniu silnych emocji. Co więcej, możesz je opanować. Dzięki 

temu przestaniesz mieć wrażenie, że zaraz wybuchniesz! Na-

uczysz się, jak przejąć kontrolę nad emocjami – między innymi 

za sprawą głębokiego oddechu, pozytywnego myślenia i wyra-

żania uczuć. Po skończonej lekturze będziesz w stanie poradzić 

sobie ze wszystkimi emocjami, również tymi trudnymi – smut-  

 

smut, niepokojem czy strachem. sobie ze wszystkimi emo-

cjami, również tymi trudnymi – smutkiem, niepokojem czy 

strachem. Kiedy następnym razem poczujesz, że emocje rosną, 

nic cię nie zaskoczy. 

 

 Każdy ma emocje. Kiedy zrozumiesz własne uczucia, bę-

dzie ci łatwiej okazywać wsparcie innym osobom, na przy-

kład członkom rodziny lub przyjaciołom. 

 Przydatne wskazówki. Dowiesz się, jak radzić sobie z emo-

cjami. Wykonaj ćwiczenia, aby przekonać się, które wska-

zówki najlepiej się u ciebie sprawdzają. 

 Testy i ćwiczenia. Poznaj się lepiej dzięki testom – sprawdź 

na przykład, czy rządzą tobą emocje. Baw się dobrze, 

wykonując ćwiczenia przeznaczone dla dzieci w wieku 7–

10 lat. 

 

Vanessa Green Allen jest peda-gożką szkolną i autorką książki  

Po-wiedz „nie” szkolnym dręczy-cielom. Od 1991 r. 

pracowała jako nauczycielka w publicznej szkole podstawowej, 

a w 2009 r. otrzyma-ła prestiżowy certyfikat potwier-dzający 

jej kompetencje pedago-giczne. Jest twórczynią strony 

internetowej: SavvySchoolCounselor.com 
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