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KILKA SŁÓW OD NAS
CZYLI O CO TU CHODZI? KIM JESTEŚMY?

Drogi Czytelniku!
Czasopismo, które trzymasz, zostało stworzone z myślą o Tobie.
Chcemy przekazać Ci istotne informacje, które otworzą drogę
do niezwykłych tematów. Jednak gdy zechcesz odpocząć w trakcie
zajęć, znajdziesz krótkie ciekawostki czasem zabawne, innym razem
szokujące. Znajdziesz tu także wywiad i porady. Nie chcemy ci psuć
zabawy z odkrywania gazetki, dlatego zdradzimy tylko tyle.
Przekonaj się, co mamy do zaoferowania! Czasopismo będzie
wydawane co dwa miesiące, jeśli chcesz, abyśmy poruszyli jakąś
kwestię, napisz do nas na Facebooku.
Weźmiemy pod uwagę twój głos. Co ważne, będziemy dodawać
tam treści, dlatego warto polubić i obserwować.
Nasz zespół składa się z pięciu osób, które poniżej w formie wizytówek
powiedzą coś o sobie. Pozostało nam tylko życzyć Miłego czytania.
Redakcja Projektow4

K Ą C I K

EKOLOGICZNY
A G A T A

„ZIEMIA NIE JEST WŁASNOŚCIĄ CZŁOWIEKA, TO CZŁOWIEK NALEŻY DO ZIEMI
– TO WIEMY. WSZYSTKO JEST ZE SOBĄ ZŁĄCZONE JAK KREW, CO WIĄŻE
JEDNĄ RODZINĘ. WSZYSTKO JEST ZŁĄCZONE. CO SIĘ PRZYDARZA ZIEMI,
PRZYDARZA SIĘ TAKŻE SYNOM TEJ ZIEMI”. WÓDZ SEATTLE

Dlaczego warto dbać o ekologię? Jest to w sumie proste pytanie, dzięki
temu troszczymy się o naszą planetę, na której żyjemy. Potrzebujemy
czystego środowiska, aby mieć dobre samopoczucie i zdrowie.
Zapewnia nam to też przetrwanie i bezpieczeństwo przyszłych
pokoleń. Czy wyobrażasz sobie ziemię bez lasów, parków i łąk? Nie?
Ja również. To wszystko zależy od nas. Brak zieleni jest tylko jednym
z zagrożeń, jeżeli nie będziemy dbać o nasze środowisko.
Bardziej katastrofalne w skutkach problemy to brak czystego
powietrza i wody. To z nimi możemy się zmierzyć w przyszłości,
jeśli nie zadbamy o naszą planetę. Właśnie dlatego chciałabym
Ci przedstawić 13 łatwych sposobów na bycie eko.

13 sposobów, jak żyć bardziej
ekologicznie
1.Zamień swój
szampon,
odżywkę, mydło
na produkty
w kostce.
Dzięki temu
w łatwy sposób
zmniejszysz
zużycie plastiku.

4. Używaj
wielorazowych toreb
na zakupy.
Dzięki temu
zaoszczędzisz również
na kupowaniu
reklamówek
jednorazowych.

2. Zamiast
plastikowych
słomek, kup
metalową.
Możesz ją nosić
ze sobą, a po użyciu
wystarczy ją tylko
umyć i jest gotowa
do kolejnego użycia.

5. Bierz szybki prysznic zamiast
długiej kąpieli w wannie.
Wiem, że jesteśmy tylko ludźmi
i czasem chcemy sobie zrobić taki
relaks. Chodzi o to, żeby zamiast
robić to codziennie czy też co
parę dni skorzystać z tej
przyjemności na przykład raz
w miesiącu.

3. Pij wodę z kranu!
Wystarczy ją
przegotować
albo kupić dzbanek
z filtrem.

6. Torebki plastikowe,
które masz w domu,
wykorzystuj
ponownie
na kolejne zakupy
czy też jako worki
na odpady.

13 sposobów, jak żyć bardziej
ekologicznie
7. Czytaj książki,
artykuły,
gazety w formie
elektronicznej.

8. Banalnie prosta
zasada,
czyli segreguj śmieci.

9. Zabieraj ze sobą swój
kubek.
Ograniczy to korzystanie
z plastikowych
i papierowych.
Dzięki temu produkujesz
mniej śmieci.

10. Coś dla kobiet. Zamiast
tradycyjnych podpasek
czy tamponów, kup
kubeczek menstruacyjny.
Jest on wielorazowy, po
użyciu wystarczy go
wysterylizować we wrzątku.
Taki kubeczek można
używać nawet przez parę lat,
co pozwala nam
zaoszczędzić pieniądze.

11. Zamiast gąbki
do mycia naczyń,
stworzonej
ze sztucznego
materiału możesz użyć
ściereczki konopnej
lub gąbki
z ogórecznika
morskiego.
13. Zamiast jazdy samochodem
wybieraj środki komunikacji
miejskiej, takie jak autobus,
tramwaj, rower miejski
czy hulajnoga elektryczna.
Albo zrób spacer.
W ten sposób ograniczamy
spaliny, które są przyczyną
smogu.

