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Geolearning – wycieczki szkolne i warsztaty edukacyjne
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A b s t r a c t. The Geolearning program is dedicated to students at various stages of education,
from elementary school to high school/technical college. The program is aimed to be conducted
during trips that last a few days. It is based on natural sciences, especially on geological sciences. This program was developed as a result of sociological observations focused on
school-aged children and teenagers. The trips and educational workshops were prepared in
line with the current state of knowledge of natural and geological sciences.
The goal of Geolearning is to make natural sciences, Earth sciences in particular, more popular, stimulate children’s curiosity of the world and explain phenomena around us. Since the start
of the program, approximately 600 people have taken part in the classes.

Keywords: Geolearning, European Centre for Geological Education, Geoturism

Program Geolearning jest przeznaczony dla osób, które
chc¹ rozwijaæ swoje zainteresowania przyrodnicze. Polega
on na innowacyjnym podejœciu do nauki i poznawania œwiata oraz historii geologicznej naszej planety. Program ten
jest realizowany przez Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego (tj. sekcjê Uniwersyteckiego Oœrodka Transferu
Technologii) w œcis³ej wspó³pracy z Europejskim Centrum
Edukacji Geologicznej w Chêcinach. Jednym z jego
g³ównych celów jest pokazanie mo¿liwoœci praktycznego
wykorzystania nauki. Organizowane w ramach programu
Geolearning kursy, warsztaty czy szkolenia, wpisuj¹c siê w
nurt edukacji nieformalnej, pozwalaj¹ uzupe³niaæ wiedzê
zdobyt¹ w szkole, a przede wszystkim poszerzaj¹ zainteresowania uczniów.
Wyniki badañ, m.in. Instytutu Badañ Edukacyjnych,
jednoznacznie wskazuj¹, ¿e podstawowym problemem
szkó³ jest zbyt bierna rola ucznia w procesie uczenia siê
(Fedorowicz i in., 2015; Wysocka i in., 2016). Jak s³usznie
zauwa¿y³ P³óciennik (2017), pomimo wielu koncepcji
wspierania aktywnoœci uczniów, polscy nauczyciele w
wiêkszoœci nadal preferuj¹ taki model przekazywania wiedzy, w którym uczniowie odgrywaj¹ rolê biernych odbiorców – ich g³ównym zadaniem jest przyswajanie nowych
wiadomoœci dostarczanych przez nauczycieli. Takie
nauczanie nie jest w stanie obudziæ w dzieciach czy
m³odzie¿y ciekawoœci œwiata, ogranicza ich zaanga¿owanie
i aktywnoœæ umys³ow¹. Ponadto wyniki miêdzynarodowych badañ umiejêtnoœci matematycznych i przyrodniczych TIMSS (Trends in International Mathematics and
Science Study), prowadzonych przez Miêdzynarodowe
Stowarzyszenie Mierzenia Osi¹gniêæ Szkolnych (IEA)
z siedzib¹ w Amsterdamie, dowodz¹, ¿e szko³a nie ma
du¿ych osi¹gniêæ w kszta³towaniu umiejêtnoœci z³o¿onych,
takich jak rozumowanie, rozwi¹zywanie problemów czy
argumentacja. Faktem zaœ jest, ¿e argumentacja i rozumowanie stanowi¹ fundament nauk przyrodniczych i podstawê postêpowania naukowego. Wydaje siê zatem zasadny
nacisk na popularyzacjê rozwi¹zañ edukacyjnych zwracaj¹cych uwagê na rozwijanie refleksyjnoœci dziecka oraz
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zdobywanie przez nie wiedzy w trakcie w³asnej aktywnoœci. Dlatego w programie Geolearning rola prowadz¹cego
warsztaty nie ogranicza siê tylko do przekazywania wiedzy. Mo¿na powiedzieæ, ¿e podczas tych warsztatów jest
on architektem wiedzy wytwarzanej przez uczniów, dziêki
czemu zajêcia s¹ bardziej kreatywne i efektywne.
