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STUDIA

To już ostatnie chwile, 
aby zdecydować się  
jaki kierunek studiów 
ostatecznie wybrać  
i złożyć odpowiednie 
dokumenty. Na wielu 
uczelniach trwa rekruta-
cja uzupełniająca.  
Trzeba wziąć pod  
uwagę, że na tym etapie 
oferta uczelni będzie 
mocno okrojona.

W Polsce rekrutacja 
na studia przebie-
ga w maju i czerw-
cu. To czas dużej 

niepewności dla przyszłych stu-
dentów. Każdy tylko czeka na 
informację o tym, czy dostał się 
na swój wymarzony kierunek. 
A przecież terminy rekrutacji nie 

Rekrutacja uzupełniająca na 
studia 2019 – ostatni dzwonek!

Przyszłość zależy od studiów
STUDIA

Wybór kierunku stu-
diów to jedna z najważ-
niejszych decyzji, jakie 
podejmujemy wkraczając 
w dorosłość. Które z nich 
zagwarantują dobry start 
do zawodowej kariery?

Ż art o tym, że najwięcej 
absolwentów humani-
stycznych kierunków 
można spotkać za la-

dą w fastfoodach nie należy do 
zbyt wyrafinowanych, jednak 
kryje się w nim pewna prawda. 
Taka, że od wyboru studiów za-
leży nie tylko jaki będziemy mieć 
start po ich zakończeniu, ale też 
szanse, że w ogóle będziemy pra-
cować w wyuczonym zawodzie. 

Zatem, które kierunki dają 
dobry start? Pod tym względem 
od kilku lat liderem pozostaje 
informatyka. Daje wiele możli-
wości, w tym rozpoczęcia pracy 
w jednym z najbardziej pożą-
danych obecnie zawodów, czy-
li jako programista. W czołówce 

mogą ulec żadnym przesunię-
ciom... Aktualnie w wielu uczel-
niach proces rekrutacji zakończył 
się. Co zrobić gdy nie udało się 
nam dostać na wybrany kieru-
nek? Jest jeszcze ostatnia szan-
sa – rekrutacja uzupełniającą.

Niestety, ci którzy nie dostali się 
w pierwszych terminach, muszą 

wybierać spośród okrojonej gamy 
kierunków na uczelniach wyższych. 
Większość miejsc będzie już zajęta. 
To dlatego, że rekrutacje uzupeł-
niające uruchamia się w momen-
cie niewypełnienia wyznaczonego 
limitu miejsc na kierunku.

Ale nie ma się co dołować! Na-
dal znajdziecie wiele ciekawych 

kierunków, na które są wolne 
miejsca. Tylko jak ich szukać? 
Informacje na ten temat znaj-
dziecie na stronach poszcze-
gólnych uczelni wyższych. 
Dlatego musicie wertować 
jedna po drugiej, aż znajdzie-
cie coś dla siebie. Na pewno 
warto zajrzeć na strony głów-
nych uczelni w kraju, takich 
jak: Uniwersytet Warszaw-
ski, Uniwersytet Jagielloński, 
Politechnika Warszawska czy 
Politechnika Gdańska.

Nawet jeżeli nie uda się 
wam dostać na kierunek 
dzienny, warto zawsze wziąć 
pod uwagę studia wieczoro-
we lub zaoczne. Już po pierw-
szym roku, jeżeli będzie mogli 
pochwalić się dobrymi wy-
nikami, możecie próbować 
przepisać się na kierunek 
dzienny. Albo zrezygnować 
z tego pomysłu i równolegle 
podjąć pracę. Możliwości jest 
wiele. Wszystko zależy od na-
szych preferencji.  SO

kierunków przyszłości znajdu-
ją się także finanse, rachunko-
wość i ekonomia, automatyka 
i robotyka, elektronika, prawo, 
medycyna, farmacja, inżynie-
ria, budownictwo, energetyka, 
architektura, biotechnologia.

Dyplom dobrej uczelni z jed-
nego z wymienionych kierunków 
to na pewno całkiem porządny 
start do udanej kariery zawo-
dowej. Trzeba jednak pamiętać 
o jeszcze jednej, bardzo cenio-
nej przez pracodawców sprawie. 
To doświadczenie. Warto je więc 
zdobywać jak najwcześniej, już 
w trakcie studiów.  EL
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Rekrutacja do szkół i szkółek 
tenisowych w Tenis Kozerki 

Akademia Tenisowa Tenis Kozerki prowadzi rekruta-
cję do szkółek tenisowych na rok 2019/2020. Prowa-
dzone są zapisy do szkółek wyczynowych (roczniki 
2012-2013) oraz amatorskich (wszystkie roczniki). 
Akademia zaprasza również rodziców oraz dzieci 
na spotkanie z trenerami i prezentację Międzyna-
rodowego Programu Szkoleniowego TENIS 10, 
które odbędzie się 14.09.2019 i 21.09.2019 r.  
w siedzibie Akademii, przy ulicy Jowisza 92, 
Kozerki (koło Grodziska Mazowieckiego). Wy-
różniający się zawodnicy będą objęci wsparciem  
w ramach Narodowego Programu Upowszechniania 
Tenisa finansowanego z budżetu Ministerstwa Sportu 
i Turystyki oraz PZT. 