12. Warto też udać
się na zakupy
do sklepu
z używaną odzieżą,
można tam znaleźć
naprawdę fajne
perełki.

Wywiad
Nauczanie zdalne to dość popularny w ostatnich czasach sposób prowadzenia zajęć.
Uczniowie, rodzice i studenci poznali już plusy i minusy uczestniczenia w tego typu zajęciach.
Jest jednak jeszcze jedna grupa, która odczuła ostatnio wprowadzone zmiany. Nauczyciele
i wykładowcy to osoby, które w specjalny sposób muszą przygotować się do zajęć zdalnych.
O nauce zdalnej okiem prowadzącego opowiedział nam doktor Mirosław Guzik.

Panie doktorze, czy szybko wdrożył się Pan w zdalny tryb nauki?
Mirosław Guzik: Od wielu lat traktuję platformę e-learningową jako narzędzie wspomagające
zwyczajne zajęcia. Korzystałem z platformy także jako z formy dziennika ocen, aby studenci byli
na bieżąco informowani o swoich postępach i przewidywanej ocenie końcowej. Przy użyciu testów
na platformie zaliczałem zdalnie wykłady, zyskując w ten sposób godzinę lub dwie zajęć, które
musiałbym poświęcić na kolokwium. Natomiast zadania wykonywane w ramach zwykłych zajęć
w programach komputerowych aż się proszą, aby jednocześnie były przesyłane na platformę
do oceny. Dzięki temu obowiązek archiwizowania prac studentów w celu weryfikacji
zrealizowanych zajęć jest załatwiony.

Jak radzi Pan sobie z nową zmianą w nauczaniu?
M.G: Nieskromnie przyznam, że jestem pod tym względem zadowolony ze swojej pracy. Mając
już pewne doświadczenie w pracy z platformą e-learningową, mogłem wykorzystać te zmiany
do rozszerzenia swoich umiejętności. Te często nocne godziny spędzone na walce z Moodle’m
wówczas wydawały się stracone, a jednak teraz zaowocowały. Głównym wyzwaniem, przed
którym stanąłem w nowej sytuacji było takie przygotowanie dotychczas wykładanego materiału,
aby umożliwić studentom samodzielną naukę. Opracowane przykłady dydaktyczne musiałem
rozbudować o odpowiednie opisy i na nowo zredagować. Zgodnie z oczekiwaniem Władz
Szkoły, należało także zweryfikować każdą zdalną lekcję, co wymagało przygotowania
dodatkowych zadań do samodzielnego rozwiązania przez studentów. Biorąc pod uwagę formę
ćwiczeń lub laboratorium, naturalnie należało w tych przypadkach zrezygnować z testów,
ponieważ nie służą one do weryfikacji umiejętności. Natomiast zadania w formie samodzielnej
pracy studentów mogą być oceniane tylko ręcznie. Idąc dalej, szybko okazało się, że studentom
nie wystarcza jedna wersja zadania, ponieważ skutkowało to „plagą plagiatów”.
Należało zatem na każde zajęcia opracowywać większą liczbę wariantów danego zadania
lub jakoś filtrować plagiaty stawiając oceny niedostateczne w przypadkach uznanych za pewne.
Wszystko to powodowało znaczne zwiększenie nakładu pracy. Podsumowując odpowiedź
na pytanie — od strony technicznej radzę sobie całkiem dobrze. Większy problem sprawia
odpowiednia organizacja kursu e-learningowego, aby odpowiednio przygotować materiały,
a studentów zdalnie zmobilizować do samodzielnej pracy i rozwijania swoich umiejętności.
Z całą pewnością mogę stwierdzić, że wymaga to wielokrotnie większego nakładu pracy niż
prowadzenie zajęć w zwyczajnej formie.

Czy narzędzia do kształcenia zdalnego są wystarczająco rozwinięte?
M.G: Na przykładzie platformy Moodle mogę stwierdzić, że niezupełnie. Po pierwsze tego rodzaju
narzędzia cały czas są rozwijane, a globalne trendy, jakie wzięły górę w ostatnim czasie, spowodują
znaczne przyspieszenie tego procesu. Po drugie, mam wrażenie, że platformy e-learningowe wręcz
tworzone są do nauczania przedmiotów z dziedzin humanistycznych i społecznych. Gorzej
odpowiadają potrzebom nauk ścisłych lub przyrodniczych, a w przypadku nauk technicznych
raczej nie sprawdzą się jako podstawowa forma nauczania.

Jaka jest efektywność takiego nauczania?
M.G: To zależy od tego, jakie efekty weźmiemy pod uwagę. Jeśli chodzi o wiedzę, to uważam,
że całkiem dobra. Przekazywanie wiedzy ma charakter masowy, nawet w formie realizowanych
na uczelniach wykładów. Ograniczeniem jest tylko wielkość sali. Praktycznie wszystkie formy
materiałów elektronicznych — od dokumentów przez prezentacje po odtwarzane — filmy służą
przekazaniu wiedzy. Natomiast testy są łatwą i zautomatyzowaną formą weryfikacji tych
efektów. Z kolei przekazanie umiejętności jest już sporym wyzwaniem.
Jest to niemożliwe w przypadku biernej postawy studenta i wymaga indywidualnego kontaktu
z nauczycielem. Efektywna realizacja tego rodzaju zajęć w formie zdalnej wiąże się z ogromnym
nakładem pracy po obu stronach.
Natomiast jeśli chodzi o trzeci rodzaj efektów – kompetencje — to uważam zdalne nauczanie
za całkowicie nieskuteczne. Kompetencje wiążą się z postawą człowieka, zdolnością radzenia
sobie w różnych sytuacjach oraz z jego kodeksem etycznym. Tego w ogóle nie można kogoś
nauczyć – jest to efekt wychowania, odnoszący się do własnego światopoglądu, rozwoju własnej
osobowości na podstawie przyjętego systemu wartości oraz odpowiednich autorytetów.
Podsumowując odpowiedź, efektywność nauczania w formie zdalnej jest naturalnie
ograniczona. Można sobie postawić pytanie, czy dalibyśmy się zoperować lekarzowi, który uczył
się zawodu tylko zdalnie?

