
Za 200 lat wybuch pandemii będzie datą
historyczną, wskazującą na początek nowej

epoki w rozwoju ludzkości. 
Rzeczywistość stała się krucha, niespokojna,

nielinearna i niezrozumiała. 
Świat bani ciągnie nas, aby trwać w kręgu trosk

 i zainteresowań, w tym, na co nie mamy wpływu.  
To obciąża nas psychicznie i pochłania

przestrzeń do zajmowania się własnym życiem. 
Czas wyjść z automatycznych schematów 
i zacząć podchodzić do siebie refleksyjnie

zadając sobie pytanie 

„PO CO ja to robię?”. 
 

MANIFEST



 

Potrzebujemy stworzenia nowych ram. 

Takich, w których będziemy działać w obszarach 

 tego, na co MAMY WPŁYW. Wzmocni to naszą 

 odporność na każdym poziomie – psychicznym, 

emocjonalnym, duchowym i  fizycznym. 

Potrzebujemy swojej mikrospołeczności - 

 „Mikrobańki”, która da nam poczucie bezpieczeństwa

i stabilizacji. Dzięki temu zdobędziemy zasoby, które

pozwolą nam odnaleźć się w zglobalizowanym

świecie, żyć szczęśliwie i w pełnej satysfakcji. 

Podczas III Świątecznego Jarmarku Edukacji,

posługując się metaforą wyprawy na szczyt

góry, wspólnie stworzymy taką

mikrospołeczność. 

 



 
Wędrówka na szczyt zawsze łączy osoby biorące 

w niej udział.  Z przypadkowych ludzi tworzy się
zespół,  który razem pokonuje własne słabości,

wspiera się, a przede wszystkim polega na
kompetencjach każdego członka, budując zaufanie. 

Ważne są kooperacja, komunikacja, krytyczne
myślenie i  kreatywność. To one pozwolą sprawnie 

i bezpiecznie dotrzeć do celu. 
Biorąc udział w takiej wyprawie, najpierw

szczegółowo ją planujecie, przydzielacie zadania,
sprawdzacie, jakie zasoby macie, a jakich jeszcze

potrzebujecie, oceniacie ryzyko i krytycznie
podchodzicie do każdego wyzwania. Skupiacie się

na tym, co jest tu i  teraz, polegacie na sobie.
Waszym celem jest szczyt góry. 

Tam czeka na was sukces i widok zapierający
dech w piersiach, przyszłość, w którą możesz

patrzeć z wiarą w siebie. 
 



Podczas III  Jarmarku stworzymy przestrzeń, 
w której odnajdziecie inspiracje!

Poznacie, odkryjecie, nauczycie się
wykorzystywać swoją moc Nauczyciela, moc

zmieniania własnego świata.
 

Zaspokoicie swoje potrzeby i poczujecie się przyjemnie 
i bezpiecznie, gdyż wszystko, czego tu doświadczycie

będzie dotyczyć Was. Skupimy się na tym, co my
możemy zrobić, każdy we własnej mikrospołeczności

szkolnej.  To tu możemy koncentrować się na
budowaniu zaufania, rozwijaniu dobrych nawyków
komunikacyjnych, na budowaniu poczucia wartości

opartego o rozpoznane talenty i kształtowane
kompetencje. To tu możemy stworzyć wspólnotę

uczniów, ich rodziców, nauczycieli ,  l idera, bo łączy nas
nie tylko miejsce zamieszkania, ale też wspólny cel -

dobra przyszłość dla naszych dzieci!  
 



 
Zapraszam Cię do udziału w III 

 Świątecznym Jarmarku Edukacji,  
do zanurzenia się w różnorodności

wystąpień i spotkań z wyjątkowymi
prelegentami. 

Wejdź z nami na szczyt wspaniałej góry
K2x2!


