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Słowo wstępne
Szanowni Państwo,
Ostatnie lata były szczególnie trudne dla polskiej szkoły. Zaowocowały długotrwałym strajkiem
nauczycieli, którzy starali się zwrócić uwagę rządzących na kryzys w rodzimej edukacji, wywołany
w głównej mierze przez reformę oświaty.
Co wydarzyło się w polskiej szkole w ostatnim czasie? Zbyt rozbudowana i niedostosowana do potrzeb
współczesnego świata podstawa programowa odebrała uczniom czas wolny i przyjemność z nauki.
Kumulacja roczników naraziła na wielki stres absolwentów, którzy nierzadko podporządkowali
wszystkie swoje plany egzaminom do szkół średnich, mimo to nadal ryzykując niepowodzenie
w rekrutacji. Niskie zarobki nauczycieli, pracujących w warunkach stresu większego niż kiedykolwiek
wcześniej, zagroziły fundamentom polskiej szkoły i postawiły ją w obliczu kolejnego kryzysu,
wywołanego tym razem brakami kadrowymi.
Niezgoda na takie zjawiska i chęć przeciwdziałania czarnym scenariuszom, rysującym się przed polską
szkołą, skłoniła Społeczne Towarzystwo Oświatowe do podjęcia inicjatywy, która daje szansę na
pozytywne zmiany w oświacie. Postanowiliśmy spożytkować energię, jaka zrodziła się w dyskusjach
wokół rodzimego szkolnictwa, przekuwając ją w konkretne pomysły dla polskiej szkoły.
Tak zrodziła się idea konkursu #Szkoła2030, w którym każdy dorosły Polak mógł zaprezentować
swoją wizję szkoły marzeń. Nie chodziło jedynie o snucie romantycznych wizji przyszłości, ale
zaproponowanie realnych działań, które sprawią, że 1 września 2030 roku polskie dzieci pójdą do
wymarzonej szkoły. Takiej, która podmiotowo traktuje uczniów, świetnie przygotowuje ich do życia
w nowym, zmieniającym się świecie i jest atrakcyjnym miejscem pracy dla nauczycieli.
W Państwa ręce oddaję publikację, w której zebraliśmy prace
najwyżej ocenione przez Kapitułę konkursu. Teksty uczestników
obfitują w pomysły, dające szansę na lepsze jutro polskiej szkoły.
Głęboko wierzę, że sięgną do nich także osoby, od których
w największym stopniu zależeć będzie przyszłość rodzimej
edukacji.
Życzę Państwu inspirującej lektury.

Zygmunt Puchalski
Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego
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W drodze do wymarzonej szkoły
Podsumowanie konkursu #Szkoła2030
Konkurs #Szkoła2030 był skierowany do marzycieli, którzy twardo stąpają po ziemi. Uczestnicy odpowiadali
w swoich esejach na pytanie o szkołę marzeń. Musieli nie tylko ją opisać, ale także wskazać drogę, która może nas
do niej zaprowadzić.

Jest 1 września 2030 roku. Szkoła, do której polskie dzieci wracają po wakacjach, to szkoła
marzeń. Podmiotowo traktuje uczniów, świetnie przygotowując ich do życia w nowym,
zmieniającym się świecie. Jest też atrakcyjnym miejscem pracy dla obecnych i przyszłych
nauczycieli. Jak my, Polacy, osiągnęliśmy ten cel?
Z takim scenariuszem mierzyli się uczestnicy konkursu #Szkoła2030. Postawione pytanie nie było bynajmniej wezwaniem do
tworzenia utopii. W obliczu kryzysu w polskiej oświacie Społeczne Towarzystwo Oświatowe zapytało Polaków nie tylko o sam cel,
ale także o pracę, jaką musimy wykonać, by 1 września 2030 roku polskie dzieci poszły do bardzo dobrej szkoły.
KONSTRUKTYWNIE O SZKOLE
Konkurs został ogłoszony 12 marca, w przededniu strajku nauczycieli – największego protestu tej grupy zawodowej w wolnej
Polsce. W całym kraju debatowano o sytuacji polskiej szkoły, jej aktualnych i przewidywanych problemach. W dyskusji powracały
wątki trudnej sytuacji nauczycieli, złej podstawy programowej i powszechnego przemęczenia uczniów. Z toczących się rozmów
pobrzmiewała obawa, że krytyczna ocena przeprowadzonej reformy edukacji nie przełoży się na pozytywne zmiany w polskiej
szkole.
Odpowiedzią na coraz wyraźniejszą potrzebę podjęcia konstruktywnych działań i nakreślenia sensownej koncepcji
wyprowadzenia polskiej oświaty z kryzysu był konkurs #Szkoła2030. Stanowił ujście dla pomysłów, niekiedy kiełkujących w głowach
autorów od wielu lat, a w innych przypadkach zrodzonych na fali niekończących sie rozmów o szkole, które można było usłyszeć
na początku 2019 roku w każdym zakątku kraju.
SPOŁECZNA DYSKUSJA
Na pytanie konkursowe odpowiedziało blisko sto osób. Okazało się, że potrzebę udziału w konstruktywnej dyskusji o polskiej
edukacji mają nie tylko ludzie bezpośrednio związani z oświatą. Swoje prace zaprezentowali przedstawiciele wielu grup
zawodowych – wśród samych tylko nagrodzonych i wyróżnionych osób znajdziemy m.in. pisarkę, reżysera i menedżerów.
Z nadesłanymi propozycjami zapoznała się Kapituła
konkursu, złożona z zaproszonych ekspertów i specjalistów
Społecznego
Towarzystwa
Oświatowego.
Organizator
zaprosił do udziału w pracach Kapituły Małgorzatę
Pomianowską (redaktor naczelną miesięcznika „Dyrektor
Szkoły”), Przemysława Staronia (Nauczyciela Roku 2018),
Barbarę Annę Zielonkę (polską nauczycielkę pracującą
w Norwegii, finalistkę Global Teacher Prize 2018) i profesor
UW, Małgorzatę Żytko (eksperta OECD w zakresie
wczesnej edukacji). Społeczne Towarzystwo Oświatowe było
reprezentowane w Kapitule przez Zygmunta Puchalskiego,
dr Annę Okońską-Walkowicz i Łukasza Smołkę.
IMPULS DO ZMIAN
Kapituła, obradująca 23 kwietnia w Warszawie, postanowiła
Profesor Małgorzata Żytko, członek Kapituły konkursu, gratuluje Laureatom.
nagrodzić troje autorów i przyznać cztery wyróżnienia.
Zwycięzcą konkursu został dr Maciej Pabisek, na co dzień nauczyciel języka polskiego w XX Liceum Ogólnokształcącym
im. L. Staffa w Krakowie. – Zwycięska praca jest mocno osadzona w polskich realiach. Autor zaproponował bardzo ciekawą wizję
szkoły, której sukces jest możliwy dzięki postaci lidera – dyrektora, potrafiącego zjednać sobie różne grupy, przekonującego otoczenie do
wspólnego realizowania celów edukacyjnych – wyjaśniał Zygmunt Puchalski, Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego,
członek Kapituły.
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Finał konkursu odbył się 8 maja w siedzibie Społecznego
Towarzystwa Oświatowego. Wspomniane wydarzenie sprzyjało
dyskusji o wyzwaniach stojących przed polską edukacją
i potrzebach zmian w oświacie. Laureaci zgodnie wyrażali
nadzieję, że dorobek konkursu zostanie upowszechniony,
stając się impulsem do zmian oddolnych i działań systemowych,
obejmujących cały kraj.
BAZA POMYSŁÓW
Propagowanie najciekawszych prac konkursowych było
od początku ważnym celem Społecznego Towarzystwa
Oświatowego. Jesteśmy przekonani, że niniejsza publikacja,
wieńcząca konkurs #Szkoła2030, może inspirować do
rozmów o edukacji zarówno w lokalnych środowiskach, jak
i na szczeblu centralnym. Stanowi także ważną wskazówkę
Finał konkursu #Szkoła2030. Pamiątkowe zdjęcie Laureatów oraz
przedstawicieli Organizatora i Partnerów konkursu.
dla osób i organów odpowiedzialnych za politykę oświatową.
Pokazuje, że Polacy nie są niepoprawnymi marzycielami – nie
tylko marzą o dobrej szkole, ale też mają w zanadrzu ciekawe pomysły, które czekają na realizację. Żeby się o tym przekonać,
wystarczy zapytać ich o zdanie.
Tomasz Biegański
Koordynator ds. komunikacji w Społecznym Towarzystwie Oświatowym