Czy studenci są bardziej zaangażowani niż w przypadku tradycyjnego nauczania?
M.G: Mam wrażenie, że studenci traktują zdalną formę nauczania jako luźniejszą i mniej
zobowiązującą. Terminy nie są tak restrykcyjne, zaległe prace można z łatwością nadrabiać,
a tymczasem zaległości łatwiej się kumulują niż w przypadku zajęć stacjonarnych. Ogólnie
zdalna forma nauczania nie sprzyja zaangażowaniu, systematyczności i dyscyplinie.
Są natomiast jednostki, które wolą pracować samodzielnie, mając do dyspozycji komplet
niezbędnych materiałów. Jestem jednak przekonany, że i takie zaangażowane jednostki szybko
znudziłyby się nauką, gdyby ta była realizowana tylko w formie zdalnej.

Od tego semestru wraca możliwość prowadzenia części zajęć na terenie uczelni.
Czy boi się Pan o swoje bezpieczeństwo?
M. G: To zależy, jakie zdefiniujemy zagrożenia. W zupełności nie ulegam epidemii strachu
podsycanego przez politykę i media. Choroby uważam za naturalny czynnik, którego nie można
całkowicie wyeliminować. Natura wyposażyła nas za to w system odpornościowy, któremu
w większości przypadków możemy całkowicie zaufać, pod warunkiem, że dbamy
o niego także w naturalny sposób.
Życiu człowieka stale towarzyszą różne zagrożenia, a choroby są tylko jednym z nich. Każdy
z nas przecież kiedyś umrze, a najważniejsze jest właśnie to, jak żyjemy. Żyjąc w strachu, sami
z tego życia rezygnujemy. Boję się natomiast tego, że stanęliśmy na progu nieodwracalnych
zmian, gospodarczego kryzysu, którego skutki będą odczuwać przyszłe pokolenia. Boję się
skutków rozkładu więzi społecznych, gdy drugi człowiek traktowany jest jako potencjalne
zagrożenie. Jedną z pierwszych rzeczy, których uczy się moje dziecko będąc pierwszy raz
w przedszkolu to zasady „dystansu społecznego”.
Jakie będzie pokolenie jego rówieśników w życiu dorosłym? Osławiony wirus dotyka tylko
ułamek procenta ludności w skali naszego kraju lub całego świata, a wprowadzone
niewidzialną ręką nieodwracalne zmiany dotykają już wszystkich ludzi.

Jak według Pana jest lepiej nauczać, tradycyjnie czy zdalnie, dlaczego?
M.G: Przypominam sobie pierwsze zajęcia, w których jako pierwszoklasista brałem udział
w szkole podstawowej. Pani wzięła nas na spacer w celu potwierdzenia, że najlepszą
i najprzyjemniejszą formą nauki jest bezpośrednie doświadczanie oraz obserwacja
otaczającego świata. Jednak nauka w szkole z książek jest nieodzowna, ponieważ jest szybsza
i umożliwia poznanie rzeczy, które aktualnie są poza naszym zasięgiem. Dla zapewnienia
prawidłowego rozwoju i wykształcenia człowieka konieczne jest zachowanie równowagi
pomiędzy tymi obiema formami uczenia się. Natomiast nauczanie zdalne wcale nie wydaje
się takim niezbędnym elementem, nawet jeśli rozpatrywalibyśmy je w kategoriach jedynie
słusznego postępu. Jest formą wspomagającą lub zastępczą, która jest uzasadniona
w sytuacjach wyjątkowych, z jaką mamy aktualnie do czynienia. Co więcej – w nauczaniu
zdalnym osłabiona jest odwieczna rola nauczyciela, który przestaje być jakimkolwiek
autorytetem. Można go raczej określić mianem administratora kursu. Natomiast po drugiej
stronie znajduje się student jako przedmiot programowania kursem, realizowanym zgodnie
ze ściśle określonym schematem. To dobrze ilustruje powagę dalszych zmian.

Co chciałby Pan zmienić w obecnym nauczaniu?
M.G: Uważam, że do tej pory w systemie edukacji było właśnie zbyt wiele zmian, które nie
wpłynęły na poprawę jakości nauczania. Jesteśmy świadkami przerostu biurokracji nad misją,
którą jest nauczanie. Każdy system, aby był użyteczny, potrzebuje czasu na stabilizację.
Uważam, że naukowcy i nauczyciele są już zmęczeni tymi wszystkimi reformami i rewolucjami.
Życzyłbym sobie, aby edukacja nie była traktowana w kategoriach krótkoterminowego zysku,
ale jako inwestycja w przyszłość kraju i społeczeństwa. Nauczanie staje się masowe, bo w takiej
formie jest bardziej dochodowe.
Z drugiej strony, dostęp do studiów wyższych z pewnością nie powinien być elitarny, bo po
prostu byłoby to niesprawiedliwe. Aby zmienić coś w obecnym nauczaniu, najpierw należałoby
zmienić coś w gospodarce. Uważam, że sytuacja w której wielu młodych ludzi podejmuje studia
ponieważ nie ma pomysłu na życie, nie jest korzystna i nie stanowi wystarczającej motywacji.