Warsztaty edukacyjne Geolearning, wolne od przymusu
zdobywania kwalifikacji i pozbawione sztywnej formu³y
organizacyjnej zajêæ, pozwalaj¹ na jednoczesn¹ naukê
przez zabawê i zdobywanie praktycznej wiedzy. Pomagaj¹
zagospodarowaæ czas w sposób ciekawy i inspiruj¹cy,
daleki od szkolnej nudy i rutyny. Wykorzystanie nowych
technologii, sprzêtu komputerowego i laboratoryjnego
gwarantuje ciekawe zajêcia, podnosi poziom nauczania
i zapewnia wszechstronny rozwój. Ró¿norodnoœæ metod
i form pracy motywuje uczniów do wykorzystywania
uzdolnieñ.
Nawet najlepiej przemyœlany program edukacji nie
przyniesie zamierzonych efektów, jeœli nie zostanie wsparty przez odpowiednie przygotowanie nauczyciela, dlatego
w programie Geolearning zwracamy szczególn¹ uwagê na
odpowiednie kompetencje komunikacyjne naszych
wyk³adowców. Porozumienie na linii nauczyciel–uczeñ
jest nieod³¹cznym elementem cyklu kszta³cenia, a od
doboru œrodków komunikacji interpersonalnej: werbalnej,
niewerbalnej oraz animacji, zale¿y w przewa¿aj¹cym stopniu jakoœæ procesu edukacji (Strykowski, 2003). Przywo³aæ tu nale¿y pionierski tekst Mys³akowskiego (1962),
który jako g³ówn¹ cechê ludzi pedagogicznie utalentowanych wskazuje znaczenie kontaktowoœci. Œwiadomoœæ wagi
relacji nauczyciela z uczniem oraz umiejêtnoœæ anga¿owania
siê i tworzenia tych relacji stanowi¹ g³ówn¹ oœ programu edukacyjnego Geolearning.
Wa¿nymi aspektami edukacji nieformalnej s¹ wielokierunkowoœæ oddzia³ywañ, a tak¿e budowanie relacji
wspólnotowych miêdzy uczestnikami zajêæ (Kurzêpa,
2005). St¹d te¿ program Geolearning jest nastawiony na
dzia³ania w zespole i kszta³towanie postaw empatycznych.
Prowadz¹cy warsztaty staraj¹ siê rozwijaæ uzdolnienia
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przyrodnicze uczniów i k³ad¹ du¿y nacisk na pracê w grupie. Uczniowie ucz¹ siê nawi¹zywania relacji interpersonalnych opartych na zaufaniu i szacunku. Nie mniej wa¿ne
jest równie¿ przygotowanie m³odych ludzi do ¿ycia w zgodzie z przyrod¹. W zwi¹zku z tym wiadomoœci i umiejêtnoœci uczniów s¹ tak kszta³towane, by chcieli oni praktykowaæ postawy ekologiczne.
GENEZA I CELE PROGRAMU
Sk¹d wzi¹³ siê pomys³ na projekt Geolearning? Z jednej
strony zdecydowa³a o tym nasza pasja do nauk przyrodniczych, z drugiej zaœ wieloletnie doœwiadczenie w pracy
z dzieæmi i m³odzie¿¹ szkoln¹, zdobyte poprzez udzia³ w
wyjazdach edukacyjnych czy te¿ w projektach popularyzuj¹cych naukê w placówkach edukacyjnych ró¿nego
szczebla. Podczas tych zajêæ widoczny by³ jeden podstawowy problem – brak umiejêtnoœci wykorzystywania zdobytej wiedzy do realizacji prostych zadañ. Szkolna wiedza
czêsto jest przez samych uczniów traktowana tylko jako
informacje ksi¹¿kowe, które nie maj¹ odniesienia do otaczaj¹cego ich œwiata. Dlatego misj¹ projektu Geolearning
jest zbudowanie pomostu ³¹cz¹cego teoretyczn¹ wiedzê
przyrodnicz¹, nabyt¹ w szkole, z obserwacjami, jakie
mo¿emy poczyniæ w œrodowisku przyrodniczym. Zadaniem programu jest poszerzanie i pog³êbianie wiadomoœci
teoretycznych, zdobywanie umiejêtnoœci praktycznych
oraz rozwijanie kreatywnego myœlenia. Ma on przekazywaæ treœci w sposób atrakcyjny i innowacyjny oraz pobudzaæ uczniów do logicznego i samodzielnego myœlenia.