Osoby nagrodzone i wyróżnione
I NAGRODA

II NAGRODA

III NAGRODA

dr Maciej Pabisek

dr Agnieszka Nietresta-Zatoń

Andrzej Pieńkowski

nauczyciel języka polskiego
w XX Liceum Ogólnokształcącym
im. L. Staffa w Krakowie, trener
rozwoju osobistego

literaturoznawczyni, autorka tekstów
naukowych i powieści, copywriterka;
była nauczycielka w gimnazjum
integracyjnym

menedżer
ds. badań rynkowych
i rozwoju produktów
w Katalyst Education

WYRÓŻNIENIA
Katarzyna Dąbkowska-Kułacz reżyser filmowy i teatralny
Remigiusz Depta uczeń Zespołu Szkół Budowlano-Elektrycznych w Świdnicy
Krystyna Kolwas dyrektor i nauczyciel w Niepublicznej Szkole Podstawowej Montessori Latawiec w Sopocie
Leszek Sutuła kierownik produktów internetowych w Nexford University

PARTNERZY KONKURSU

www.szkola2030.pl

PATRON MEDIALNY KONKURSU

facebook.com/Szkola2030

PODSUMOWANIE KONKURSU #SZKOŁA2030
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Osobliwa Akademia dla każdego
Literatura zna opisy szkół, w których naukę łączono
z wychowaniem, a uczniowie przychodzili do nich
z przyjemnością, ponieważ czuli, że szkoła służy im,
a nie „realizacji programu nauczania”. Akademia pana Kleksa,
Osobliwy Dom pani Peregrine, Hogwart – to tylko przykłady
szkół, które inspirują dzieci i młodzież (a zapewne też
niejednego z dorosłych), by snuć marzenia o pobycie tam.
Wydaje się, że podstawą sukcesu wskazanych placówek
są
założyciele.
Bohaterowie,
wizjonerzy,
autorytety
o zdecydowanych charakterach, wyrazistych poglądach
i przełomowych pomysłach na edukację. Nic dziwnego, że
byli podziwiani i otaczani powszechnym szacunkiem swych
uczniów; odgrywali dla nich rolę wzorca osobowego, który
warto naśladować mimo przeciwności losu.
Tworzenie szkół przyszłości 2030 należy zatem rozpocząć
od stworzenia... szkół przyszłości dla nauczycieli i dyrektorów.
Celem tych placówek, ich zadaniem, w ogólnym sensie, będzie
wyszukanie, moderacja lub wykształcenie nowoczesnych
liderów edukacji o ogromnym potencjale, czyli przyszłych
dyrektorów i pedagogów, którzy rozpoczną budowanie szkół
przyszłości.
DYREKTOR W ROLI LIDERA
Wyłonieni dyrektorzy powinni łączyć cechy osobiste –
np. umieć zjednywać sobie zarówno dzieci, jak i dorosłych –
z talentami skutecznych managerów. Przede wszystkim jednak
liczy się ich pomysł na szkołę. Każdy inny, a jednak wszystkie
podobne w czynieniu ucznia podmiotem edukacji.

Dobrze, by kolejne roczniki dzieci miały udział w przetwarzaniu przestrzeni szkolnej na swoją modłę, zgodnie
z własnymi potrzebami i własną potrzebą ekspresji. Projekt
realizujący marzenia w tym zakresie powinien otwierać każdy
rok szkolny we wszystkich klasach i warto, by w jego wykonaniu
uczestniczyli również rodzice uczniów.
Udział dzieci w tym projekcie przygotowałby grunt pod
naukę ich samodzielności, automotywacji i odpowiedzialności,
a więc cech, które stoją na straży obywateli uznających
demokratyczne sposoby rządzenia. Nic nie stoi na przeszkodzie,
aby uczniowie uczestniczyli w procesie współdecydowania
o szkole w sposób zorganizowany i ustrukturyzowany.
Istnieje wiele gier/projektów, które uczą dzieci i młodzież
demokracji i odpowiedzialności, jaka łączy się z obowiązkami
i prawami osób reprezentujących wolę większości. U ich
podstaw leżą: silny wpływ na życie współkierowanej placówki/
organizacji, cykliczne, oparte na jasnych regułach wybory do
odpowiednich gremiów, w których uczniowie mają podobną
pozycję co nauczyciele, atrakcyjność sprawowanej funkcji
i/lub formy wyborów. Dla nowo przyjmowanych roczników
warto wprowadzić jakiś etap przejściowy, w którym uczniowie
nauczyliby się odpowiednio wykorzystywać otrzymane
narzędzia; w tym czasie powinni posiadać określone umową,
niepełne przywileje i obowiązki w omawianym zakresie.
NAUCZYCIEL JAKO PRZEWODNIK
Naukę bycia liderem kultywował zarówno Hogwart, jak
i Akademia pana Kleksa. W tych miejscach dobrze wiedziano,
że uczeń, który uzna szkołę za swoje miejsce, równie dobrze
uzna za własne te cele, do których realizowania powołano
placówkę edukacyjną. A jakie to są cele?

Najlepsza nawet wizja realizowana jest w określonym
środowisku. Dyrektora czekać będzie szereg spotkań: z lokalną
społecznością, urzędnikami samorządowymi, wreszcie –
Metaforycznie mówiąc – nauka magii.
z gronem pedagogicznym tworzonej placówki. Dobrze, by te
Lektura wskazanych przeze mnie pozycji poucza, że każdy
spotkania miały formę warsztatów... edukacyjnych, podczas
uczeń posiada potencjał, często nierozpoznane do końca
których dyrektor przepracowuje własny pomysł z jego
talenty i ogromną wolę zmieniania świata. Jednocześnie szuka
uczestnikami. Zapewne jest wiele skutecznych metod służących
(nie zawsze w sposób uświadomiony)
temu celowi. Warto może jednak
przewodnika, który jest do niego
zacząć od któregoś z narzędzi design
Tworzenie szkół przyszłości 2030 w jakiś sposób podobny, który
thinking, w których grupowo określa
się własne potrzeby, marzenia czy
należy
zatem
rozpocząć
od gotów jest rozwinąć jego wrodzone
ambitne cele. Efekty swej pracy
stworzenia... szkół przyszłości dla umiejętności, a inne – rozbudzić.
wizualizuje się w określony sposób,
Dlatego też istotne jest, aby
nauczycieli i dyrektorów.
a wyniki zawsze można poddać
dyrektor szkoły wyszukał i zgromadził
ewaluacji.
wokół siebie współpracowników
Wyobraźmy sobie, że dyrektor zyskał aprobatę środowiska,
w którym tworzy Nową Szkołę – rodzice, urzędnicy i grono
pedagogiczne wypracowali w miarę zbieżne stanowiska co
do kierunku rozwoju szkoły i najważniejszych celów edukacji.
Teraz przyjdzie czas na najtrudniejsze – wdrożenie ich pracy
w życie.
Jeśli wczytać się uważnie w literackie opisy budynków
magicznych szkół, to można zauważyć, że ich topografia
łączy sfery dobrze znane, oswojone przez uczniów, z tymi
tajemniczymi – wymagającymi specjalnego wtajemniczenia lub
wręcz zakazanymi.
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o podmiotowym podejściu do uczniów. Zebrani nauczyciele
powinni zostać wdrożeni przez niego w zasady tzw. zwinnego
zarządzania. Metoda Agile Scrum pozwala dochodzić do
wyznaczonych celów zgodnie z potrzebami każdego uczestnika,
umożliwia też elastyczne przeprojektowanie czy wspieranie
najważniejszych odcinków pracy. Zaznajomione z tą metodą
grono pedagogiczne zapewne chętnie przeniesie ją na grunt
działań klasowych. Jak wykazują badania, rozpoczynanie
kolejnych dni lub projektów od personalnego planowania, od
pytań o ostatnie indywidualne sukcesy (porażki), od wyrażenia
gotowości do niesienia pomocy w konkretnych trudnościach
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znakomicie poprawia wyniki pracy zgodnie z zasadą synergii.
Stopniowe przyjęcie w klasie metod wyrosłych na
doświadczeniach zarządzania Scrum pozwoli w starszych
klasach, wraz ze wzrostem doświadczenia i odpowiedzialności
uczniów, zaplanować pracę klasową nawet w wymiarze
długiego okresu, na przykład roku szkolnego.

w grupie uczącej się objawiają się one w różnym tempie
i w różnorodnych warunkach.
PRACA Z GRUPĄ
Toteż od nauczycieli przyszłej szkoły warto wymagać
przejścia treningu interpersonalnego i zaliczenia kursu
z procesu grupowego. Poszerzona zostaje wtedy perspektywa
spojrzenia na zajęcia grupowe. Wartością stanie się nie tylko
osiągnięcie merytorycznego celu lekcji, ale również sam proces
nauki i emocje, które rodzi. Co więcej, nauczyciel zaznajomiony
z fazami procesu grupowego wzmocni swoje kompetencje
jako wychowawca: dostrzeże niewidoczne wcześniej relacje
w klasie, szybciej rozpozna przyczyny
konfliktów, „dopasuje” uczniów do ich
uzna szkołę za ról grupowych, a tym samym trafniej
równie dobrze będzie wyznaczał im cząstkowe cele.