Informacje i zapisy: 
884 203 836 lub info@TenisKozerki.pl 

Na terenie Akademii działa od września 2019 
roku również Tenisowa Szkoła Podstawowa (TSP),  
a także Tenisowe Liceum Ogólnokształcące (TLO).

Pierwsze doświadczenia TSP potwierdzają słuszność 
przyjętego wariantu łączenia nauki i sportu. Zajęcia 
prowadzone są w godzinach 8:00 – 18:00. W tym cza-

sie dzieci mają lekcje, trening motoryczny (1-2 godz.  
dziennie) oraz trening tenisowy (2-3 godz. dziennie), 
biorą prysznic po każdym treningu, mają 3 posiłki 
w ciągu dnia, a dodatkowo przyjmują posiłki po-
treningowe. Zajęcia dydaktyczne, poza podstawą 
programową, oferują uczniom zwiększoną ilość 
języka angielskiego i hiszpańskiego oraz wykłady 
z teorii tenisa, trening mentalny oraz zajęcia z ko-
munikacji.  Dla klas I-III Akademia przygotowała 
specjalną ofertę – oddziały tenisowo-językowe  
(aż 10 h tygodniowo języka angielskiego). 

Tenisowe Liceum Ogólnokształcące (TLO) to szko-
ła prywatna o uprawnieniach szkoły publicznej, 
oferująca nauczanie w systemie stacjonarnym dla 
młodzieży wyczynowo uprawiającej tenisa oraz  
w systemie E-learningowym dla wszystkich młodych 
sportowców, którym trudno jest pogodzić naukę  
w zwykłej szkole z wyczynowym uprawianiem sportu.

Więcej szczegółów o szkołach i rekrutacji: 
www.TSPGrodzisk.pl oraz www.TLOGrodzisk.pl

Pełna oferta Akademii: www.teniskozerki.pl

Taniec towarzyski?  
Tylko z UKS Top Dance!

UKS Top Dance to jedyny Uczniowski Klub Sporto-
wy w powiecie pruszkowskim, który profesjonalnie 
podchodzi do zagadnienia jakim jest taniec towarzy-
ski, jako dyscyplina sportowa.

– Współpracując wcześniej z innymi klubami tańca 
na terenie Pruszkowa zauważyliśmy, że brakuje na-
prawdę profesjonalnego podejścia. Tworzymy klub 
dedykowany dzieciom i młodzieży, zależy nam na 
ich rozwoju oraz upowszechnieniu tańca jako sportu. 
Nie jesteśmy kolejną komercyjną spółką, tworzenie 
prawdziwych sportowców jest naszym priorytetem 
– mówi Szymon Kuliś, prezes UKS Top Dance.

Do klubu mogą dołączyć dzieci od 4. roku życia – 
aktualnie prowadzone są dwa nabory. Co więcej, 
nowych klubowiczów przyjmuje się też do trzech 
istniejących już grup, z czego każda jest na innym 
poziomie. Tutaj praktykowana jest nauka poprzez 
zabawę, ale nigdy zabawa kosztem nauki. Trenerzy 
są w stanie przygotować nawet najmłodszą grupę 
dzieci do zawodów. Już po pierwszych miesiącach 
nauki nasi zawodnicy są w stanie zatańczyć na ogól-
nopolskich turniejach tańca!

Atutem UKS Top Dance jest doświadczona i profe-
sjonalna kadra trenerska. Zajęcia prowadzone są 
m.in. przez mistrza świata w tańcach latynoame-
rykańskich Pawła Tekielę oraz przez mistrza Pol-
ski, doktoranta AWF Warszawa Szymona Kulisia 
(uczy innych instruktorów tańca swojego zawodu 
we współpracy z Pruszkowską uczelnią WSKFiT).  
W skład zespołu wchodzą jeszcze Alexandra Kon-
stantinova i Margarita Kuliś, które oprócz zajmowa-
nia się trenowaniem zawodników są też sędziami 
Federacji Tańca Sportowego. 

Dlaczego UKS Top Dance? Współpraca z najlep-
szymi w branży tanecznej, jeździmy z zawodnikami 
na warsztaty, zgrupowania i turnieje w Polsce oraz 
zagranicą, a najważniejsze – oferujemy niesamowi-
tą atmosferę!

UKS Top Dance
05-800 Pruszków

ul. Lipowa 31 (hala sportowa w Szkole Podstawowej nr 6)
Otwarte od poniedziałku do piątku, w godz. 17-21.

tel.:  506 116 447 lub 506 506 933 
mail: uks.topdance@gmail.com

www.top-dance.pl

UKS Top Dance to jedyny Uczniowski 
Klub Sportowy w powiecie pruszkow-
skim, który profesjonalnie podchodzi 
do zagadnienia jakim jest taniec towa-
rzyski, jako dyscyplina sportowa.

