
Refleksje Zachodniopomorski Dwumiesięcznik Oświatowy Wydawca Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Redaktor prowadzący Sławomir 
Iwasiów (siwasiow@zcdn.edu.pl) Sekretarz redakcji Katarzyna Kryszczuk-Mańkowska (kmankowska@zcdn.edu.pl) Stale współpracują Piotr Lachowicz, Sławomir 
Osiński, Grzegorz Czapski, Krystyna Milewska, Mieczysław Gałaś, Natalia Cybort-Zioło Tłumaczenie Katarzyna Bielawna Adres redakcji ul. Gen. J. Sowińskiego 
68, 70-236 Szczecin Kontakt tel. 91 435 06 34, e-mail: refleksje@zcdn.edu.pl, strona internetowa: refleksje.zcdn.edu.pl  Skład, zdjęcie na okładce, druk Kadruk 
Nakład 1500 egzemplarzy, czasopismo bezpłatne Numer zamknięto 10 października 2017 r. Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania i skracania tekstów 
oraz zmiany ich tytułów. Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczanych reklam i tekstów promocyjnych.

AKTUALNOŚCi 4
Agnieszka Czachorowska 
Historia i pamięć 4
WYWiAD 7
Piotr Lachowicz
„Dzieci trzeba traktować poważnie” 7
Rozmowa z Åsą Lind
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Wiek szkolny charakteryzuje się dużym skokiem intelektu-
alnym w rozwoju dziecka – jest najlepszym okresem do 
wprowadzenia elementów edukacji ekologicznej (kształce-
nia świadomości ekologicznej), która powinna być rozwija-
na w późniejszej nauce. Jednym ze szczególnych zadań 
szkoły jest uczuciowe związanie dziecka z przyrodą, wzbu-
dzenie w nim pozytywnych uczuć, takich jak: radość, tole-
rancja, życzliwość wobec przyrody.
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Wymogiem nowego stulecia jest tworzenie w edukacji 
szkolnej szans do aktywnej partycypacji uczniów w środo-
wiskowych inicjatywach lokalnych, które stanowią grunt 
wdrażania do samodzielności i odpowiedzialności, samo-
kształcenia i stymulowania współdziałania dla dobra 
wspólnego. 
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Cała szkolna fizyka opiera się, podobnie jak matematyka, 
na zestawie definicji, pojęć i praw używanych w zasadzie 
jedynie do rozwiązywania zadań. W żadnym podręczniku 
nie znajdziemy odpowiedzi na pytanie, jak tak naprawdę 
działają smartfony – ani nawet wyjaśnienia tego, jakie pro-
cesy odpowiadają za działanie pojedynczego tranzystora. 
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Fizyka nie tylko zaspokaja nasz głód poznania i naturalną 
ciekawość świata – jest nie tylko przebogatą skarbnicą apa-
ratów, materiałów, zjawisk, praw i teorii tworzących szeroką 
bazę techniki – fizyka stworzyła również nowy styl myśle-
nia i wszelkiego działania opartego na racjonalno-empi-
rycznej, ścisłej metodzie naukowej, a także naukowy obraz 
całej przyrody nieożywionej. 
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