Zwinne zarządzanie opiera się na potencjale osób
wchodzących w skład określonego gremium. Kiedy się
z niego korzysta, łatwo wymieniać się kompetencjami czy
rolami w grupie. To pozwala na ominięcie raf nauczania
przedmiotowego. Łatwo wyobrazić sobie sytuację, w której
polonista zaprasza do współpracy fizyka lub biologa, aby
wspólnie „sprawdzić” przyrodnicze
teorie prezentowane w wierszach
... uczeń, który
Wisławy Szymborskiej. Łatwo wskaswoje miejsce,
zać społeczny projekt wykraczający
uzna za własne te cele, do których
poza bramy szkoły, w którym
realizowania powołano placówkę
nauczyciel wiedzy o społeczeństwie
prosi o pomoc informatyka.
edukacyjną.
Każde takie zdarzenie, każdy
projekt będzie okazją do prześledzenia wiedzy, umiejętności,
postaw, będzie okazją do wskazania dobrych i złych stron
przyszłego czarodzieja. Codzienne współuczestnictwo
w projekcie zastąpi mozolne, a często niesprawiedliwe
ocenianie tradycyjne.
Ocena będzie wyrażana wzruszeniem bliskich, poczuciem
spełnienia bądź niespełnienia uczestników, efektami, które
przyniesie (lub nie) zakończony projekt. Takie powiązanie
„samoistnie” zrodzonej oceny z rezultatami projektu nie tylko
płynnie wprowadzi człowieka w świat wymagań osoby dojrzałej,
ale również rozwinie przyszłego aktywnego uczestnika
działajacego na rzecz lokalnych i globalnych przemian świata,
rozwinie poczucie pewności „czarodzieja”.
Obecne uregulowania prawne obowiązujące w Unii
Europejskiej stymulują szkoły do przygotowania uczniów
do nauki przez całe życie. Ideę tę powinno się wzmocnić
przez zapraszanie ludzi, którzy już są czynni zawodowo (lub
emerytów) do projektów organizowanych w szkołach. Mogą
oni dzielić się w wybrany przez siebie sposób i na zasadach
wspólnie uzgodnionych swoimi życiowymi zasobami.
Oczywiście pierwszymi ekspertami zaproszonymi przez szkołę
powinni zostać rodzice uczniów uczęszczających do tej szkoły.
Być może taki transfer mógłby się stać stałym i cyklicznym
elementem życia szkolnego.
Rozmowy ze zwierzętami, metamorfozy, translokacje
i jeszcze inne mniej oczywiste umiejętności bohaterów
powieści Jana Brzechwy czy J.K. Rowling elektryzują czytelników
w każdym wieku. Nawet jednak w tych utworach rzadko kiedy
są darem, raczej efektem długotrwałej edukacji. Albo lepiej
powiedzieć: procesu uwalniania predyspozycji. A przecież

Strategia trafnego rozpoznawania procesu grupowego przynieść może dodatkowy zysk w sprawniejszym indywidualizowaniu zajęć
przez nauczyciela, dostosowanych w
tym wypadku nie tylko do predyspozycji intelektualnych czy
związanych z percepcją zmysłową ucznia, ale też do jego
funkcji pełnionych w klasie lub zespole.
Współczesna płynna rzeczywistość skutecznie podważa
trafność rozwiązań aktualnych wczoraj czy nawet dziś rano.
Mało tego, pozornie nagradza tych, co łatwo zapominają
i poddają się biegowi bezrefleksyjnych doznań. Tym
ważniejsze staje się w szkole zaszczepienie uczniom potrzeby
samorozwoju, opartego na rozwijaniu umiejętności.
Jeśli we współczesnym świecie nauka umiejętności interpersonalnych stanowi jeden filar kompetencji, to drugim
bez wątpienia są umiejętności multimedialne. Krytyczna
selekcja i analiza wyszukiwanych informacji, wysoki stopień ich
przetwarzania, służący kreatywnemu poszukiwaniu nowych
zastosowań zarówno w wirtualnym, jak i realnym środowisku,
wreszcie wnikliwa ewaluacja – to kolejne stopnie wtajemniczenia w technologie cyfrowe, którego beneficjentami powinni
stać się uczniowie i nauczyciele. Jakie jednak konkretnie
narzędzia znajdą zastosowanie za kilkanaście lat w szeroko
pojętej edukacji? Tego nie odważą się przewidzieć nawet
najzdolniejsi adepci Domu pani Peregrine.
A jacy oni będą? Szczęśliwi w swym zróżnicowaniu i bardzo
podobni do swoich nauczycieli.
Tych wszystkich Kleksów,
o których teraz czytamy,
lecz już ich wkrótce
poznamy...

DR MACIEJ PABISEK
Jest nauczycielem języka polskiego w XX Liceum Ogólnokształcącym
im. L. Staffa w Krakowie i trenerem rozwoju osobistego.
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Jak stworzymy szkołę marzeń?

Nikt w życiu nie pozwolił mi dowiedzieć
się o sobie tyle, ile Moi Uczniowie
Kiedy wchodziłam do ogromnej osiedlowej szkoły, w której właśnie ruszyło gimnazjum, niczym nie różniłam się od
nich. Trampki, bluza z kapturem, niedbale zarzucony na
ramię plecak. No dobrze, byłam niższa. We wrześniu, kiedy
pojawiały się kolejne I klasy, z perwersyjną przyjemnością
wybierałam wejście przez szatnię, żeby roztopić się w tłumie,
trochę popodsłuchiwać, o czym mówią – zawsze podsłuchuję:
kiedy pisze się książki, artykuły prasowe, uprawia copyi webwritting, żywy język jest jak narkotyk... – dać się szturchnąć
i obsztorcować (Gdzie się ryjesz, laska? Ślepaaa???).

tak samo zadziorne, uparte, ciekawe świata, zbuntowane,
chętne do zadzierzgiwania więzi, podtrzymywania relacji,
odporne na manipulację, bezkompromisowe. Ale równocześnie niepewne swojej wartości, borykające się z niełatwym
zadaniem znalezienia swojego miejsca w rodzinie, grupie
rówieśniczej, w relacjach z nauczycielami.
Tak chętnie powitałabym ich w progu szkoły marzeń.

Doświadczenie nauczyło mnie, że ponure skoszarowanie
w trzech rzędach, w ławkach z widokiem na plecy sąsiada
nie jest dobrym rozwiązaniem. Lubię patrzeć ludziom
w oczy. Ludzie lubią patrzeć sobie
w oczy. 1 września 2030 roku każdy
Doświadczenie nauczyło mnie, że Zespół Klasowy (albo zadaniowy
ponure skoszarowanie w trzech – podział na liczne oddziały dzieci
rzędach, w ławkach z widokiem w tym samym wieku wydaje mi się
na plecy sąsiada nie jest dobrym sztuczny i anachroniczny) powinien
rozwiązaniem. Lubię patrzeć lu- mieć albo swoją salę lekcyjną na
dziom w oczy. Ludzie lubią patrzeć stałe, albo nieograniczony dostęp
do sal tematycznych. Powinny być
sobie w oczy.
urządzone tak, żebyśmy wszyscy
czuli się w nich komfortowo.

Bezszmerowo docierałam do
pokoju nauczycielskiego, pobierałam
dziennik (wtedy jeszcze w wersji
papierowej), klucz z masywnym breloczkiem i człapałam do sali. Wróć: nie
tak od razu człapałam. Odczekiwałam
tę chwilę, kiedy wybrzmi dzwonek
i pojawiałam się pod drzwiami, gdy
zniecierpliwiona młódź gimnazjalna
już nabierała nadziei, że babki nie
ma. Więc (tak, wiem, nie zaczyna się
zdania od więc) znów przepychałam
się przez dziatwę, otwierałam drzwi i wchodziłam. Dopiero
wtedy ściągałam kaptur i zapraszałam ich do środka. Gwar
milkł, niektóre twarze na przemian bladły i zieleniały (te od
ślepych lasek) i dziatwa w nabożnym skupieniu rozchodziła
się do ławek. Wykorzystywałam moment zaskoczenia, żeby
podejść do każdego i się przedstawić:
– Mam na imię...