ZAJĘCIA 
EDUKACYJNE 

POZALEKCYJNE 
EDUKIDO  

Z KLOCKAMI LEGO® 
DZIECI 4–12 LAT
120 ZŁ/MIESIĄC, 

10% 
ZNIŻKI DLA 

RODZEŃSTWA  
LUB KDR

DOJEŻDŻAMY  
DO PRZEDSZKOLI  

I SZKÓŁ  
W POWIECIE 

PRUSZKOWSKIM  
I WARSZAWSKIM 

ZACHODNIM

2 LOKALIZACJE: 
LO ZAN, WOJSKA 
POLSKIEGO 42 B,

ZAPISY NA BEZPŁATNE  
PIERWSZE ZAJĘCIA DEMO  
DLA NOWYCH KLIENTÓW  

POD NR TEL: 792982036
PRUSZKÓW@EDUKIDO.COM.PL

Zajęcia dodatkowe  
– tak czy nie?

NAUKA

Wielu rodziców  
zastanawia się czy  
i jakie wybrać zajęcia 
dodatkowe dla  
swoich dzieci. 

I le ich powinno być, aby 
nie obciążać pociechy po-
nad miarę, szczególnie, 
że już codzienna nauka 

w szkole kończy się przynosze-
niem do domu pokaźnej porcji 
prac domowych. Odpowiedź 
na te pytania nie jest prosta, 

a wszystko zależy od indywi-
dualnych potrzeb dziecka, je-
go zainteresowań, wspieranych 
przez rodziców kierunków od-
krywania świata. Warto więc 
pamiętać, że np. zmuszanie 
artystycznej duszy do pozna-
wania tajników elektroniki czy 
fizyki to pomysł z góry skaza-
ny na porażkę. Fiaskiem mo-
że zakończyć się też przygoda 
z bardziej zbliżonymi do zain-
teresowań zajęciami. Dzieci, 
szczególnie te młodsze, roz-
różniają je bowiem tylko na 
„ciekawe” i „nudne”. Ale pró-
bować zawsze warto!  EL

AKTYWNOŚĆ

Zajęcia dodatkowe nie 
zawsze muszą wiązać się 
ze zdobywaniem  
konkretnej wiedzy, 
jak np. nauka języków. 
Czasami warto postawić 
na odprężenie i nieco 
ruchu. Taniec oraz tenis 
to doskonałe sposoby  
na rozluźnienie oraz 
poprawę kondycji.

C zęsto zdarza się tak, że 
mamy wolny czas, ale 
nie wiemy dokładnie 
co z nim zrobić. Rów-

nież gdy mamy dni pełne pracy 
przyda się chwila rozluźnienia. 
Nawet jedna godzina. Najczę-
ściej jednak to rodzicom zależy, 
aby zapełnić dzieciom czas po-
zalekcyjny. W czasach gdy gros 
swojego czasu spędzamy siedząc 
najlepszym rozwiązaniem będzie 
umiarkowana aktywność. W koń-
cu nie każdy musi być zawodo-
wym sportowcem, ale każdemu 
przyda się odrobina aktywności.

Z pewnością każdy poradzi 
sobie z tańcem, a i rekreacyjna 
gra w tenisa również nie powin-
na sprawić większego problemu. 
Wielka zaletą jest to, że zarówno 

Postaw na ruch  
– może tenis albo taniec?

jedną i drugą aktywność moż-
na rozpocząć w każdym wieku. 
Nauczyciele rekomendują takie 
aktywności już przedszkolakom. 
Idealnym czasem na rozpoczęcie 
nauki jest właśnie wrzesień, gdy 
wiele szkół prowadzi nabory. To 
też czas rozpoczęcia roku szkol-
nego i podjęcia nowych wyzwań!

Tenis jest jedną z najbardziej 
popularnych dyscyplin olim-
pijskich. Uprawiany jest na 
wszystkich kontynentach. Grać 
w niego może osoba w każdym 
wieku, która jest w stanie utrzy-
mać w ręku rakietę tenisową – to 
dlatego ta dyscyplina przyciąga 
wielu zawodników na wózkach 
inwalidzkich, głuchych lub niewi-
domych. Specjaliści twierdzą, że 

dziecko w wieku 4-5 lat może już 
rozpocząć swoją przygodę z teni-
sem. Klasyczną techniką naucza-
nia jest połączenie gry i zabawy 
podczas treningu. Ważnym eta-
pem będzie również zapoznanie 
się z prawidłową techniką. Trze-
ba podkreślić, że tenis to zdrowie. 
Grając, każdy może poprawić 
ogólną kondycję, wygląd, stan 
zdrowia, rozładować nadmiar 
energii, wypocząć, rozluźnić się.

Podobnie dobroczynnie na 
nasz organizm wpływa taniec. 
Usprawnia on motorykę, koor-
dynację ruchową i poprawia syl-
wetkę. To również idealny sposób 
na spędzanie czasu dla dzieci 
– wyładowuje nadmiar energii, 
który drzemie w najmłodszych. 

Dodatkowo intensywność tej 
aktywności będzie zależała od 
wyboru rodzaju tańca. Tra-
dycyjny będzie spokojniejszą 
odmianą, natomiast więcej 
energii zużyjemy przy hip-
-hopie. Taniec jest również 
doskonałym sposobem na 
integrację. Można rozwinąć 
umiejętność nawiązywania 
kontaktów i otworzyć się na 
drugiego człowieka. Specjaliści 
zgodnie twierdzą, że tańcem 
trenujemy samoświadomość.