Ma rozwijaæ przyrodnicze zdolnoœci i zainteresowania,
a tak¿e przygotowaæ do dalszej przyrodniczej edukacji i byæ
mo¿e zachêciæ do podjêcia studiów na Wydziale Geologii
Uniwersytetu Warszawskiego. Cele programu Geolearning
mo¿na zatem uj¹æ nastêpuj¹co:
 upowszechnianie wiedzy o naukach geologicznych
i przyrodniczych;
 kszta³towanie pozytywnego stosunku do nauki;
 nauczanie treœci programowych i pozaprogramowych;
 rozbudzanie w uczniach zainteresowañ geologicznych i przyrodniczych;
 zachêcanie do twórczego dzia³ania i wspó³pracy w
grupie;
 doskonalenie umiejêtnoœci logicznego myœlenia i wyci¹gania wniosków na podstawie w³asnych obserwacji;
 rozwijanie umiejêtnoœci interpretowania zjawisk
geologicznych i przyrodniczych, rozbudzanie ciekawoœci badawczej;
 upowszechnianie wiedzy poprzez przeprowadzanie
eksperymentów oraz pracê przy u¿yciu sprzêtu komputerowego, laboratoryjnego i terenowego;
 kszta³towanie pewnoœci siebie, empatii i pozytywnej
samooceny.
O WARSZTATACH
Warsztaty prowadzone w ramach programu Geolearning
pozwalaj¹ ka¿demu z uczniów wcieliæ siê w geologa, który
poszukuje odpowiedzi na pytania dotycz¹ce funkcjonowania œwiata przyrody. Zajêcia odbywaj¹ siê w Europejskim
Centrum Edukacji Geologicznej w Chêcinach (ECEG). Ta
nowoczesna placówka naukowo-badawcza – a tak¿e oœro-

dek konferencyjny Uniwersytetu Warszawskiego – jest
doskonale wkomponowana w otaczaj¹ce œrodowisko: nieczynny kamienio³om Korzecko, rozcinaj¹cy od po³udnia
górê Rzepkê (356 m n.p.m.) i Górê Beylina (355 m n.p.m.) w
paœmie chêciñskim Gór Œwiêtokrzyskich. Teren, na którym posadowiono obiekt, wraz z otaczaj¹cymi go wzniesieniami nale¿y do Rezerwatu Przyrody Góra Rzepka,
który z kolei stanowi czêœæ Chêciñsko-Kieleckiego Parku
Krajobrazowego. Warto dodaæ, ¿e wed³ug Warcho³ (2017)
specjalistyczna edukacja pozaszkolna, odbywaj¹ca siê w
oœrodkach o du¿ym zapleczu technologicznym, czêsto
nawet przez sam pobyt w nowym miejscu nauki, mo¿e prowadziæ do wzrostu chêci uczenia siê.
ECEG zbudowano z myœl¹ o studentach oraz pracownikach naukowych z ca³ego œwiata. Nadzór merytoryczny
sprawuje nad nim Wydzia³ Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Centrum to jest wyposa¿one w wysokiej jakoœci bazê laboratoryjn¹. Jest ono niepowtarzalne pod
wzglêdem architektury i wieloktrotnie by³o nagradzane w
presti¿owych konkursach architektonicznych. Centrum to
sk³ada siê z piêciu bloków (od A do E) po³¹czonych przeszklonym korytarzem. W segmencie A znajduje siê wykuta
w litej skale aula, mog¹ca pomieœciæ 240 osób. W segmencie B znajduj¹ siê laboratoria oraz pracownie, w tym m.in.
laboratorium mikroskopowe, chemiczne czy geofizyczne
i pracownia komputerowa, umo¿liwiaj¹ce stosowanie
technik szkoleniowych i badawczych o œwiatowym standardzie. Bazê hotelow¹ stanowi¹ bloki C, D oraz E, oferuj¹ce ³¹cznie 170 miejsc noclegowych. Bloki te zosta³y
wyposa¿one w sale do prac kameralnych w niewielkich
grupach.
Uczestnicy warsztatów, pracuj¹c na najwy¿szej klasy
profesjonalnym sprzêcie badawczym, mog¹ siê poczuæ jak
prawdziwi naukowcy. Podczas wszystkich zajêæ stawiamy
na autentycznoœæ i staramy siê tak dobraæ problemy badawcze, z którymi mierz¹ siê uczestnicy, by jak najlepiej
odzwierciedla³y one otaczaj¹c¹ ich rzeczywistoœæ. W tym
celu zaprojektowano wiele warsztatów dostosowanych do
wieku i wiedzy uczestników.