Najpierw z wrodzonej przekory i wiecznego buntu (bunt
się nie kończy, bunt się ustatecznia), a potem już świadomie
i z premedytacją, przez lata pracy w gimnazjum fundowałam
Moim Uczniom szkołę marzeń – moich marzeń. Po latach
dowiadywałam się, że ich także. W drugim roku pracy wraz
z kilkoma zaprzyjaźnionymi belframi napisaliśmy autorski
program nauczania i autorski program wychowawczy. To były
czasy... Rutyniarze nie mogli się nadziwić, że chce nam się
„bawić w takie rzeczy” i dobrowolnie rezygnujemy z darmowych
podręczników wraz z obudową (gotowe, wszystko gotowe!),
a nawet skórzaną teczką. Wydawnictwa przypuściły wtedy
pierwszy atak, plakaty z wizerunkami wieszczów i mapy
pakowane w gustowne tuby miały niezłe branie.
JEST 1 WRZEŚNIA 2030 ROKU.
Gdybym wciąż pracowała w szkole, gdyby „dobra zmiana”
nie zmiotła z powierzchni ziemi gimnazjów – tej wprost
stworzonej dla mnie niszy, w której już-nie-dzieci, a jeszcze-niedorośli mogli walczyć z własnymi demonami pod czułą opieką
dobrych i mądrych dorosłych, na liście Uczniów na pewno
odnalazłabym znajome nazwiska. Jak to w osiedlowej szkole –
to byłyby Dzieci Moich Gimnazjalistów. Mam nadzieję, że byłyby
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Żeby dzieci B. nie musiały kryć się po kątach z komiksami,
które zabrały tacie z półki, dziedzicząc nie tylko jego miłość do
precyzyjnej kreski i alternatywnego świata superbohaterów,
ale i niezwykły talent pisarski, i mogły swobodnie czytać (tata
na pewno już dawno po debiucie, może i Nike puka skrzydłem
w okno gabinetu...). Żeby dzieci Z. – jeśli, nie daj Boże,
odziedziczyły po niej tendencję do zaburzeń lękowych – nie
musiały włazić pod ławkę i nakrywać głowy kurtką, tylko mogły
zwinąć się w kłębek na kanapie pod kocem i przeczekać atak
demonów. Żeby dzieci M. miały duży blat do rysowania (kiedy
M. rozkładał się na ławce, wciąż spadały mu ołówki...). Żeby
dzieci... Żeby każdy z nas, bo Zespół Klasowy albo zadaniowy
to nie Oni i ja, tylko my, czuł się tu dobrze.Teraz moglibyśmy się
lepiej poznać. Pewnie znowu miałabym na sobie trampki i bluzę
z kapturem (ot, taka jurna babcia...) i znów, ruchem mojego
ukochanego Johna Keatinga ze Stowarzyszenia Umarłych
Poetów wskoczyłabym na... coś (ławek, mam nadzieję, by nie
było) i może usłyszałabym konfidencjonalny szept: No, mama
mówiła, że ona jest dziwna...
Myślę, że gdzieś za miesiąc byłabym w stanie zdecydować,
w jaki sposób moglibyśmy zajmować się tym, co w naszym
planie lekcji nie nazywa się już „J. polski” tylko... – nie mam
pomysłu; może powinniśmy sami jakoś nazwać te spotkania,
a może nazwa w ogóle jest zbędna? Przez ten miesiąc
słuchałabym ich i opowiadała im o sobie. Wiedziałabym już, kto
woli pisać, kto słuchać, kto sam, kto w duecie, kto w stadzie, kto
szybko, kto powoli... i kto uważa, że polski jest gupi.
Pewnie przez ten czas obejrzelibyśmy sporo filmów,
czytałabym im głośno fragmenty moich ulubionych tekstów
literackich i publicystycznych (ich Rodzice uwielbiali, kiedy na

NIKT W ŻYCIU NIE POZWOLIŁ MI DOWIEDZIEĆ SIĘ O SOBIE TYLE, ILE MOI UCZNIOWIE
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siódmej i ósmej lekcji siadałam po turecku na ławce i głośno
czytałam, a za oknem zapadał senny jesienny zmierzch).
Dotarlibyśmy na krańce internetu, okazałoby się, że oglądamy
te same seriale na Netfliksie (mam nadzieję, że wciąż będzie
funkcjonował...) i słuchamy tej samej muzyki na Spotify.
Zobaczyliby mnie płaczącą podczas lektury ukochanych
wierszy. Na pewno powiedziałabym im wtedy, że wiersz jest
jak zagadka, którą na pewno uda nam się rozwiązać.

ze słów i obrazów nie ma dla mnie (teraz już: dla nas) tajemnic.
Chodzimy do kina na filmy kategorii A, B i Z, do teatru, na
rozmaite eventy kulturalne z koncertami włącznie. Wszędzie
tam, gdzie sztuką jest „odpowiednie dać rzeczy słowo”.

Nie, nie zawsze ja prowadzę zajęcia. Nie znam się na
komiksach tak jak B. i jego dzieci, wciąż nie łyknęłam bakcyla.
Dzieci B. przygotowują naprawdę pasjonujące warsztaty –
chłonę jak gąbka każde ich słowo i daję się namówić na wyjście
na kolejną edycję Comic Conu. Cóż z tego, że w sobotę: idziemy
całym stadem, nas nie pokona nikt. Ale zajęć z gramatyki nie
oddam lekką ręką! Bardzo lubię tłumaczyć gramatyczne
zawiłości – prawie tak samo, jak rozwiązywać zagadki z poezji.
Ach, i jeszcze środa jest moja: wtedy ukazuje się mój ulubiony
tygodnik opinii i zawsze zaczynamy dzień od dyskusji nad
jakimś pasjonującym artykułem.

zinformatyzowane, dziennik elektroniczny okrzepł w swojej
funkcjonalności, tablice multimedialne nikogo od dawna nie
dziwią. Wygodne meble zasponsorował pewien skandynawski
gigant...

Zupełnie nie umiem sobie wyobrazić, że nasze spotkania
dobiegną kiedyś końca...

Nie byłam sobie w stanie wyobrazić także tego dnia,
w którym żegnałam się z Ich rodzicami. Likwidacja gimnazjów
I nikt by nam nie wytykał, że robiąc to wszystko, popijamy
była już przesądzona. I Oni, i ja wymykaliśmy się skostniałemu
herbatę z termicznych kubków, a po sali snuje się zapach
systemowi. Oni – z nadzieją na
domowego ciasta (wczoraj upiekł B.,
wielki bunt w dobrych liceach, ja –
ten od komiksów – już się nie wstydzi,
Program kształcenia nauczycieli z poczuciem końca świata.
że to takie „niemęskie” zajęcie).
objął również obowiązkowe kursy
Nie, za szkołą w jej archaicznej
Tak, właśnie teraz okazałoby się,
psychologii i neurodydaktyki. A na postaci nie można tęsknić, ale
że coraz częściej mówią do mnie:
każdym indeksie [...] wytłoczony za ludźmi, z którymi znajduje się
wiesz, a słyszałaś?, chodź tu, zobacz!
jest teraz napis: „Nie ma dzieci – wspólny język – już tak. Jeszcze
Nie, nie używamy ani podręczsą ludzie”. Bo nauczyciel musi po zdążyłam odebrać z drukarni ciepłe
ników, ani zeszytów ćwiczeń. Żaegzemplarze mojej książki i dać im
prostu lubić ludzi.
dnych gotowców. Sami, jak za czasów
na pożegnanie. Z dedykacją. Książki
mojego pierwszego programu autoo szkole. Następnego dnia, już bez
rskiego, przygotowujemy materiały dydaktyczne na bieżąco
obaw, że nie wypada, pododawaliśmy się do grona znajomych
– cóż to za problem ściągnąć z sieci, skopiować, zeskanować,
na fejsie, zaczęliśmy się obserwować na Instagramie. Tylko te
wydrukować, opracować graficznie. Każdy ma swój osobisty
uszy na snapie jakoś mnie nie kręciły...
segregator – jeśli lubi staromodne metody archiwizacji
„W jaki sposób my, Polacy, osiągnęliśmy ten cel w ciągu
materiałów naukowych – albo folder plików na ulubionym
minionej dekady?” Technicznie, logistycznie nie było to wcale
nośniku czy w sieciowej chmurze.
trudne. Szkoły już od dłuższego czasu były całkiem dobrze

Klasówek i testów z kluczem nie praktykujemy. Oceny
odeszły do lamusa. Przyglądając się Moim Uczniom co dnia,
doskonale widzę ich postępy i wiem, co sprawia im kłopot.
Rozmawiamy o tym często, szukając sposobów na pokonanie
trudności i szlifowanie świeżo odkrytych talentów. Oni także
bez skrępowania mówią, że nie lubią, kiedy ja... – wtedy
zastanawiamy się, co mogłabym zmienić w swoim podejściu
do naszej współpracy, żeby nie skostnieć, nie popaść w rutynę.
Uczymy się od siebie nawzajem. Fakt, że robię internety
i piszę kolejną powieść nie tylko ułatwia mi porozumiewanie
się z dużo młodszymi ludźmi, ale przede wszystkim pomaga
w płynnym przechodzeniu z języka literackiego na język
wirtualnego skrótu. No i nas nie oszuka nikt – świat zbudowany

Wydaje się, że warunkiem stworzenia naszym dzieciom
szkoły marzeń był zmasowany oddolny ruch rodziców
i nauczycieli, którzy rozpoczęli kampanię informacyjną pod
hasłem: „Człowiek uczący się podbije świat. Człowiek nauczony
przekona się, jak doskonale został przygotowany do życia
w świecie, którego już nie ma” (Eric Hoffer).
Do współpracy włączyły się szkoły wyższe. Nowy program
kształcenia nauczycieli objął również obowiązkowe kursy
psychologii i neurodydaktyki. A na każdym indeksie studenta
nauk pedagogicznych wytłoczony jest teraz napis: „Nie ma
dzieci – są ludzie” (Janusz Korczak). Bo nauczyciel musi po
prostu lubić ludzi.
Długo zastanawiałam się, skąd znam hasło kampanii...
W końcu znalazłam odpowiedź:
to było motto naszego
programu autorskiego sprzed lat...