Każda z tych aktywności 
będzie dobrym wyborem. 
A kto wie... Może z pozoru 
łatwe i przyjemne zajęcia 
przerodzą się w pasję i sport 
zawodowy?  SO
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Do czego przydaje się matematyka?

A po co komu przysiady, fikołki, brzuszki na 
czas? Do czego przydaje się umiejętność ska-
kania przez skrzynię? Raczej nie budzi wątpli-
wości, że mają służyć budowaniu sprawności 

fizycznej. Nie chodzi przecież o to, by być przygotowa-
nym do napotkania na swej drodze skrzyni, przez którą 
przyjdzie nam skakać – w każdym razie nie dosłownie.

Matematyka szkolna dla większości powinna być tre-
ningiem logicznego myślenia, wnioskowania, abstra-
howania, dostrzegania zależności, wyrabiania innych 
cennych umiejętności. Czy faktycznie lekcje matematyki 
są takim treningiem, to inna sprawa. Czy wspomniane 
umiejętności rzeczywiście idą w parze z matematyką? 
Być może można je posiadać i rozwijać niezależnie od 
matematyki. Jednak spoglądając na kariery absolwentów 
„matematycznych” kierunków widać, jak bardzo właśnie 
edukacja matematyczna wpływa na rozwój szeroko po-
jętych umiejętności analitycznych i jak ogromne możli-
wości otwiera przed ich posiadaczami.

Dlaczego dzieci nie lubią  
matematyki w szkole?
Bo się nudzą albo pogubiły się na wcześniejszym etapie 
i nie rozumieją bieżących zagadnień. W szkole jest wiele 
ograniczeń wynikających z narzuconej ramy programo-
wej, dla jednych za mało ambitnej, dla innych zdecydo-
wanie zbyt trudnej. Generalnie - niedostosowanej do 
indywidualnych potrzeb uczniów. Ale czy może być ina-
czej? Mamy przecież model „Powszechnej Szkoły Pod-
stawowej”, wypracowany jeszcze w epoce Oświecenia 
i mający przekazać jak największej części społeczeństwa 
podstawową wiedzę. A więc w sposób i w zakresie, jaki 
ta największa część jest w stanie przyswoić. Ten ogólny 
cel jest jednym z filarów naszego społeczeństwa i trud-
no sobie wyobrazić, że mógłby zostać zakwestionowany.

Oczywiście świat się zmienia, wraz z nim potrzeby, 
a więc i metody nauczania. Polska szkoła akurat nie jest 
w awangardzie tych zmian i nadal, jeśli chodzi o matema-
tykę, rachunki są podstawową umiejętnością „wałkowa-
ną” na tysiąc sposobów na lekcjach, a brakuje miejsca na 
odkrywanie prawd matematycznych, dyskusję w grupie, 
odpowiedź na pytanie „dlaczego?”. Rzadko stawia się na 
rozwój logicznego myślenia i pracę z nieschematycznym 

zadaniem. Dzieci nie mogą „dotknąć” matematyki, uczą 
się jej na sucho.

 
Jak uczą się dzieci? 
Naukowcy dowiedli, że małe dzieci mają otwarte i chłonne 
umysły. Jeśli pozwolimy im na poszukiwania, odkrywanie 
świata „po swojemu”, podsuwając ciekawe pytania i zadania, 
to każde jest w stanie zrozumieć podstawowe reguły rządzące 
światem, w tym matematyką. Mózgi dzieci są głodne nowo-
ści i zmian, a one pobudzają rozwój. Dziecko wchodząc na 
wyższy poziom rozwoju intuicyjnie szuka nowych sytuacji 
i nowych zadań, które pozwolą mu iść dalej. Mamy wewnętrz-
ny wpisany program, który jest ukierunkowany na rozwój.

Główną cechą matematyki, wyróżniającą ją spośród in-
nych przedmiotów szkolnych, stanowi to, że dziecko uczy 
się jej rozwiązując zadania, a więc pokonując trudności. Ko-
nieczność pokonywania trudności nie dla każdego dziecka 
jest elementem mobilizującym do pracy nad problemem, 
dla wielu stanowi barierę emocjonalną, dodatkowo utrud-
niającą podjęcie zadania, pracę nad nim i w rezultacie po-
prawne rozwiązanie.

Wokół edukacji matematycznej nagromadziło się wiele 
nieporozumień. Uważa się, na przykład, że do opanowania 
szkolnej matematyki potrzebne są specjalne uzdolnienia. 
Te zaś – zdaniem nauczycieli i rodziców – są rzadkie i dla-
tego tak wielu uczniów doznaje nadmiernych trudności 
w nauce matematyki. Takie poglądy „rozgrzeszają” uczniów, 
rodziców i nauczycieli. A nie jest to prawda. Zdecydowana 
większość dzieci może dobrze opanować podstawy ma-
tematyki i nauczyć się jej stosowania w praktyce. Ważne 
jest, aby na początku dobrze poznały i zrozumiały bazowe 
koncepcje – dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dziele-
nie, parzystość i nieparzystość, dopełnianie do dziesięciu. 
Łatwiej to osiągnąć, gdy pozna się genezę poszczególnych 
twierdzeń, wzorów i praw. A to można osiągnąć poprzez 
naukę w działaniu, a nie zapamiętywanie definicji, kali-
grafowanie cyfr i znaków, czy niekończące się powtarza-
nie przykładowych działań. Trzeba pozwolić dzieciom na 
rzeczywiste doświadczanie matematyki!

