
II Kongres Edukacja i Rozwój i EDU-TERA!!!! 

Po raz kolejny miałyśmy okazję uczestniczyd w jednym z większych wydarzeo edukacyjnych w Polsce. 

Kongres Edukacja i Rozwój jest spotkaniem pasjonatów i organizatorów edukacji, integrującym 

środowisko wokół najważniejszych zagadnieo związanych z tworzeniem warunków do 

wszechstronnego rozwoju jednostek. 

To dwa dni, podczas których odbywa się „smakowanie” edukacji, jej nowych trendów, nurtów 

 i kierunków oddziaływania na drugiego człowieka. To właśnie wówczas można spotkad znaczące 

osoby o międzynarodowej sławie, którzy są pasjonatami edukacji.  Posłuchad ciekawych wykładów, 

debaty o lepsze jutro dla każdego dziecka, ucznia, dla nas samych. 

Ideą przewodnią II Kongresu Edukacja i Rozwój jest budowa innowacyjnych środowisk uczenia się 

poprzez kształtowanie warunków do pozytywnych motywacji w ukierunkowaniu na zdobywanie 

wiedzy, wykorzystanie różnorodnych form zabawy i praktyki dla podnoszenia efektywności uczenia 

się na różnych poziomach edukacyjnych oraz dzielenie się doświadczeniami w zakresie rozwiązao 

organizacyjnych, technologicznych i prawnych dla podnoszenia jakości edukacji oraz tworzenia 

wartości dodanej. 

Firma Edu-Tera jako partner Wolters Kluwer  skupiła swoje działania na pokazaniu jaka jest rola 

zabawy w edukacyjnej przestrzeni dla rozwoju dziecka. Sięgnęłyśmy do najlepszych źródeł nie tylko 

współczesnej myśli pedagogicznej ale również do starożytnych twórców myśli filozoficznej, których 

prawdy na temat kształcenia i wychowania mają ponadczasowy wymiar. Trenerzy specjalizujący się w 

swoich dziedzinach pokazali realizację obszarów podstawy programowej, wykorzystując zabawę jako 

pierwszą i najskuteczniejszą  aktywnośd  dziecka służącą poznawaniu świata. A kiedy dziecko działa, 

poznaje, doświadcza to znaczy że chłonie wiedze więc to jeden z najlepszych kierunków do uczenia 

się. 

Nasze wystąpienie odbyło się pod hasłem: 

Akademia Edukacji Elementarnej – "Edukacyjny powrót do źródeł". Zabawa otwiera świat dziecku. 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęd z naszego spotkania: 

 

 

 

Obsłubanaszego stoiska  i rola najlepszego wizerunku EDU-TERY: Natalia Skórkowska i Artur 

Świderski oraz Paulina, która nie mogąc doczekac się spotkania z uczestnikami warsztatu 

postanowiła przetrenowac obsługę i uczyła w jaki sposób powstaja kwiaty i kotyliony! 



 

 

 

Artur, który czuwał nie tylko nad całym stoiskiem ale również zapraszał na nasze spotkanie wręczając 

razem z Natalią ulotki Akademii Elementarnej! 

 



Poniżej galeria zdjęd już z uczestnikami i przebiegiem naszego spotkania: 

 

Kasia starała się udowodnid pierwszeostwo jajka nad „wszelkie kury” oraz poprzez doświadczenia i 

rozmaite eksperymenty z jajka zrobiła… miękką piłeczkę! 

 

Widownia nie chciała wierzyd więc każdy mógł te wynalazki Kasi dotknąd i nie tylko… 



 

Tutaj wybrani uczestnicy wykonują… Żyrafę! Tworzą i działają! 

 

Bawiąc się przy tym doskonale! 



 

Otwartym gestem zapraszam wszystkich do nowatorskiej myśli edukacyjnej sięgającej źródeł 

starożytności! 

 

A Kasia – pokazuje tworzenie ciągów logicznych i oddziałuje na struktury myślenia i działania 

uczestników spotkania. 