DR AGNIESZKA NIETRESTA-ZATOŃ
Jest literaturoznawczynią, autorką tekstów naukowych i powieści,
była nauczycielką w gimnazjum integracyjnym.
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Jak stworzymy szkołę marzeń?

Szkoła 2030 – jak odrobiliśmy lekcję
i stworzyliśmy szkołę marzeń
Najcenniejsze, co może dać ci szkoła, to wewnętrzne przekonanie, że zawsze sobie poradzisz.
Anonim

Dumę pogłębiały zdobyte odznaki: Fotografa Przyrody
(poziom 1), Optyka (poziom 1) i Biologa Lasu (poziom 1). Tym
bardziej że zdobycie ich nie było łatwe. Aby móc ozdobić swoje
cyfrowe portfolio – i obudowę netpada – odznaką Fotografa
Godzina 7:30 rano, 2 września 2030 roku. Antek nie
Przyrody, Antek musiał udowodnić swojej nauczycielce, że
może się doczekać elektrycznego busa, który – tak jak przed
umie wykonać prawidłowo naświetlone i skomponowane
wakacjami – zawiezie go do szkoły. Podobnie zresztą, jak
ostre zdjęcia trzech różnych scen. Egzamin na odznakę Optyka
jego rodzice. Dyrekcja placówki poinformowała ich już, co
wymagał wykazania się umiejętnością wyjaśnienia za pomocą
Antek będzie robił przez najbliższe dwa tygodnie – szkoła
rysunku i zademonstrowania na
pracowała w dwutygodniowym cyklu
ławie optycznej zjawiska głębi,
scrumowym, z ewaluacją na koniec
W rezultacie zmian w systemie a także oszacowania wysokości
cyklu. Razem z synem wybrali
wynagradzania oraz dzięki wdro- sfotografowanego drzewa na podwstępnie zajęcia z każdego pakietu.
żeniu
wymogu
prowadzenia stawie swojego wzrostu i pomiarów
Nie było łatwo wybrać, bo po
zajęć praktycznych bez podziału odległości w terenie (z twierdzenia
zeszłorocznych
doświadczeniach
Antek był ciekaw wszystkiego.
na przedmioty, szkoły same Talesa). Aby nauczyć się, jak
powstaje obraz, Antek wielokrotnie
zaczęły preferować nauczycieli rozmontowywał swój aparat na
System pakietów sprawdzał się
doskonale. Przed rozpoczęciem
z szerokimi zainteresowaniami części i składał go ponownie.
semestru każdy uczeń wybierał
oraz z doświadczeniem z innych Oglądając filmy instruktażowe,
interesujące go zajęcia z katalogu
poznał wszystkie niezbędne nazwy
zawodów.
szkoły, z zachowaniem wymaganych
i umiał wyrecytować je z pamięci
kwot. W klasie VI kwoty były nastęobudzony w środku nocy. Bardzo
pujące: 3 zajęcia z pakietu LOGIKA, 3 zajęcia z pakietu KONTAKT,
zależało mu na tych odznakach, bo dzięki nim mógł wpisać
2 zajęcia z pakietu KREACJA, 2 zajęcia z pakietu ŚWIAT i 2
pierwsze potencjalne zawody do swojego planera kariery
zajęcia z pakietu RUCH. Do tego Antek mógł dobrać 3 zajęcia
– certyfikowane w całej Europie kwalifikacje na poziomie 1.
z dowolnych pakietów – w sumie 15 zajęć, na które będzie
Wiedząc, że ma już coś, dzięki czemu poradzi sobie w życiu,
uczęszczał w tym semestrze. Dobrał m.in. Negocjowanie,
z nowym entuzjazmem uczył się kolejnych umiejętności.
bo było przypisane do pakietów KONTAKT i LOGIKA, które
Rodziców cieszył zapał syna i jego zainteresowania. Trochę
to połączenie bardzo mu pasowało. Razem zajęcia tworzyły
martwili
się, że nie za bardzo lubi sport, ale zajęcia były tak
spersonalizowaną ścieżkę nauki.
zaplanowane, że wymaganą kwotę RUCHU Antek mógł
uzbierać na inne sposoby: uczęszczał na zajęcia Tai-Chi, gdzie
KONIEC LEKCJI PRZEDMIOTOWYCH
głównym wątkiem była gimnastyka chińska (obok historii,
Pomysł, który wprowadzono w życie 10 lat wcześniej,
sztuki i geografii). Sporo zadań sprawnościowych miał też na
był prosty. Skasowano lekcje przedmiotowe i zamiast nich
zajęciach z Fotografii Przyrody – zwłaszcza w module „Zdjęcia
wprowadzono nauczanie zintegrowane z nauką praktycznych
w ruchu”. W sumie z innymi zajęciami wystarczyło punktów, by
umiejętności. Zajęcia praktyczne to np. coś, co rozpaliło u Antka
zrealizować wymaganą kwotę. Zresztą, gdyby czegoś zabrakło,
fascynację fizyką i biologią – Fotografia Przyrody. Gdy przyszedł
szkoła sama by coś zaproponowała.
na pierwszą sesję (nazwy „lekcja” prawie już nie używano), od
razu dostał do ręki aparat cyfrowy i razem z całą grupą poszedł
NAUCZYCIEL KONKURENCYJNY
na wycieczkę do lasu, by zrobić swoje pierwsze „profesjonalne”
Rodzice Antka mieli zaufanie do szkoły, bo Antek był
zdjęcia. Pani nauczycielka podpowiadała mu co chwila, co
szczęśliwy,
a nauczyciele wprost wychodzili ze skóry, wymyślając
jeszcze mógłby sfotografować. Dzięki temu z zachwytem
nowe
zajęcia.
Szkoła była zobowiązana do realizacji podstawy
odkrył, że gdy wyceluje w pień powalonego drzewa, las za nim
programowej,
która została mocno okrojona w stosunku do
malowniczo się rozmazuje. Zapytał panią, dlaczego tak się
tej
sprzed
10
lat. Właściwie do każdego przedmiotu istniały
dzieje, ale ona tylko z tajemniczą miną odparła, że to zjawisko
dwie
podstawy:
elementarna i rozszerzona. Elementarna była
wyjaśnia fizyka i że po powrocie do szkoły pokaże mu film
realizowana
jako
wątek poboczny zajęć, a rozszerzona jako
o tym. Zanim wrócili, Antek sfotografował jeszcze, jak mrówki
wątek
główny.
I
tak
np. zajęcia z Fotografii Przyrody realizowały
współpracują ze sobą, taszcząc dużą gąsienicę do mrowiska.
podstawę
elementarną
z języka polskiego czy wychowania
Zdjęcie było nieco rozmazane (pani powiedziała, że to też
fizycznego,
lecz
podstawę
rozszerzoną z fizyki, biologii, plastyki
fizyka), ale dobrze pokazywało, że mrówka ma sześć odnóży,
i
informatyki.
Jako
że
system
pakietów gwarantował pełne
parę czułków i mocne żuwaczki. To zdjęcie wywieszono później
pokrycie
podstawy
elementarnej,
uczniowie mogli skupić się
w klasie razem z opisem anatomii owada – z czego Antek był
na
interesujących
ich
dziedzinach,
a jednocześnie zdobywać
niezmiernie dumny.
podstawy wiedzy z pozostałych przedmiotów.
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Nauczycielom pozostawiono dużą swobodę w realizacji
coraz dobitniej ujawniał się zresztą w ciągu poprzednich lat, na
obu podstaw, co od dawna postulowali. 10 lat wcześniej
co uwagę zwracali nie tylko owi naukowcy, ale i pracodawcy.
zmodyfikowano też znacznie system wynagradzania ich
Pod wpływem opinii naukowych ostatecznie wypracowano
pracy. Po wielkiej narodowej debacie nad stanem oświaty
rozwiązania, które zadowoliły zarówno jeden, jak i drugi
wszystkie dodatki do pensji zostały zlikwidowane. Z Karty
obóz. Wolnościowcy dostali swobodę realizacji okrojonych
Nauczyciela pozostawiono jedynie
podstaw programowych, natomiast
roczny urlop na poratowanie zdrozwolennicy regulacji – egzaminy
wia, który zresztą po latach stał się
Wszyscy
zrozumieli,
że
bez zewnętrzne jako czynnik weryfikujący
martwym przywilejem. W zamian
„bata” egzaminów trudno byłoby i motywujący. Wszyscy zrozumieli, że
ustalono przeciętne wynagrodzenie
zaszczepić w młodych ludziach bez „bata” egzaminów trudno byłoby
nauczyciela na poziomie średnich
takie kluczowe [...] kompetencje, zaszczepić w młodych ludziach
zarobków w danym powiecie,
jak zdolność do wykonania pracy takie kluczowe dla przyszłej kariery
z coroczną indeksacją. Znacznie
kompetencje, jak zdolność do
koniecznej (i niezbyt przyjemnej), wykonania pracy koniecznej (i niezbyt
zmniejszono też zróżnicowanie
wynagrodzeń zależne od stażu pracy
szybkie kojarzenie faktów [...] czy przyjemnej), szybkie kojarzenie
– teraz długoletni nauczyciel zarabiał
praca w stresie.
faktów (wymagające znacznej wiedzy
tylko o 20% więcej od początkujązgromadzonej w pamięci długocego. Jednocześnie wprowadzono
trwałej) czy praca w stresie.
system premii społecznych. Pod koniec każdego dwutygoZrezygnowano jednocześnie ze skali ocen; odtąd praca ucznia
dniowego cyklu rodzice i uczniowie anonimowo głosowali na
miała być oceniana zero-jedynkowo (umie/nie umie). No bo co
wybranych nauczycieli. Na podstawie tych głosów naliczano
to właściwie znaczy, że ktoś umie pierwiastkować na 3+?
dodatkowe wynagrodzenie; najlepsi nauczyciele zarabiali
Do zmiany jakości nauczania w szkołach przyczyniła się
drugą pensję i byli rozchwytywani przez dyrektorów.
jeszcze jedna kluczowa regulacja. W 2020 r. zakazano
Planowano wprowadzić zmiany w sposobach kształcenia
nauczycielom świadczenia płatnych korepetycji. Rynek przejęli
i rekrutacji nauczycieli, ale w końcu pomysł poległ, bo
inni korepetytorzy, ale ich popularność stopniowo malała
okazał się niepotrzebny. W rezultacie zmian w systemie
w miarę jak nauczyciele coraz lepiej wchodzili w swoje nowe
wynagradzania oraz dzięki wdrożeniu wymogu prowadzenia
role. Wydawcy prześcigali się w proponowaniu nowych
zajęć praktycznych bez podziału na przedmioty, szkoły same
podręczników, pomagając szkołom przystosować się do
zaczęły preferować nauczycieli z szerokimi zainteresowaniami
zmienionych wymagań. Tym razem były to jednak podręczniki
oraz z doświadczeniem z innych zawodów. Popyt doprowadził
głównie dla nauczycieli, a nie dla uczniów – bo nowe regulacje
do zmian na uniwersytetach, które same w tym czasie przeszły
kładły wyraźny nacisk na zajęcia praktyczne. Poza tym rodzice
dużą metamorfozę w związku z wdrożeniem systemu ram
i uczniowie jakoś nie cenili nauczycieli uczących z podręcznika.
kwalifikacji. Nagle mnóstwo specjalistów zapragnęło być
Elektryczny bus podjechał bezszelestnie i otworzył drzwi.
nauczycielami i wydziały pedagogiczne rekrutowały więcej
Antek,
ściskając pod pachą swojego netpada, pognał do kolestudentów na płatne studia podyplomowe niż na dzienne,
gów.
–
Tylko
żeby z tych emocji nie zapomniał przerobić materiału
dzięki czemu zaczęły lepiej prosperować i było je stać na
–
przemknęło
rodzicom przez głowę, ale niepotrzebnie.
lepszych wykładowców i zajęcia praktyczne. Wprowadzono
Netpad
już
sygnalizował
gotowość do odtwarzania playlisty.
też nowe specjalizacje, zgodne z pakietami (RUCH, ŚWIAT itd.)
Dwa
krótkie
filmy
i
zestaw
ćwiczeń – przygotowanie do
wymaganymi w ramowych planach nauczania.
pierwszych zajęć – można było obejrzeć w trakcie podróży do
szkoły, ale dla rozgorączkowanych nastolatków zarezerwowano
WOLNOŚĆ Z ZASTRZEŻENIEM
na to jeszcze 15 minut w sali cichej pracy na miejscu. Przyjdą
Po burzliwej dyskusji – pełnej oskarżeń o bezsensowność
na swoją pierwszą sesję wstępnie przygotowani. A po szkole
istnienia wszelkich znienawidzonych regulacji: podstaw
pójdą się bawić, pozostawiając rodziców z poczuciem ulgi,
programowych, ramowych planów nauczania, egzaminów
że praca domowa odeszła wreszcie do lamusa historii.
zewnętrznych itd. – postanowiono mimo wszystko je
zachować. Wobec klinczu dwóch przeciwnych obozów
(zwolenników totalnej regulacji i totalnej wolności) do głosu
doszli bowiem naukowcy. Orzekli, że w dobie wszechobecnych
komputerów i łatwego dostępu do informacji paradoksalnie
tym bardziej trzeba dbać o rozwijanie takich funkcji mózgu jak
pamięć długotrwała, umiejętność pisania, liczenia i budowania
skojarzeń, bo inaczej grozi im degradacja. Ów proces degradacji