Jak uczymy w Matplanecie?
Na naszych zajęciach dzieci uczą się poprzez sprawdzanie, 
eksperymentowanie, zadawanie pytań. Mózg funkcjonuje 

dobrze jeśli się bawi i uczy. W Matplanecie inspiracje czer-
piemy z najnowszych badań neurobiologów mówiących, 
że dla młodego mózgu zabójcza jest nuda.

U nas dzieci uczą się matematyki i logiki, ale nie w spo-
sób typowo szkolny. Wyeliminowaliśmy presję czasu oraz 
konkurencji. Proponujemy dzieciom zagadnienia z ob-
szarów matematyki, które są w niewystarczający sposób 
przerabiane w szkole. Poznają je przez szukanie własnych 
dróg rozwiązania zadania. Zajęcia rozpoczynają się od za-
dania praktycznego problemu, na który odpowiedź może 
dać matematyka. Nie narzucamy jedynego sposobu roz-
wiązania, schematu. Stawiamy na rozmowę i współpracę 
w grupie. Pytamy dzieci, jak to zrobić. Motywujemy je do 
poszukiwania, sprawdzamy czy ich rozwiązania działają 
i wyciągamy wspólnie wnioski z wykonanej pracy. Naj-
ważniejszy jest proces myślowy, a nie samo rozwiązanie. 
Dużo pracujemy z pomocami dydaktycznymi: klockami, 
figurkami, grami itd. Gdy dzieci mogą zobaczyć problem, 
przestawiać sobie i układać go po swojemu, wtedy przej-
ście od konkretu do abstrakcji staje się prostsze.

Zajęcia w Matplanecie mają pewne nienaruszalne zasady: 
• ważny jest problem,
• każdy ma prawo wybrać swoją drogę jego rozwiązania,
• uczymy myślenia, a nie sztuki zaliczania testów,
• nie ma współzawodnictwa ani zadań na czas, 
• każdy jest wysłuchany, ponieważ liczy się proces myślowy, 
• uczeń ma prawo się mylić,
• uczestnicy są na tych zajęciach, bo chcą.

Podstawowe korzyści dla dzieci z zajęć w Matplanecie:
• uczą się samodzielnie myśleć i rozwiązywać problemy,
• lepiej przyswajają matematykę „szkolną”, ponieważ zna-

ją zasady ogólne i wiedzą skąd się one wywodzą,
• umieją więcej, bo poznają szerszy zakres zagadnień, z któ-

rymi mają do czynienia w codziennym życiu, podczas gdy 
w szkole długo i mozolnie ćwiczą poszczególne punkty 
hierarchicznie zbudowanego programu,

• przygotowane są do rozwiązywania problemów nie-
standardowych, nie omawianych w szkole, co daje im 
możliwość udziału w konkursach matematycznych,

• dzięki pozytywnej motywacji, pozbywają się lęku 
przed matematyką, nabierają pewności siebie i chęci  
do jej nauki.

Co zamiast Matplanety?
Po pierwsze – można po prostu nauczyć się matematy-
ki w szkole. J
Po drugie - można jej się nie nauczyć. L
Po trzecie - można zdać się na korepetycje. Statystyki mó-
wią, że co czwarte dziecko z klas 4 i wyższych z nich ko-
rzysta. L

Ale może jednak lepiej zapobiegać niż leczyć?! JJJ 
Tym bardziej, że półtoragodzinne spotkanie Matplanety 
kosztuje mniej więcej tyle samo co godzina korepetycji, 
a daje naprawdę dobre efekty.

„Po co komu funkcje? Gdzie przyda się ten wzór?” Standardowa odpowiedź: 
„Bo matematyka przydaje się każdemu i to właściwie wszędzie!” Ale czy aby 
na pewno tak jest? Kiedy ostatnio jakiś wielomian lub sumowanie szeregu 
geometrycznego przydał się czytającemu ten artykuł? A wzór na pole koła 
lub sprowadzanie ułamków do wspólnego mianownika? Dla zdecydowanej 
większości matematyka wyniesiona ze szkoły po 6 klasie nie przydaje się 
właściwie do niczego. Dlaczego więc matematycznej edukacji nie zakończyć 
właśnie na tym poziomie?