Geolog na wiertni
Uczestnicy warsztatów wcielaj¹ siê w rolê geologa pracuj¹cego na platformie wiertniczej. Ich zadaniem jest
monitorowanie postêpu wiercenia na podstawie próbek
mikrofauny. Korzystaj¹c z informacji biostratygraficznych,
musz¹ podj¹æ decyzjê, w którym momencie nale¿y zakoñczyæ wiercenie. Warsztaty odbywaj¹ siê w laboratorium
mikroskopowym Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chêcinach.
Najpierw podczas swobodnej pogadanki uczestnicy
zajêæ s¹ wprowadzani w tajniki pracy biostratygrafa na
wiertni i poznaj¹ cele budowania platform wiertniczych.
Nastêpnie ucz¹ siê obs³ugi mikroskopu i zostaj¹ podzieleni
na ma³e zespo³y, które bêd¹ rywalizowaæ o tzw. petrodolary.
Kolejny etap zajêæ polega na zdobyciu dawki wiedzy mikropaleontologicznej. Uczniowie otrzymuj¹ plansze z narysowanymi okazami mikroskamienia³oœci, które bêd¹ mogli
znaleŸæ w badanych próbkach. Zadaniem uczestników jest
jak najszybsze okreœlenie wieku ska³ na podstawie zasiêgów
stratygraficznych okazów mikroskamienia³oœci znalezionych w próbkach i w odpowiednim momencie zatrzymanie
wiercenia. Precyzja miejsca zatrzymania wiercenia oraz czas,
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w jakim podejm¹ decyzjê, s¹ przeliczane na petrodolary.
Wygrywa najbogatsza dru¿yna.
Dziêki zabawie i zdrowej rywalizacji uczestnicy warsztatów Geolog na wiertni z ³atwoœci¹ ucz¹ siê obs³ugi
mikroskopu optycznego, przyswajaj¹ wiedzê o mikroorganizmach, a tak¿e pojmuj¹ znaczenie stratygrafii. Poznaj¹
tajniki pracy geologa na platformie wiertniczej i koszty
prowadzenia wiercenia, dowiaduj¹ siê te¿, co generuje owe
koszty. Warsztaty te, poprzez rywalizacjê, wykonywanie
konkretnego zadania oraz pracê grupow¹, aktywizuj¹ dzieci do wzmo¿onego dzia³ania. To od uczestników zale¿y,
jak podziel¹ siê zadaniami: obserwacj¹ mikroskamienia³oœci, ich rozpoznawaniem, klasyfikowaniem i ocen¹
wieku próbki. Uczniowie musz¹ wykazaæ siê refleksem,
spostrzegawczoœci¹ i logicznym myœleniem.
Wielkie wêdrówki
Celem warsztatów jest wyjaœnienie problematyki wêdrówki kontynentów. Uczestnicy zajêæ maj¹ okreœliæ czas
oderwania siê p³yty indyjskiej od p³yty afrykañskiej oraz
rozrysowaæ œcie¿ki wêdrówki kontynentów na podstawie
wyników badañ paleomagnetycznych.
Zajêcia odbywaj¹ siê w laboratorium geofizycznym w
Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej. Uczestnicy
warsztatów pracuj¹ na prawdziwej aparaturze i stosuj¹
podobn¹ metodykê, co zawodowi geofizycy. Otrzymuj¹
zestaw próbek, które zosta³y wczeœniej tak spreparowane,
by u³atwiæ zadanie m³odym adeptom paleomagnetyzmu.
Nastêpnie za pomoc¹ magnetometru dokonuj¹ pomiaru kierunku magnetyzacji kolejnych prób i œledz¹ pozorny ruch
biegunów magnetycznych w dwóch profilach (afrykañskim
i indyjskim), by zinterpretowaæ ruch i moment od³¹czania
siê poszczególnych terranów. Dodatkowo oba profile
zostaj¹ wydatowane przez uczestników zajêæ na podstawie
magnetostratygrafii.
Uczniowie nie tylko zdobywaj¹ wiedzê o polu magnetycznym Ziemi i jego dynamice, ale te¿ potrafi¹ zastosowaæ tê wiedzê w praktyce. Oprócz tego poznaj¹ pojêcie
dryfu kontynentów oraz dowody na istnienie takiego procesu.