Czy ma Pan swoje sposoby na motywację studentów do wydajniejszej nauki w
obecnych czasach?
M.G: Zawsze staram się zachęcać studentów do takiego traktowania studiowanych
przedmiotów, że wszystko może się kiedyś przydać. Zwykle, gdy jednak to następuje, nie
zastanawiamy się nad tym i możemy nawet tego nie zauważać. Wiele zagadnień funkcjonuje
w przyrodzie i w nauce na zasadzie analogii. Dlatego warto zdobywać jak najbardziej różnorodną
wiedzę i umiejętności. Szczególnie istotną rolę pełnią tu własne zainteresowania, dzięki którym
można zachować tą wspomnianą przeze mnie równowagę między bezpośrednim
doświadczeniem a wyuczoną wiedzą.

Na koniec zadam jeszcze jedno pytanie, czy e-learning i zdalne nauczanie ma sens?
M.G: Według mnie, od strony dydaktycznej ma sens jako narzędzie wspomagające lub zastępcze
w pewnych sytuacjach. Gdybym mógł wybierać, wolałbym, żeby zajęcia były prowadzone tak jak
zwykle, natomiast platforma pełniła rolę pomocniczą. Natomiast od strony instytucji, e-learning
i nauczanie zdalne wiąże się z oszczędnościami i obniżeniem kosztów. Oszczędzają także
studenci na przykład nie musząc ruszać się z domu. Zwróćmy jednak uwagę na to, że produkt
tańszy to zwykle produkt o niższej jakości. Wszyscy stajemy przed ogromnym wyzwaniem – jak
temu zaradzić?
Patrycja Bartnik

Wysoka
wrażliwo
- CZYM JEST?

Według
Dr Elaine Aron osoby te
stanowią około 15—20%
populacji. „Osoby o dużej
wrażliwości po prostu

Osoby wysoko wrażliwe
rodzą się z głęboką refleksyjnością,
zauważają też więcej szczegółów
niż inni. Posiadają silną intuicję,
są: kreatywne, bystre, ostrożne, zwykle
empatyczne i głęboko moralne.
Wyczulone na nastrój innej osoby,
szybko się denerwują, zwłaszcza gdy
mają do zrobienia wiele rzeczy naraz,
są dokładne, starają się nie popełniać
błędów.
Odpowiadają silniejszymi reakcjami
emocjonalnymi i behawioralnymi
takimi jak: smutek, złość, krzyk.
Przestymulowanie jest to jedna
z cięższych rzeczy w byciu WWO.
Objawia się ono wykończeniem,
wybuchami złości lub płaczu,
zamknięciem w sobie. Wyobraź sobie,
że idziesz do klubu. Dobrze się bawisz,
podoba ci się muzyka, jednak po 15
minutach czujesz się, jakbyś pracował
fizycznie przez cały dzień. Często
otoczenie odbiera te osoby jako zbyt
wrażliwe, szybko się denerwujące.
Sprawiają wrażenie nieśmiałych,
bojaźliwych, wycofanych, ponieważ
unikają hałasu lub wielu różnych
bodźców. Zazwyczaj najpierw
obserwują, a później działają.

zauważają, doświadczają
i przetwarzają informacje
sensoryczne intensywniej,
niż pozostałe 80% populacji.
Badania sugerują,
że jest to cecha ewolucyjna
o podłożu genetycznym,
występująca w tym samym
stosunku u wielu gatunków,
co pomaga chronić populację
przed szkodami.
Jest to normalna, powszechna
i konieczna cecha, a nie
zaburzenie. Po prostu czujemy
więcej. ”
– Caroline Ferguson.
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SKĄD MAM WIEDZIEĆ ŻE JESTEM WRAŻLIWCEM?

Jeśli podejrzewasz u siebie tą cechę,
najlepiej będzie skonsultować to ze
specjalistą. Zastosowanie rzetelnego,
dostosowanego do potrzeb narzędzia oceny
wysokiej wrażliwości (kwestionariusza)
powinno być początkiem wsparcia.
Pamiętaj że to nie jest ZABURZENIE.
Jest to po prostu cecha, która nie powinna
być traktowana jako problem czy trudność.
Skupmy się na jej lepszym zrozumieniu,
stworzeniu warunków do rozwoju tego
potencjału.

"Osoby wysoko wrażliwe dobrze
odczytują emocje i reakcje innych
os b. Rozbudowana empatia
pozwala im dostosowa
się do niesprzyjających warunk w.
Jednak druga strona medalu jest
taka, że koszt psychiczny
tego dostosowania jest wysoki”
dr Monika Baryła-Matejczuk

Sprawdź, c jesteś WWO
Tutaj znajdziesz mały test na wysoką wrażliwość, pamiętaj jednak, że nie jest to
narzędzie do diagnozy!
Pamiętaj, aby zasłonić "wyniki testu", aby się nie sugerować wynikami.