Matplaneta Pruszków, tel. 669 110 788, mail: pruszkow@matplaneta.pl, www.matplaneta.pl
Zajęcia z matematyki i programowania w szkołach i przedszkolach powiatu pruszkowskiego.
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SZKOŁA

Złóż wniosek  
o dofinansowanie  
wyprawki szkolnej

Stworzenie wyprawki szkolnej to nie lada wyzwa-
nie dla rodziców. Książki, zeszyty, flamastry, tor-
nister, piórnik, kredki, ołówki – pozycji na liście 
rzeczy do kupienia jest wiele. I co więcej spo-
ro kosztują. Jednak rodzice mogą skorzystać ze 
świadczenia „Dobry Start”. Dofinansowanie wy-
prawki szkolnej w kwocie 300 zł przysługuje raz 
w roku i obejmuje wszystkie dzieci do 20. roku 

życia, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych do 
24. roku życia. Świadczenie nie przysługuje na dzieci 
uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące 
roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerów-
ce w przedszkolu lub szkole. – Gdy wniosek zostanie 
złożony we wrześniu, październiku lub listopadzie, to 
wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od zło-
żenia wniosku. – przypomina urząd.  AZ

ZAJĘCIA DODATKOWE

Młodzieżowy Dom Kultury 
w Pruszkowie może po-
chwalić się bogatą ofertą 
edukacyjną. Co ważne, 
zajęcia dla najmłodszych 
pozwalają zdobyć cenną 
wiedzę, ale nie są przy tym 
nudne. Zresztą... na fre-
kwencję MDK nie narzeka 
– już w pierwszych dniach 
zapisów na zajęcia kończą 
się wolne miejsca.  
W czym tkwi tajemnica 
tego sukcesu?

M łodzieżowy Dom 
Kultury w Prusz-
kowie mieści się 
przy ul. Kościuszki 

41, w pałacyku Sokoła. Nie będzie 
przesadą gdy napiszemy, że jest 
to miejsce uwielbiane właśnie 
przez młodzież. Dzieje się tak za 

MDK bawi i uczy
sprawą ciekawej oferty eduka-
cyjnej. To, co warto zaznaczyć, 
MDK nie jest instytucją kultury 
(mimo że w nazwie zawiera sło-
wo „kultury”), tylko placówką 
oświatową. Oznacza to, że funk-
cjonuje na podobnych zasadach 
jak szkoły. Dlatego też wszystkie 
zajęcia są bezpłatne i prowadzo-
ne przez wykwalifikowanych na-
uczycieli-instruktorów.

Na stronie internetowej MDK 
możemy przeczytać, że: „Zaję-
cia pozwalają rozwijać zaintere-
sowania i talenty, umiejętności, 
wrażliwość artystyczną młodych 
ludzi, są także doskonałą for-
mą zagospodarowania wolnego 
od szkoły czasu w bezpiecznym 
miejscu i ciepłej atmosferze”.

Zapisy na zajęcia stałe, które 
trwają cały rok szkolny rozpoczy-
nają się wiosną. W tej chwili brakuje 
już wolnych miejsc, ale niewyklu-
czone, że pojawią się we wrze-
śniu. – Jeśli chodzi o zajęcia stałe 
to w tej chwili w większości ma-
my wypełnione grupy. Natomiast 
we wrześniu – jeśli tylko zwolnią 
się  miejsca – przeprowadzimy 

rekrutację uzupełniającą na po-
szczególne zajęcia o czym poin-
formujemy mieszkańców powiatu 
na stronie: na www.mdkpruszkow.
pl i naszym profilu na Facebooku. 
Na pewno posiadamy jeszcze wol-
ne miejsca na zajęcia plastyczne – 
mówi Anna Łukawska-Adamczyk, 
dyrektorka MDK.

To co jest warte zaznaczenia 
– wszystkie zajęcia i wydarze-
nia organizowane przez MDK 

są bezpłatne. Nawet te otwarte, 
na które nie trzeba się zapisy-
wać, a jedynie pobrać bezpłat-
ne wejściówki.

– Dla dzieci powyżej drugie-
go roku życia możemy zapro-
ponować takie wydarzenia jak 
poranki teatralne czy koncer-
ty edukacyjne. Staramy się, aby 
wydarzenia otwarte dla większej 
grupy dzieci odbywały się przy-
najmniej raz w miesiącu. Wiele 
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takich atrakcji zaplanowaliśmy 
jeszcze we wrześniu: 7 września 
zapraszamy najmłodszych na 
koncert edukacyjny „Muzyczne 
podróże”, 8 września tych nie-
co starszych na występ Zespołu 
Tańca Ludowego „Pruszkowiacy”, 
a nieco później 21 września szy-
kujemy spektakl „Więzi rodzin-
ne”, dla widzów powyżej 16. roku 
życia. Wszelkie informacje na ten 
temat można znaleźć na naszej 

stronie www.mdkpruszkow.pl  
– zaznacza dyrektorka MDK.

W MDK coś dla siebie znajdą 
również szkoły. Działa tutaj system, 
w którym to nauczyciele zapisują 
swoich uczniów na zajęcia. Stan-
dardowo MDK informuje o termi-
nach i tematach na swojej stronie 
internetowej. Tematyka tych zajęć 
to: warsztaty integracyjne, wystą-
pienia publiczne, planowanie re-
alizacji swojego marzenia, czy stop 
mowie nienawiści. – Dla przykła-
du, w zeszłym roku z warsztatów 
stop mowie nienawiści skorzy-
stało ponad 1 tys. młodych osób 
z powiatu pruszkowskiego, czy-
li około 50 klas szkolnych – do-
daje Anna Łukawska-Adamczyk.