ANDRZEJ PIEŃKOWSKI
Jest menedżerem ds. badań rynkowych i rozwoju produktów
w Fundacji Katalyst Education.

PRACA KONKURSOWA
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Jak stworzymy szkołę marzeń?

Szkoły z pomysłem
Nasze szkoły powstały z marzeń. Rodzice marzyli o dobrej edukacji dla swoich dzieci, z dala od
państwowej, scentralizowanej oświaty. Nauczyciele – o pracy, w której mogą rozwinąć skrzydła,
realizując śmiałe koncepcje. Wspólnie stworzyli innowacyjne szkoły, w których ludzie mają odwagę, by
marzyć i działać – z korzyścią dla obecnych i przyszłych uczniów.
SZKOŁA PRAWDZIWIE SPOŁECZNA

Fot. Monika Pastuszak

Pierwsze szkoły Społecznego Towarzystwa Oświatowego powstały 30 lat temu.
Były wspólnym dziełem uczniów, rodziców
i nauczycieli. Ten społeczny charakter
pozostał ich znakiem rozpoznawczym
do dziś. O nasze szkoły dbamy wspólnie,
z poczuciem odpowiedzialności za siebie
nawzajem.
– Właściwa organizacja pracy szkoły zależy
od dyrektorów, którzy mają większą swobodę
działania niż dyrektorzy placówek publicznych.
Dbają o to, by w szkole pracował zespół
pedagogów, którzy nie tylko oferują dzieciom
swoją wiedzę i umiejętności, ale też są dla
nich mistrzami i przewodnikami – wyjaśnia
Szkoły STO to wspólne dzieło uczniów, rodziców i nauczycieli.
Zygmunt Puchalski, Prezes Społecznego
Towarzystwa Oświatowego. – Dyrektorzy
dzielą się swoją autonomią, a nauczyciele zyskują tym samym więcej przestrzeni do realizacji swoich pomysłów. Czują
się przy tym odpowiedzialni za swoją pracę i zbudowanie dobrych relacji z każdym z uczniów. Wspólnie z dyrektorem
odpowiadają też za efekty swojej pracy dydaktycznej – dodaje.
Z kolei rodzice w szkołach STO nie są jedynie gośćmi, ale współgospodarzami. Mogą realnie uczestniczyć
w tworzeniu szkolnej społeczności. Odpowiadają też za panującą w niej atmosferę na równi z dyrektorem,
nauczycielami i samymi uczniami.
Wzajemne zaufanie między uczniami, rodzicami, nauczycielami i dyrekcją to podstawa funkcjonowania szkół
STO. Wysoki poziom zaufania nie tylko ułatwia, ale wręcz umożliwia realizację celów. W takiej atmosferze nasze
szkoły mogą zapewnić uczniom radosną i ciekawą edukację oraz poczucie bezpieczeństwa i motywację do nauki.

W naszych szkołach odchodzimy od
„nauczania” na rzecz „uczenia się”.
Kładziemy akcent na aktywność
uczniów, naukę przez ich własne
działania.