Czy jesteś wysoko wrażliwy?
Odpowiadaj tak, jak czujesz. Zakreśl „TAK”, jeśli stwierdzenie choćby w części się
do ciebie odnosi. Zakreśl „NIE”, jeśli nie odnosi się do ciebie wcale lub nie bardzo.
Wydaje mi się, że docierają do mnie różne subtelne szczegóły otoczenia. T N
Podlegam wpływowi nastrojów innych ludzi. T N
Mam skłonność do dużej wrażliwości na ból. T N
W dni, kiedy dużo się dzieje, miewam potrzebę znalezienia chwili dla siebie, chowając się do
łóżka, zaciemnionego pokoju czy gdziekolwiek indziej, gdzie mogę zaznać trochę spokoju
i uciec od bodźców. T N
Jestem bardzo czuły na działanie kofeiny. T N
Łatwo przytłaczają mnie bodźce takie jak, ostre światło, silne zapachy, szorstkie tkaniny czy
syreny przejeżdżających karetek. T N
Mam bogate, skomplikowane życie wewnętrzne. T N
Głośne dźwięki sprawiają mi dyskomfort. T N
Do głębi porusza mnie sztuka i muzyka. T N
Jestem sumienny. T N
Łatwo mnie przestraszyć. T N
Czuję się roztrzęsiony, gdy mam dużo do zrobienia w krótkim czasie. T N
Gdy ludzie nie czują się komfortowo w miejscu, w którym przebywają, zwykle wiem, jak temu
zaradzić (przez zmianę oświetlenia, przestawienie foteli itp.) T N
Irytuje mnie, gdy ludzie wymagają ode mnie zrobienia zbyt wielu rzeczy jednocześnie. T N
Bardzo dbam o to, by unikać pomyłek czy zapominania o czymś. T N
Celowo unikam filmów i programów telewizyjnych pokazujących sceny przemocy. T N
Odczuwam nieprzyjemne pobudzenie, kiedy wokół mnie się dużo dzieje. T N
Głód wywołuje u mnie silną reakcję tak, że tracę koncentrację czy pogarsza
się mój nastrój. T N
Zmiany w moim życiu wytrącają mnie z równowagi. T N
Zauważam i cenię sobie delikatne czy wysublimowane zapachy, smaki, dźwięki,
dzieła sztuki. T N
Ważnym priorytetem jest dla mnie takie ułożenie sobie życia, by unikać sytuacji
denerwujących i rozstrajających. T N
Kiedy podczas wykonywania zadania muszę z kimś rywalizować lub jestem obserwowany,
bardzo się denerwuję i radzę sobie o wiele gorzej niż normalnie. T N
Mam wrażenie, że w dzieciństwie rodzice lub nauczyciele postrzegali mnie jako wrażliwego
czy nieśmiałego. T N

Wyniki testu.

Jeśli odpowiedziałeś twierdząco dwanaście lub więcej razy,
prawdopodobnie jesteś osobą wysoko wrażliwą.
Ale szczerze mówiąc, żaden test psychologiczny nie jest dość
wiarygodny, by na jego wynikach opierać swoje życie.
Nawet jeśli tylko jedno czy dwa z powyższych twierdzeń są w twoim
przypadku prawdziwe, ale za to w bardzo dużym stopniu, także masz
prawo określać siebie jako wysoko wrażliwego.
Test pochodzi z książki Elaine N. Aron Wysoko wrażliwi.

Jak sobie radzić z wysoką wrażliwością?

1. Pozwól sobie przenieść się w inne miejsce.
2. Zamknij oczy, pozwoli Ci to ograniczyć napływ
bodźców.
3. Rób częste przerwy.
4. Wyjdź na dwór.
5. Wypij szklankę wody, by zmniejszyć poziom
stresu.
6. Idź na spacer.
7. Wykonaj ćwiczenia oddechowe.
8. Zmień postawę ciała na bardziej zrelaksowaną
i pewną siebie.
Źródło: Elaine N. Aron Wysoko
wrażliwi

Ciekawostka

E. N. Aron, A. Aron i K. M. Davies
(2005) wskazali, że
w warunkach niewydolnego
środowiska wychowawczego
osoby wysoko wrażliwe
są bardziej podatne
na doświadczanie lęku
i depresji.
Z kolei Miriam Liss i inni
(2005) wykazali, że niski
i nieadekwatny poziom opieki
rodzicielskiej dzieci
wysoko wrażliwych był istotnie
związany z ich późniejszą
depresją.

Projekt E-motion potential of
highlysensilivity

Obecnie prowadzony jest projekt, który
ma na celu opracowanie, testowanie
i wdrożenie kompleksowego modelu
wsparcia wysoko wrażliwych dzieci
w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym.
Planowane działania obejmują wsparcie
dzieci w wieku przedszkolnym (3—6 lat)
i wczesnoszkolnym (7—10 lat), ich
rodziców i ich nauczycieli, czyli
środowisko przedszkolne i szkolne.
Opracowane materiały kierowane
są do najbliższego środowiska dzieci
wysoko wrażliwych.
Wyszliśmy z założenia, że osoba dorosła
pełni szczególnie ważną
rolę w rozwoju dziecka i jest
podstawowym źródłem wsparcia
emocjonalnego. Dla dzieci wysoko
wrażliwych nieadekwatne warunki
rozwoju mogą stać się szczególnie
uciążliwe i w konsekwencji zaważyć
na ich przyszłości. Koordynatorem
merytorycznym projektu jest doktor
Monika Baryła-Matejczuk.

Agata Agiejczyk

doktor Monika Baryła-Matejczuk

CHANDRA- CZYLI KOCYK,
HERBATKA I NETFLIX. WALCZMY Z NIĄ!

Chandra bywa uciążliwa i niestety nie umila
nam życia. Pewnie nie raz Cię złapała.
Senność, rozdrażnienie, brak sił witalnych
czy zwiększona ochota na słodycze powinny
stanowić dla nas sygnał, że nasz organizm
potrzebuje pomocy.
Nie martw się. Istnieją pewne sposoby,
które świetnie sobie z nią radzą. Wszelkie
spadki nastroju nie są dla nas miłe.