Placówka organizuje też wiele 
konkursów. Dzieci mogą spraw-
dzić się w zmaganiach plastycz-
nych lub wziąć udział w konkursie 
piosenki – „Śpiewaj, nie ziewaj” 
(w tym roku odbyła się 4. edycja).

Szacuje się, że w roku szkol-
nym 2019/2020 MDK przyjmie na 
zajęcia stałe 600 dzieci, a z wy-
darzeń otwartych korzysta około 
12 tys. osób.  SO

W I A D O M O Ś C I01

Do czego przydaje się matematyka?

A po co komu przysiady, fikołki, brzuszki na 
czas? Do czego przydaje się umiejętność ska-
kania przez skrzynię? Raczej nie budzi wątpli-
wości, że mają służyć budowaniu sprawności 

fizycznej. Nie chodzi przecież o to, by być przygotowa-
nym do napotkania na swej drodze skrzyni, przez którą 
przyjdzie nam skakać – w każdym razie nie dosłownie.

Matematyka szkolna dla większości powinna być tre-
ningiem logicznego myślenia, wnioskowania, abstra-
howania, dostrzegania zależności, wyrabiania innych 
cennych umiejętności. Czy faktycznie lekcje matematyki 
są takim treningiem, to inna sprawa. Czy wspomniane 
umiejętności rzeczywiście idą w parze z matematyką? 
Być może można je posiadać i rozwijać niezależnie od 
matematyki. Jednak spoglądając na kariery absolwentów 
„matematycznych” kierunków widać, jak bardzo właśnie 
edukacja matematyczna wpływa na rozwój szeroko po-
jętych umiejętności analitycznych i jak ogromne możli-
wości otwiera przed ich posiadaczami.

Dlaczego dzieci nie lubią  
matematyki w szkole?
Bo się nudzą albo pogubiły się na wcześniejszym etapie 
i nie rozumieją bieżących zagadnień. W szkole jest wiele 
ograniczeń wynikających z narzuconej ramy programo-
wej, dla jednych za mało ambitnej, dla innych zdecydo-
wanie zbyt trudnej. Generalnie - niedostosowanej do 
indywidualnych potrzeb uczniów. Ale czy może być ina-
czej? Mamy przecież model „Powszechnej Szkoły Pod-
stawowej”, wypracowany jeszcze w epoce Oświecenia 
i mający przekazać jak największej części społeczeństwa 
podstawową wiedzę. A więc w sposób i w zakresie, jaki 
ta największa część jest w stanie przyswoić. Ten ogólny 
cel jest jednym z filarów naszego społeczeństwa i trud-
no sobie wyobrazić, że mógłby zostać zakwestionowany.

Oczywiście świat się zmienia, wraz z nim potrzeby, 
a więc i metody nauczania. Polska szkoła akurat nie jest 
w awangardzie tych zmian i nadal, jeśli chodzi o matema-
tykę, rachunki są podstawową umiejętnością „wałkowa-
ną” na tysiąc sposobów na lekcjach, a brakuje miejsca na 
odkrywanie prawd matematycznych, dyskusję w grupie, 
odpowiedź na pytanie „dlaczego?”. Rzadko stawia się na 
rozwój logicznego myślenia i pracę z nieschematycznym 

zadaniem. Dzieci nie mogą „dotknąć” matematyki, uczą 
się jej na sucho.

 
Jak uczą się dzieci? 
Naukowcy dowiedli, że małe dzieci mają otwarte i chłonne 
umysły. Jeśli pozwolimy im na poszukiwania, odkrywanie 
świata „po swojemu”, podsuwając ciekawe pytania i zadania, 
to każde jest w stanie zrozumieć podstawowe reguły rządzące 
światem, w tym matematyką. Mózgi dzieci są głodne nowo-
ści i zmian, a one pobudzają rozwój. Dziecko wchodząc na 
wyższy poziom rozwoju intuicyjnie szuka nowych sytuacji 
i nowych zadań, które pozwolą mu iść dalej. Mamy wewnętrz-
ny wpisany program, który jest ukierunkowany na rozwój.

Główną cechą matematyki, wyróżniającą ją spośród in-
nych przedmiotów szkolnych, stanowi to, że dziecko uczy 
się jej rozwiązując zadania, a więc pokonując trudności. Ko-
nieczność pokonywania trudności nie dla każdego dziecka 
jest elementem mobilizującym do pracy nad problemem, 
dla wielu stanowi barierę emocjonalną, dodatkowo utrud-
niającą podjęcie zadania, pracę nad nim i w rezultacie po-
prawne rozwiązanie.