UCZENIE SIĘ ZAMIAST NAUCZANIA
Edukacja dzieci i młodzieży musi podążać za zmianami zachodzącymi w świecie i wyzwaniami przyszłości. W szkołach Społecznego
Towarzystwa Oświatowego z powodzeniem łączymy wypracowane
wartości i tradycje z otwartością na zmianę, doskonaleniem form
i metod pracy.

Szkoły STO dostosowują się do ucznia – jego potrzeb, umiejętności,
zainteresowań i planów życiowych. W ten sposób przygotowują dzieci do życia w świecie przyszłości, który będzie
potrzebował ludzi myślących krytycznie, działających zespołowo i odpowiedzialnie.
Właśnie dlatego w naszych szkołach odchodzimy od „nauczania” na rzecz „uczenia się”. Kładziemy akcent na
aktywność uczniów, naukę przez ich własne działania. Dzieci i młodzież uczestniczą w wielu projektach, dzięki którym
samodzielnie, przy wsparciu nauczyciela, mierzą się z kolejnymi zadaniami. Zdobywają zatem wiedzę i kompetencje
w praktyce, poszukując rozwiązania konkretnego problemu.
Jako przykład może posłużyć projekt pt. „Raising attainment using SOLE in mathematics for 11-12 year old
learners”, zrealizowany w ramach programu Erasmus+. W roku szkolnym 2017/2018 uczestniczyły w nim placówki
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z Hiszpanii, Szkocji i Polski, w tym szkoły
Społecznego Towarzystwa Oświatowego.
W ramach projektu uczniowie pracowali
metodą SOLE (self-organized learning environment), poszukując odpowiedzi na pytanie
problemowe, postawione przez nauczyciela.
Zgodnie ze swoimi preferencjami, mogli
działać indywidualnie lub w zespołach,
korzystając z dowolnie wybranych przez
siebie pomocy. Na zakończenie ich
zadaniem było przeprowadzenie prezentacji,
obejmującej odpowiedź na pytanie i proces
poszukiwania rozwiązania.
Takie podejście do edukacji, stanowiące
odpowiedź na nowe wymagania stawiane
człowiekowi przez współczesny świat, to
jeden z kluczowych wyróżników naszych
szkół.

W szkołach STO uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w działaniu.

ABSOLWENT DOBRZE WYCHOWANY
Uważamy, że dobra szkoła nie może koncentrować się wyłącznie na nauce, dlatego w naszej codziennej pracy
przywiązujemy dużą wagę do wychowania. Realizowany w szkołach STO program wychowawczy określa trzy kluczowe
wartości, które wpajamy uczniom: odpowiedzialność, dzielność i uspołecznienie.
Nasze szkoły wzięły swój początek ze społecznej aktywności. Zawdzięczają istnienie zaangażowanym rodzicom
i nauczycielom poszukującym innowacji w oświacie. Taki rodowód sprawia, że w naturalny sposób uznajemy
uspołecznienie za jedną z najcenniejszych wartości. Podczas gdy w edukacji dominuje indywidualizm, szkoły STO
dbają o to, by młodzi ludzie uczyli się współpracy i działania na rzecz innych ludzi – działania odpowiedzialnego, czyli
świadomego przyjmowania zobowiązań i próby wywiązania się z nich.
Dobrym przykładem aktywnej i odpowiedzialnej postawy uczniów było ich zaangażowanie w projekt „Profesor
Wnuczek”, w ramach którego gimnazjaliści i uczniowie starszych klas szkół podstawowych STO uczyli seniorów
podstaw obsługi komputera. Udział w projekcie uwrażliwił młodych ludzi na potrzeby innych i pozwolił lepiej
zrozumieć cudzą perspektywę. Była to także doskonała okazja do prezentacji własnych umiejętności i budowania
w ten sposób pewności siebie.
Łączy się to z kolejną wartością promowaną w naszych szkołach, jaką jest dzielność. Człowiek dzielny potrafi
radzić sobie z przeciwnościami, umie konsekwentnie zmierzać do celu i prezentuje aktywną postawę wobec życia.
Uczniowie szkół STO mają na co dzień wiele okazji do ćwiczenia takiej postawy. Na każdym kroku przekonują się, że
ich głos ma znaczenie. Nauczyciele zachęcają ich do prezentowania swojego punktu widzenia, obrony własnych racji
i poglądów. Uczniowie ćwiczą nie tylko na lekcjach, ale także poprzez aktywności pozalekcyjne, np. udział w debatach
oksfordzkich, które stanowią okazję do doskonalenia się w sztuce argumentacji.
ODWAGA W OBLICZU ZMIAN
Szkoły Społecznego Towarzystwa Oświatowego wypracowały własny, unikatowy model uczenia i wspierania
rodziców w wychowaniu. Ich przykład pokazuje, jak wielką wartość w oświacie stanowi swoboda w realizacji pomysłów,
połączona z zaufaniem między członkami szkolnej społeczności i odpowiedzialnością za siebie nawzajem.
Nasze szkoły potrafią skutecznie przygotować uczniów do działania w szybko zmieniającym się świecie –
w którym jednak istnieje coś, co pozostaje niezmienne. Tak jak 30 lat temu, tak i teraz, świat należy do odważnych.
Do marzycieli, którzy z odwagą wprowadzają swoje pomysły w życie. I to niezmiennie wpajamy naszym uczniom.
Społeczne Towarzystwo Oświatowe
Organizator konkursu #Szkoła2030
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Przyszłość zaczyna się w szkole
Pamiętacie hasło, witające przez wiele lat kolejne roczniki,
które wraz pierwszym dzwonkiem i początkiem września
rozpoczynały lekcje? Pamiętacie te wycięte z kolorowego
papieru litery, przyczepione do tablic, ułożone w napis: „Witaj
szkoło”? Pamiętacie, z jakimi emocjami witało się szkołę, do
której z jednej strony zdążyło się zatęsknić przez wakacje,
a z drugiej – już po pierwszym miesiącu odliczało się dni do
przerwy świątecznej?
Dobrze, że te czasy bezpowrotnie minęły, ale tak naprawdę
to wiele reform i ministrów musiało minąć, by perspektywa
się odwróciła i dziś, niegdyś nielubiane, zarówno przez dzieci,
rodziców, jak i nauczycieli hasło, brzmiało podobnie, a jednak
zupełnie inaczej: „Szkoła Wita!” Witający stał się witanym.
Niewielka różnica, a jakże znacząca i przyjemna, gdy początek
roku przestał być końcem wakacji, ale stał się początkiem
nowego roku nauki, rodzinnym
piknikiem i okazją do świętowania
... nic nie było
spotkania po letniej rozłące.

sądzą dzieci, rodzice, nauczyciele. Wyniki były, krótko mówiąc,
zatrważające. Co najgorsze, sami nauczyciele w tych dniach
okazali się grupą zawodową o ogromnej frustracji, wypaleniu
i poczuciu bezradności wobec tzw. systemu. Wielu z nich
wskazywało wykonywany zawód jako swój życiowy „zawód”,
który był efektem tego, że nie udało im się znaleźć innej
pracy po studiach. Te smutne wyniki, szeroko analizowane,
potwierdzały, że reformy finansowe to nie wszystko, co
trzeba zmieniać, żeby odbudować autorytet nauczycieli, także
w oczach ich samych…