OTO
MOJE TOP
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Światło na oświecenie — dobrym
sposobem, który pomoże nam
w walce z chandrą jest światło, warto
pamiętać, że światło słoneczne
reguluje niemal wszystkie procesy
w naszym organizmie. W okresie
jesienno-zimowym, kiedy słońca jest
jak na lekarstwo, starajmy się jak
najdłużej przebywać w naturalnym
świetle, a jeśli cały dzień spędzamy
na uczelni, w szkole lub pracy,
zaaranżujmy miejsce pracy tak, aby
znajdowało się, jak najbliżej okna.

6

Kakao jako naturalny antydepresant
— Filiżanka ciepłego kakao na
wieczór nie bez powodu jest
uznawana za najlepszy sposób na
chandrę. Ziarna kakaowca to jeden z
najsilniejszych naturalnych
antydepresantów.
Dzieje się tak za sprawą zawartej
w nich dopaminy, fenyloetyloaminy
i serotoniny, które korzystnie
wpływają na działanie naszego
układu nerwowego i doskonale
poprawiają nastrój.

7

Znajdź nowe pasje — dzierganie
szalika na albo zrobienie domku dla
ptaków? Czemu nie! Teraz jest dobry
moment, by poszukać nowych
zainteresowań, jest wiele rzeczy,
które można wykonywać w domu.
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Udaj się na wycieczkę — nawet
szarość jest piękna w swej prostocie,
a park
o tej porze bywa uroczy. Warto
przewietrzyć trochę umysł i porobić
troszkę kroków dla lepszego
samopoczucia. Możecie na taki
spacer wybrać się z drugą połówką
bądź przyjaciółmi, którzy umilą wam
czas wędrówki.

Zdrowa dieta jako lek na całe zło —
gdy na dworze panują szare dni, nasz
organizm nie przyswaja tyle witaminy
D3, która pomaga nam w walce
z depresją. Warto więc przyswajać ją
oraz inne ważne dla naszego
organizmu witaminy i minerały
poprzez jedzenie warzyw i owoców
bądź suplementy diety.
Zostań sportowym świrem — warto
zacząć uprawiać sport.
Endorfiny, które uwalniają się,
podczas wysiłku, pomogą pokonać
nam lenia, a dodatkowo wpłynie to
na nasze zdrowie (ostatnie badanie
wykazały, że osoby uprawiające sport
od młodzieńczego wieku mogą
dożyć nawet setki!).
Kocyk, herbatka i Netflix — jeżeli
jesteśmy za leniwi, żeby walczyć
z chandrą, możemy umilić ten
czas, oglądając seriale bądź
czytając książki, taki czas dla
siebie każdemu dobrze zrobi
(polecam bacznie obserwować
Fanpage Netflixa, na którym
znajduje się kalendarz nowości,
a dla osób, które nie posiadają
wykupionego konta, na
platformie polecam zobaczyć
tytuły, które można obejrzeć
u nich za darmo).

Spotkania na małe smutki —
spotkanie z przyjaciółmi zawsze
poprawi humor (tylko ostrożnie,
żeby następnego dnia nie wstać
z bólem głowy).
*pamiętajmy, by w dobie
pandemii z rozwagą
podchodzić do spotkań
i zachowywać się według zasad
bezpieczeństwa.

OTO
MOJE TOP 10
SPOSOBÓW, BY
UMILIĆ TEN CZAS:
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Porządki w szafie? A dlaczego nie!
Gdy za oknem robi się ciemno, nie
mamy tyle ochoty na wychodzenie
z domu co w lecie, mamy więc
więcej czasu na to, by zająć się
porządkami np. szafy
z ubraniami (ubrania, w których nie
chodzisz, możesz wystawić i
sprzedać, jest wiele aplikacji jak np.
Vinted, które pomagają w pozbyciu
się zbędnych rzeczy i dorobieniu
kilku groszy).
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Pamiętaj też o zdrowiu psychicznym
— czasem zapominamy, żeby o nie
zadbać, a to przecież jest tak samo
ważne jak zdrowie fizyczne a może
i czasem ważniejsze. Jeżeli
potrzebujesz rozmowy, warto udać
się do psychologa. Na naszej uczelni
istnieje Akademickie Centrum
Wsparcia Rówieśniczego, w którym
wolontariusze chętnie pomagają
osobom potrzebującym tego i jak
sama nazwa wskazuje, wspierają
w każdej sytuacji.

Warto walczyć z chandrą. Jest coraz częstszym zjawiskiem
i może prowadzić do narodzenia się depresji. Pamiętajmy
również, że warto unikać stresu, który uaktywnia wiele chorób,
np. cukrzycę czy choroby tarczycy, które dosyć często łączą
się z depresją.
Aleksandra Muratov