Wokół edukacji matematycznej nagromadziło się wiele 
nieporozumień. Uważa się, na przykład, że do opanowania 
szkolnej matematyki potrzebne są specjalne uzdolnienia. 
Te zaś – zdaniem nauczycieli i rodziców – są rzadkie i dla-
tego tak wielu uczniów doznaje nadmiernych trudności 
w nauce matematyki. Takie poglądy „rozgrzeszają” uczniów, 
rodziców i nauczycieli. A nie jest to prawda. Zdecydowana 
większość dzieci może dobrze opanować podstawy ma-
tematyki i nauczyć się jej stosowania w praktyce. Ważne 
jest, aby na początku dobrze poznały i zrozumiały bazowe 
koncepcje – dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dziele-
nie, parzystość i nieparzystość, dopełnianie do dziesięciu. 
Łatwiej to osiągnąć, gdy pozna się genezę poszczególnych 
twierdzeń, wzorów i praw. A to można osiągnąć poprzez 
naukę w działaniu, a nie zapamiętywanie definicji, kali-
grafowanie cyfr i znaków, czy niekończące się powtarza-
nie przykładowych działań. Trzeba pozwolić dzieciom na 
rzeczywiste doświadczanie matematyki!

Jak uczymy w Matplanecie?
Na naszych zajęciach dzieci uczą się poprzez sprawdzanie, 
eksperymentowanie, zadawanie pytań. Mózg funkcjonuje 

dobrze jeśli się bawi i uczy. W Matplanecie inspiracje czer-
piemy z najnowszych badań neurobiologów mówiących, 
że dla młodego mózgu zabójcza jest nuda.

U nas dzieci uczą się matematyki i logiki, ale nie w spo-
sób typowo szkolny. Wyeliminowaliśmy presję czasu oraz 
konkurencji. Proponujemy dzieciom zagadnienia z ob-
szarów matematyki, które są w niewystarczający sposób 
przerabiane w szkole. Poznają je przez szukanie własnych 
dróg rozwiązania zadania. Zajęcia rozpoczynają się od za-
dania praktycznego problemu, na który odpowiedź może 
dać matematyka. Nie narzucamy jedynego sposobu roz-
wiązania, schematu. Stawiamy na rozmowę i współpracę 
w grupie. Pytamy dzieci, jak to zrobić. Motywujemy je do 
poszukiwania, sprawdzamy czy ich rozwiązania działają 
i wyciągamy wspólnie wnioski z wykonanej pracy. Naj-
ważniejszy jest proces myślowy, a nie samo rozwiązanie. 
Dużo pracujemy z pomocami dydaktycznymi: klockami, 
figurkami, grami itd. Gdy dzieci mogą zobaczyć problem, 
przestawiać sobie i układać go po swojemu, wtedy przej-
ście od konkretu do abstrakcji staje się prostsze.

Zajęcia w Matplanecie mają pewne nienaruszalne zasady: 
• ważny jest problem,
• każdy ma prawo wybrać swoją drogę jego rozwiązania,
• uczymy myślenia, a nie sztuki zaliczania testów,
• nie ma współzawodnictwa ani zadań na czas, 
• każdy jest wysłuchany, ponieważ liczy się proces myślowy, 
• uczeń ma prawo się mylić,
• uczestnicy są na tych zajęciach, bo chcą.

Podstawowe korzyści dla dzieci z zajęć w Matplanecie:
• uczą się samodzielnie myśleć i rozwiązywać problemy,
• lepiej przyswajają matematykę „szkolną”, ponieważ zna-

ją zasady ogólne i wiedzą skąd się one wywodzą,
• umieją więcej, bo poznają szerszy zakres zagadnień, z któ-

rymi mają do czynienia w codziennym życiu, podczas gdy 
w szkole długo i mozolnie ćwiczą poszczególne punkty 
hierarchicznie zbudowanego programu,

• przygotowane są do rozwiązywania problemów nie-
standardowych, nie omawianych w szkole, co daje im 
możliwość udziału w konkursach matematycznych,

• dzięki pozytywnej motywacji, pozbywają się lęku 
przed matematyką, nabierają pewności siebie i chęci  
do jej nauki.

Co zamiast Matplanety?
Po pierwsze – można po prostu nauczyć się matematy-
ki w szkole. J
Po drugie - można jej się nie nauczyć. L
Po trzecie - można zdać się na korepetycje. Statystyki mó-
wią, że co czwarte dziecko z klas 4 i wyższych z nich ko-
rzysta. L

Ale może jednak lepiej zapobiegać niż leczyć?! JJJ 
Tym bardziej, że półtoragodzinne spotkanie Matplanety 
kosztuje mniej więcej tyle samo co godzina korepetycji, 
a daje naprawdę dobre efekty.

„Po co komu funkcje? Gdzie przyda się ten wzór?” Standardowa odpowiedź: 
„Bo matematyka przydaje się każdemu i to właściwie wszędzie!” Ale czy aby 
na pewno tak jest? Kiedy ostatnio jakiś wielomian lub sumowanie szeregu 
geometrycznego przydał się czytającemu ten artykuł? A wzór na pole koła 
lub sprowadzanie ułamków do wspólnego mianownika? Dla zdecydowanej 
większości matematyka wyniesiona ze szkoły po 6 klasie nie przydaje się 
właściwie do niczego. Dlaczego więc matematycznej edukacji nie zakończyć 
właśnie na tym poziomie?

Matplaneta Pruszków, tel. 669 110 788, mail: pruszkow@matplaneta.pl, www.matplaneta.pl
Zajęcia z matematyki i programowania w szkołach i przedszkolach powiatu pruszkowskiego.