 

W dodatku koocząc mówi: „ moje czterolatki nie maja z tym żadnego problemu…” (???) 

Teraz czas na artystyczne środki przekazu – czyli Paulina i edukacja artystyczna! 

 

 



 

 



 

 

Wyraźna instrukcja i wszyscy działają!!! 

 



 

 

I są ! Kwiaty, kotyliony czerwone!!! 



 

Baju, baju … i tworzymy historie z muzycznym odwzorowaniem! 

 

Wybrani do dwiczenia uczestnicy bawią się i nawet nie wiedzą jak skupiają swoją uwagę! 

 

Na zakooczenie przeczytanie przypowieści: „Trzy Sita Sokratesa” wzbudza pewnego rodzaju refleksję 

na temat komunikacji i relacji w edukacji i nie tylko… 



 



 

 

Największe wrażenie zrobił na mnie Colin Rose. Cudowny wykład! Wspaniałe treści, jakże potrzebne 

dzisiejszej edukacji! 

Atlas efektywnego uczenia się według Colina Rose, już dołączył do organizowanych przez nas 

szkoleo dla nauczycieli. 

 

Colin, Paulina Gularska – Misiak – trener edukacji artystycznej oraz arteterapii w EDU-TERA oraz 

Magda Skórkowska, właściciel firmy EDU-TERA. 



 

Colin, Katarzyna Kozłowska – trener edukacji przyrodniczej i edukacji teatralnej w EDU-TERA 

 

Tak, to znowu My! 



 

Colin oraz Danuta Chrzanowska i Katarzyna Ziomek, trenerzy zajmujący się edukacją polonistyczną, 

matematyczną, problemami wychowawczymi , edukacją muzyczną i ruchową, - trenerzy w EDU-TERA   

 

Dla mnie ten człowiek i jego pasja dotycząca sposobów dotarcia do ucznia oraz ogromna rzetelna 

wiedza jest ogromnym wyzwaniem! 

Teraz pozostaje tylko wcielad, tę olbrzymią porcje wiedzy, jaką dzięki Kongresowi ujrzało kilkaset ludzi 

związanych z edukacją i rozwojem! 

 



Koocząc, przypomina mi się rozmowa z jednym z uczestników naszego spotkania, który powiedział 

dokładnie to, co chcemy przekazad naszymi szkoleniami: „ żeby się bawid z dzieckiem i pozwalad mu 

doświadczad świat, należy samemu otworzyd się na zabawę i doświadczanie a przecież wszystko 

jest tu, w naszych głowach.” 

I tak właśnie jest. Trenerzy Edu-Tera zawsze świetnie bawią się szkoląc z pasją i ogromnym zasobem 

twórczości wszystkich uczestników. Czy potrafią się sami bawid i otwierad wiele zamkniętych drzwi? 

Oceocie Paostwo sami! 

Kongres odbywał się w Centrum Olimpijskim, zwiedzałyśmy Muzeum Sportu zachwycając się 

najwspanialszym dorobkiem Polskich sportowców na przestrzeni wieków, ale oprócz tego 

postanowiłyśmy swój pobyt uatrakcyjnid takimi fotografiami: 

 

 

 

 

 



 

 

 

I jest moje odwołanie do myśli starożytnej…. 

 

 



 

 

I są ciągi myślowe, liczbowe… 

 



 

I otwieranie nie tylko drzwi ale niekonwencjonalnych metod…. 



 

I doświadczanie i zabawa na miękkich piłkach a wcześniej tworzenie ich z jajka…. 



 

I radośd spontaniczna…. 



 

I fortuna, która nie tylko kołem ale gracją ruchów się toczy…. 

No cóż to wszystko po to, aby zawsze doskonale się bawid, otwierad na twórczośd i korzystad z 

zasobów  jakie kryje nasz umysł dusza i pedagogiczne serca! 

Magdalena Skórkowska. 