Luty
ALEKSANDRA

Krótka historia walentynek…
Walentynki to święto kojarzone przede wszystkim
z miłością i zakochanymi. Jest ono celebrowane
na całym świecie, ale skąd się wzięło to święto?
Współczesna celebracja dnia świętego Walentego
wywodzi się ze starożytnej tradycji chrześcijańskiej,
ale również i rzymskiej.
Święto
to
pochodzi
od
antycznego
święta
nazywanego Lupercalia — święto ku czci płodności,
które obchodzono 15 lutego.
Nadejście chrześcijaństwa do Europy spowodowało, że
Lupercalia została zastąpiona w chrześcijańskie święto
ku czci świętego Walentego- rzymskiego męczennika,
który żył w III wieku. Ustalono, że dzień ten będzie
świętowany wcześniej, czyli 14 lutego- wydarzenie to
uznaje się za początek walentynek.
Patronem Święta Zakochanych jest Św. Walenty.
Żył on w czasach starożytnych w Rzymie za
panowania cesarza Klaudiusza II Gockiego, który
uchwalił przepis, na mocy którego młodym
mężczyznom zakazano wchodzenia w związki
małżeńskie. Św. Walenty złamał ten zakaz
i potajemnie udzielał ślubów. Przez to został
wpakowany do więzienia. Tam poznał i uzdrowił ze
ślepoty córkę więziennego strażnika, a następnie
udzielił jej ślubu. Za ten czyn cesarz skazał go
na śmierć. Św. Walenty zostawił na pożegnanie list
dla córki strażnika, który podpisał „Od Twojego
Walentego". Obecnie Dzień Świętego Walentego jest
jednym
z
najpopularniejszych
i
najhuczniej
obchodzonych dni w roku. Wszędzie przybiera bardzo
komercyjny charakter (liczne serduszka, kartki, róże).
Od 14 lutego 2002 roku Walentynki są bogato
obchodzone w Chełmnie (województwo kujawskopomorskie) pod nazwą „Walentynki Chełmińskie”.
Za sprawą przechowywanej w chełmińskim Kościele
Farnym pw. Wniebowzięcia NMP (1280–1320) relikwii
św. Walentego, połączono tu lokalny kult św.
Walentego.

2021

14 lutego
Walentynki

Aleksandra Muratov

Luty
ALEKSANDRA

A oto kilka ciekawostek o tym dniu:
W Stanach Zjednoczonych każdego roku w tym
dniu sprzedaje się ok. 200 mln róż. Co ciekawe
na całym świecie wysyłane jest wtedy ok
MILIARDA kartek z życzeniami!
W Japonii kobiety dają prezenty mężczyznom.
Panowie zaś odwzajemniają prezenty miesiąc
później podczas Święta Białego Dnia.
Ilość róż ma znaczenie- jedna róża oznacza
miłość od pierwszego wejrzenia, 33 znaczy
„kocham Cię”, przy proszeniu o rękę partnerki
trzeba ich aż 108, a 999 oznacza „zawsze
będziemy razem”.
Kościół Prawosławny obchodzi Walentynki 6 i 30
lipca.
Dzień po święcie zakochanych przypada Dzień
Singla.
William Szekspir wspomniał o Walentynkach
w „Hamlecie”:

Ofelia:
Nie mówmy już o tym,
ale jak się was pytać będą,
co to znaczy, to powiedzcie:
Dzień dobry, dziś święty Walenty.
Dopiero co świtać poczyna;
Młodzieniec snem leży ujęty,
A hoża doń puka dziewczyna.
Poskoczył kochanek, wdział szaty,
Drzwi rozwarł przed swoją jedyną
I weszła dziewczyna do chaty,
Lecz z chaty nie wyszła dziewczyną.
(Hamlet, Akt IV Scena 5; tłumaczenie Józef
Paszkowski)
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Aleksandra Muratov

Marzec
ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTOAGRESJI

1 marca obchodzimy Światowy Dzień Świadomości
Autoagresji.
Jest to nieformalne święto, mające na celu
uświadomienie narastającego problemu fizycznej
i psychicznej autoagresji.
Pocięte, pokłute ciało, szereg oparzeń, połykanie
ostrych przedmiotów, anoreksja, bulimia, ćwiczenia
ponad siły — to sposoby na tłumienie bólu
psychicznego.
Gdy ranimy swoje ciało, organizm uwalnia hormony —
endorfiny, tzw. wewnętrzną morfinę. Hormony te
tłumią ból i znoszą napięcie. Ból przychodzi później.
Pogubionemu człowiekowi łatwiej znieść ból fizyczny
niż psychiczny. Najczęściej takie zachowania są
ukrywane przed światem, najbliższymi. Akty
autoagresji nie są próbami samobójczymi — są próbą
powstrzymania się przed targnięciem na własne
życie. Stają się uzależnieniem.
Powszechną formą autoagresji są zaburzenia
odżywiania — anoreksja i bulimia. Zaburzenia te
u osób cierpiących zwiększają poczucie autonomii
i kontroli. Są formą manifestacji decydowania o sobie.
Wśród cierpiących na tego rodzaju problemy znaczną
część stanowią osoby wychowane w warunkach
nadmiernej kontroli ze strony najbliższego otoczenia.
Autoagresja może też zrodzić się z chęci ukarania
samego siebie. Nadmierne poczucie winy lub wstydu,
obarczanie się odpowiedzialnością za trudne
wydarzenie (np. wykorzystanie seksualne) wywołują
chęć zadania sobie bólu i tym sposobem uwolnienia
się od przykrych stanów emocjonalnych.
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ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTOAGRESJI

