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Program szkolenia 
 

 
 
 
10:00    Otwarcie szkolenia 

10:00 – 11:00   „Napęd eksploracyjny - czynniki wpływające na jego 

siłę i skutki jego działania wpływające na rozwój 

dziecka” - wykład dr. Wojciecha Glaca z Wydziału 

Biologii Uniwersytetu Gdańskiego 

11:00 – 11:45 „Budowanie dobrych relacji rodzic-nauczyciel 

warunkiem współuczestniczenia w wychowaniu 

dziecka” – prelekcja pani Renaty Wolińskiej, doradcy 

GODN z zakresu wsparcia psychologiczno-

pedagogicznego 

11:45 – 12:15 Przerwa kawowa 

12:15 – 14:00 Experymentowe aktywności - warsztaty 

14:00 Zakończenie szkolenia 

 

 

 



Szczegółowy program: 

10:00 – 11:00   „Napęd eksploracyjny jako ewolucyjne narzędzie sukcesu”, wykład dr. Wojciecha 

Glaca z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. 

Napęd eksploracyjny, rozumiany jako ciekawość świata, gotowość do eksperymentowania, badania i 

poznawania cech i mechanizmów przyrody jest naturalną właściwością wszystkich zwierząt. Napęd 

eksploracyjny zapewniając poznanie świata, umożliwia wytworzenie pamięci, wiedzy, doświadczeń 

oraz umiejętności umożliwiających przetrwanie w środowisku. Ten niejako wbudowany mechanizm 

neuronalny jest wysoce aktywny u dzieci, a wraz z wiekiem ulega w większości przypadków 

wyhamowaniu na rzecz innych. Wykład poświęcony będzie poznaniu mózgowego mechanizmu 

napędu eksploracyjnego, czynników wpływających na jego siłę oraz skutków jego działania 

wpływających na rozwój dziecka. 

 

11:00-11:45 „Budowanie dobrych relacji rodzic-nauczyciel warunkiem współuczestniczenia w 

wychowaniu dziecka” – prelekcja pani Renaty Wolińskiej, doradcy GODN z zakresu wsparcia 

psychologiczno-pedagogicznego.  

Co sprawia, że relacje rodzic-nauczyciel nie zawsze są mocną stroną szkoły? Jakie są warunki 

konstruktywnej rozmowy z rodzicem? Ekspertka opowie o technikach, które ułatwią komunikację na 

linii rodzic-nauczyciel. 

 

12:15 – 14:00 Experymentowe aktywności 

Na gości konferencji czeka cały szereg iście experymentowych aktywności. Podzieleni na zespoły, 

uczestnicy wykonają przykładowe doświadczenia z oferty edukacyjnej Centrum Nauki EXPERYMENT 

oraz zwiedzą wybrane stanowiska na wystawie stałej. 

Dzięki kamerze termowizyjnej na własne oczy zobaczą, jak wygląda ciepło wydzielane podczas 

zjawiskowo prostych reakcji chemicznych. Rozwiążą szereg łamigłówek, dzięki którym zupełnie 

inaczej spojrzą na szkielet człowieka, a także poszukają odpowiedzi na wcale nieoczywiste pytanie: 

czy magnes działa silniej niż grawitacja? 

Ale to nie wszystko. Już na wystawie okaże się, czy da się zamrozić wodę bez manipulowania 

temperaturą i czy grawitację można oszukać. Uczestnicy dowiedzą się również, jak wielki potencjał 

ma w sobie oleista czarna maź z opiłkami żelaza, gdzie znajduje się najmniejsza kość w ludzkim ciele 

oraz co jak to możliwe, że mieści się w nim tyle narządów. 

Zwieńczeniem naukowej podróży po Experymencie będzie wykorzystanie zdobytej wiedzy podczas 

starcia zespołów w finałowym quizie. Gwarantujemy połączenie nauki ze świetną zabawą! 