Dynamiczny klimat
Uczestnicy warsztatów mog¹ samodzielnie œledziæ zjawiska pogodowe zmieniaj¹ce siê w czasie rzeczywistym
oraz zmiany sk³adu powietrza powodowane przez cz³owieka. Celem warsztatów jest pokazanie w przystêpny i widowiskowy sposób zjawisk pogodowych, ich wzajemnego
oddzia³ywania oraz wp³ywu na klimat.
Zajêcia s¹ prowadzone w laboratorium komputerowym
Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chêcinach z wykorzystaniem obrazowania eartch.nullschool.net.
Uczniowie zdobywaj¹ wiedzê o ogniskach zanieczyszczeñ powietrza i mobilnoœci ró¿nych ska¿eñ. Zyskuj¹
tak¿e umiejêtnoœæ czytania map pogodowych. Wiedza zdobyta o wzajemnych odzia³ywaniach zjawisk pogodowych
pozwala uk³adaæ je – na podstawie map pogodowych – w
ci¹gi przyczynowo-skutkowe. Warsztaty Dynamiczny klimat poszerzaj¹ wiedzê meteorologiczn¹ i zainteresowania
przyrodnicze oraz kszta³tuj¹ potrzebê dbania o œrodowisko.
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Wyjœcie w teren, czyli historia Gór Œwiêtokrzyskich
Prowadz¹cy warsztaty dziel¹ uczestników na zespo³y
i wskazuj¹ na mapie miejsce, do którego nale¿y dotrzeæ,
natomiast drogê do celu wytyczaj¹ sami uczestnicy. Ka¿da
dru¿yna zostaje wyposa¿ona w mapy i kompasy. Dajemy
swobodê w doborze œcie¿ek, pocz¹wszy od przedzierania
siê na azymut przez las, skoñczywszy na wêdrówce okrê¿n¹
drog¹ po wydeptanych szlakach. A czasem nawet pozwalamy siê zgubiæ naszym dru¿ynom. Rywalizacja miêdzy
zespo³ami oraz mo¿liwoœæ wyboru w³asnej drogi motywuj¹co wp³ywaj¹ na uczestników – s¹ te¿ okazj¹ do
wzmo¿onej integracji zespo³ów.
Kolejnymi punktami pieszych wêdrówek s¹ kamienio³omy, w których uczestnicy zajêæ znajduj¹ swoj¹ pozycjê na mapie geologicznej i odczytuj¹ z niej wiek ska³.
Nastêpnie po krótkiej prelekcji oraz omówieniu zasad bezpieczeñstwa przebywania w kamienio³omie uczestnicy
warsztatów poszukuj¹ skamienia³oœci. Stosuj¹c aktualizm
geologiczny i korzystaj¹c ze wskazówek oprowadzaj¹cych
ich geologów, mog¹ na podstawie zebranych okazów
domyœlaæ siê, jakie paleoœrodowisko panowa³o w danym
miejscu. Obserwacje poczynione w terenie s¹ nastêpnie
wplatane przez prowadz¹cych warsztaty w krótk¹ historiê
geologiczn¹ Gór Œwiêtokrzyskich.
Uczestnicy zajêæ ucz¹ siê orientacji w terenie i dowiaduj¹ siê, jak odczytywaæ informacje ukryte w ska³ach.
Ucz¹ siê te¿ korzystaæ z mapy topograficznej i czytaæ mapê
geologiczn¹. Poznaj¹ uroki pracy terenowej geologa.
WYNIKI DZIA£ALNOŒCI
PROGRAMU GEOLEARNING
Od utworzenia programu Geolearning w kwietniu 2017 r.
z zajêæ skorzysta³o ok. 600 osób w wieku od 5 do 70 lat,
przy czym zdecydowan¹ wiêkszoœæ uczestników stanowi³a
m³odzie¿ szkolna. Dotychczas 7 osób po odbyciu warsztatów podjê³o studia na Wydziale Geologii Uniwersytetu
Warszawskiego.
Na podstawie ankiet wype³nianych przez uczestników
po zakoñczeniu wycieczki wiemy, ¿e: satysfakcja uczestników z wyjazdu wynosi œrednio 9,5 w 10-stopniowej skali;
nasze przygotowanie do warsztatów uczestnicy ocenili na
4,7 w 5-stopniowej skali; sposób oraz przystêpnoœæ przekazywania informacji uczestnicy wycenili na 4,8 w 5-stopniowej skali i 100% ankietowanych poleci³oby warsztaty
Geolearning innym.
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