Jednak szkodzenie sobie, przyjmuje także inne,
bardziej zakamuflowane formy — na przykład
prowokowanie przemocy innych ludzi
i poddawanie się jej bez protestów (autoagresja
bierna) lub symulowanie choroby w celu przejścia
ryzykownych i bolesnych operacji czy badań.
Brawurowa jazda samochodem, sporty
ekstremalne, niezliczone operacje plastyczne
to również jej przejaw.
Najczęstszą przyczyną autoagresji jest uraz
spowodowany w dzieciństwie. Bicie dziecka,
poniżanie doprowadza do zaburzeń emocjonalnych.
Również nadopiekuńczość rodziców, nadmierne
wymagania lub przeciwnie — zaniedbanie,
odrzucenie, sytuacja materialna, problemy
alkoholowe, sprzyjają pojawieniu się takich
zachowań.
Wyzwolić je może nagromadzony lęk, stres
czy gniew, przerastająca rzeczywistość.
Zadaniem Światowego Dnia Autoagresji jest
przypomnienie nam, że tacy ludzie znajdują się
wokół nas i że potrzebują naszej pomocy.
Przede wszystkim otoczenie powinno zmienić swoje
nastawienie do osób autoagresywnych. Panuje
przekonanie, iż młodzież dokonująca
samouszkodzeń robi to dlatego, że jest to „modne”
lub dlatego, że chce zwrócić na siebie uwagę.
Żaden człowiek, który dobrze się czuje, nie dokonuje
samouszkodzeń. Ważne, by pamiętać, że osoba
robiąca sobie krzywdę jest bezradna
i nie potrafi w inny sposób zaradzić swoim
problemom i ukoić bólu.
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OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ TRZEŹWOŚCI

Ogólnopolski Dzień Trzeźwości jest obchodzony
w poniedziałek poprzedzający Wielkanoc.
W tym roku przypada na 29 marca.
Przypomina nam o skali problemów, jakie niesie ze sobą
alkoholizm.
Jest on przyczyną wielu patologii społecznych,
przestępstw, zabójstw czy wypadków drogowych.
W Polsce jest ponad milion osób uzależnionych od
alkoholu, lecz większość z nich nie przyznaje się do
alkoholizmu lub nie zauważa problemu. Niepokoi
również zjawisko obniżania się wieku, w którym po raz
pierwszy młody człowiek sięga po alkohol.
Po pierwsze piwo sięgają już jedenastolatkowie, chcąc
udowodnić tym swoją dorosłość lub przynależność do
grupy.
Innym pomaga przełamać nieśmiałość, piją, aby po
prostu dobrze się bawić i nie myśleć o problemach.
W pierwszym momencie taka osoba traktuje alkohol
jako naturalny sposób na codzienne trudności i czyni
jego spożywanie pewnego rodzaju rytuałem.
Faza pierwsza zaczyna się od picia towarzyskiego.
W tym okresie zwiększa się zapotrzebowanie na alkohol.
Potrzeba go coraz więcej, aby wprawić się w stan euforii.
Dochodzi wtedy do uzależnienia psychicznego.
Kolejny etap to faza ostrzegawcza.
W tym momencie zaczynamy coraz więcej myśleć
o alkoholu — staje się on dla nas tak zwanym złotym
środkiem na każdy problem. Męczący dzień, stresująca
rozmowa, a wypić musimy jeszcze więcej i więcej.
Alkohol dla alkoholika w tej fazie jest miłością jego życia.
Trwać to może nawet kilka lat.
Kolejna faza to faza krytyczna. Charakteryzuje się tym, że
zaraz po spożyciu nawet niewielkiej ilości alkoholu
pojawia się pragnienie dalszego picia.
Skutkuje to zupełną utratą kontroli nad piciem.
Często, aby zmylić otoczenie, alkoholik sam wyznacza
sobie czas abstynencji.
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Jeśli do niego dojdzie, uzależniony i tak nadrobi
stracony czas. Ostatni etap dotyczy fazy przewlekłej.
Następuje picie ciągłe, utrata kontroli nad
uzależnieniem, brak szacunku dla siebie i otoczenia.
Pojawiają się również zaburzenia psychiczne.
Nie sposób nie wspomnieć tutaj o szkodach społecznych
i zdrowotnych osoby uzależnionej.
Jest wiele negatywnych skutków nadmiernego spożycia
alkoholu — przemoc, agresja, przestępstwa, bójki, rozboje
i kradzieże, osłabienie wewnętrznych hamulców
emocjonalnych (zachowania ryzykowne, przypadkowe
kontakty seksualne, choroby przenoszone drogą płciową,
ciąża), przemoc w rodzinie, śmiertelne wypadki w ruchu
drogowym. Alkoholizm zazwyczaj doprowadza do
wykluczenia społecznego, utraty pracy, co z kolei
prowadzi do problemów finansowych
i pogłębienia się problemów rodzinnych. Dochodzą do
tego jeszcze problemy zdrowotne jak marskość wątroby,
zapalenie żołądka, wyniszczenie i zanik mięśni oraz
zaburzenia psychiczne.
Alkoholik z reguły nie ma szans poradzić sobie
w pojedynkę z uzależnieniem.
Potrzebne jest wsparcie najbliższych, a także terapia.
Najskuteczniejsza w ośrodkach zamkniętych.
Analizując szeroki zakres szkód, jakie wyrządza
uzależnienie, trudno zrozumieć ciche społeczne
przyzwolenie dla spożywania alkoholu. Ogólnopolski
Dzień Trzeźwości powinien być chwilą na refleksję,
stwarzać okazję do głębszego zastanowienia się nad
tym, jaką rolę alkohol odgrywa w naszym życiu. Dzień
ten należy wykorzystać do promocji ruchu
abstynenckiego i propagowania idei trzeźwości jako
normy społecznie akceptowanej.
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