Środowiska związane z oświatą doszły wspólnie do wniosku,
że jest to ostatni dzwonek, by działać. Równolegle z podwyżkami, które były niezbędne, aby zawód nauczyciela przyciągał
młodych ludzi i odpowiednio nagradzał czynnych nauczycieli,
rozpoczęła się współpraca z agencją PR. Ta współpraca
zaowocowała przygotowaniem planu, który miał pomóc odbudować
tak rewolucyjne wizerunek i autorytet nauczyciela.
– żadne ustawy, multimedialne Organizowano kampanie społeczne
Jednakże to, co uległo najwięnarzędzia nauczania, nieliczne konsekwentnie informujące o tym,
kszym zmianom, to nie tylko szyk
klasy, okrojenia i rozszerzania jak ważną rolę pełnią nauczyciele
zdania „kampanii wrześniowej” czy
programów czy unowocześnianie w budowaniu przyszłości naorganizacja szkolnych akademii,
które zamieniono na twórcze,
spisów lektur – jak po prostu [...] szych dzieci, jak duża jest to
odpowiedzialność, ale i jak trudny
rodzinne
imprezy
plenerowe.
zmiana wizerunku nauczyciela zawód. Do kampanii społecznej
Oczywiście podstawową kwestią
w społeczeństwie.
Przyszłość zaczyna się w szkole
w rozwiązaniu problemów nauprzyłączyło się Ministerstwo Edukacji
czycieli były podwyżki pensji, mooraz
instytucje
związane
z mediami (telewizja, prasa, radio);
żliwość darmowego dokształcania się, zmiana warunków
rozpoczęły
szereg
działań,
które ostatecznie okazały się
i godzin pracy itp. Powstało wiele materiałów naukowych, które
najbardziej
skuteczne.
wnikliwie analizowały ten finansowy i prawny aspekt reform.
Przedstawiony tu esej będzie poświęcony zupełnie innemu,
znacznie przyjemniejszemu tematowi.
REWOLUCJA WIZERUNKOWA
Okazało się, że nic nie było tak rewolucyjne – żadne ustawy,
multimedialne narzędzia nauczania, nieliczne klasy, okrojenia
i rozszerzania programów czy unowocześnianie spisów
lektur – jak po prostu (i aż) zmiana wizerunku nauczyciela
w społeczeństwie. Dziś wydaje się to wręcz zaskakująco
banalne, ale wtedy, jeszcze w 2019 roku, nikt o tym nie
pomyślał, że największa rewolucja zacznie się niepozornie, od
hasła medialnej kampanii społecznej: Przyszłość zaczyna się
w szkole. I była to rewolucja, która tym razem nie zjadła własnych
dzieci, ale je zaczęła rodzić w zaskakującym tempie… Tak,
dekada wystarczyła, żeby według najnowszych badań z 2030
roku, nauczyciel stał się jednym z najbardziej szanowanych,
lubianych i prestiżowych zawodów. Jak to się stało, że w tak
krótkim czasie udało się istotnie zmienić wizerunek nauczycieli,
a to, co początkowo miało być tylko dodatkiem do reform,
stało się głównym motorem napędowym zmian?
W 2020 roku zrobiono wnikliwe analizy, przeprowadzone
przez profesjonalne ośrodki badań społecznych, i dzięki
temu dotarła do nas wtedy bardzo smutna prawda o tym, jak
postrzegany jest zawód nauczyciela, z czym się kojarzy, co o nim
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PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ W SZKOLE

NA MAŁYM I DUŻYM EKRANIE
Dekadę temu nauczyciele byli obecni w przestrzeni
medialnej głównie przy okazji strajków (które na szczęście
zakończyły się w 2020 roku wynegocjowaniem stałych
i znaczących podwyżek). Przede wszystkim w ciągu kolejnych
lat nauczyciele stali się osobami widocznymi w mediach przy
różnych ciekawych okazjach: zaczynając od tzw. telewizji
śniadaniowych, jako eksperci „od dzieci”, jako osoby znające
się na danej dyscyplinie wiedzy, jako pasjonaci swoich
zawodów, ale także w programach rozrywkowych, pokazując
swoją prywatną stronę i zaskakujące zainteresowania i pasje.
Nauczyciel przestał kojarzyć się tylko ze szkołą (lub polityką)
i zyskał „bardziej ludzką” twarz.
Dzięki Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej, który
w latach 2010-2019 wspierał filmy historyczne związane m.in.
z rocznicą odzyskania niepodległości, a teraz zaczął promować
filmy związane z edukacją i szkolnictwem, zawód nauczyciela
zaczął pojawiać się na małych i dużych ekranach już nie tylko
przy okazji polityki. Konkursy scenariuszowe zaowocowały
tym, że powstały fabularne i dokumentalne filmy biograficzne
o wybitnych nauczycielach, a także sztuki teatralne, które do
tej pory stroniły od tematów związanych ze szkolnictwem.
Pomijano oczywiście szkolne lektury…

PUBLIKACJA POKONKURSOWA

To, co miało chyba największy wpływ na opinię społeczną
i przełamywanie stereotypów związanych z nauczycielami, to
zróżnicowane programy telewizyjne, cieszące się dużą sympatią
widzów, a co za tym idzie, także ogromną oglądalnością
w paśmie prime-time. Przykładów takich produkcji jest wiele,
ale oto najbardziej znane i popularne programy.
NAUCZYCIEL TV
Nauczyciel życia (produkcja 2022-2029) – talk-show, gdzie
znani ludzie ze świata show-biznesu mogli spotkać swoich
dawnych nauczycieli i wspólnie opowiedzieć, jak nauczyciel
wpłynął na ich życie, na wybór zawodu itp. Program ten cieszył
się dużą popularnością szczególnie u widzów dorosłych, którzy
zaczęli wspominać swoich nauczycieli i odnajdywać ich dzięki
platformie internetowej założonej przy okazji programu.

takie właśnie „szkolne rewolucje”; brali w nich udział zarówno
uczniowie, jak i nauczyciele oraz rodzice. Współpraca dawała
poczucie ogromnej solidarności na każdym etapie „rewolucji”,
a w rezultacie wyremontowana szkoła stawała się wspólnym
dobrem wszystkich.
Na koniec warto wymienić Szkołę życia (produkcja 20212027) – serial dokumentalny o charakterze podróżniczym,
opowiadający o nauczycielach, którzy wyjeżdżają do krajów
trzeciego świata i tam prowadzą szkoły dla miejscowej
ludności. Ten serial wykreował wizerunek nauczyciela, który
jest odważnym, otwartym na świat podróżnikiem. Nie tylko
uczy innych, ale i sam ciągle zdobywa wiedzę. O tym, jak
wiele wersji może mieć praca nauczyciela, opowiadały także
liczne artykuły, programy radiowe i cykle, gdzie prezentowano osoby zajmujące się nauczaniem domowym, szkołami
specjalnymi itp.

Zielona szkoła – program rozrywkowy, w którym
nauczyciele wyjeżdżają ze swoją
klasą na tzw. wycieczkę szkolną,
gdzie mają rozwiązywać zadania,
... nauczyciele stali się bardziej
rywalizując z inną szkołą. Szkoła,
widoczni w mediach, a przez to
która wygrywa, dostaje w nagrodę
sam zawód zaczął być postrzegany
możliwość wyjazdów na egzotyczne
jako ciekawy, ważny, często
i ciekawe wycieczki dla wszystkich
trudny, ale dający dużo satysfakcji
swoich klas (produkcja 2021-2025,
i możliwości rozwoju [...] Śmiało
program miał 5 edycji i licznych
sponsorów w postaci biur podróży).
można powiedzieć, że bez zmiany

WYMARZONA PROFESJA
Wymienione produkcje filmowe
i telewizyjne, które powstały w latach
2020-2030, to tylko kilka przykładów
pokazujących, w jaki sposób nauczyciele stali się bardziej widoczni
w mediach, a przez to sam zawód
zaczął być postrzegany jako ciekawy,
ważny, często trudny, ale dający dużo
satysfakcji i możliwości rozwoju –
także dla samych nauczycieli. Śmiało
można powiedzieć, że bez zmiany
wizerunku nauczyciela, w czym
ogromny udział miały kampanie
społeczne i medialne, inne zmiany
i reformy nie byłyby tak skuteczne.

wizerunku nauczyciela, w czym
Szkoła przyszłości – program
popularnonaukowy pokazujący nauogromny udział miały kampanie
czycieli, którzy w niekonwencjonalny
społeczne i medialne, inne zmiany
sposób prowadzą swoje zajęcia
i reformy nie byłyby tak skuteczne.
i realizują program w bardzo autorski,
nowatorski sposób, dzięki czemu ich
uczniowie, zainspirowani pracą, realizują niekonwencjonalne
Pamiętacie lata 2010-2019, gdy co drugie dziecko chciało
projekty (naukowe, badawcze, zagranicznie stypendia czy
zostać kucharzem, piosenkarzem, tancerzem, stylistą – dzięki
projekty medialno-kulturalne), dzięki czemu wyjeżdżają np. na
mediom, które pokazywały te zawody jako wybitnie ciekawe
zawody naukowe do Ameryki czy olimpiady sportowe. Program
i satysfakcjonujące (również finansowo)? Kto by wtedy pomyślał,
pokazywał, jak duże znaczenie ma nieszablonowe podejście
że dziś, na początku roku szkolnego 2030/31, to właśnie
do wiedzy i jak bardzo jest to motywujące dla młodzieży i ma
nauczyciel będzie jednym z najbardziej modnych i prestiżowych
wpływ na ich przyszłość.
zawodów? Jednak znacznie trwalsze niż moda i trendy jest to,
Dzwonek (produkcja 2023-2030) był jednym z najbardziej
popularnych seriali telewizyjnych. Opowiadał o młodych
nauczycielach wkraczających w zawodowe życie. Skutecznie
zastąpił seriale, które do tej pory opowiadały głównie
o lekarzach.
Innym programem, bardzo zmieniającym wizerunek
nauczyciela, był cykl Szkolne rewolucje. W każdym odcinku
tzw. ekspert odwiedza miejsce, które potrzebuje pomocy
od strony zarządzania, designu, reklamy – i wprowadza
odpowiednie zmiany. Do programu zgłaszały się szkoły
(najczęściej z niewielkich miejscowości), które potrzebowały
gruntownych remontów i razem z ekipą filmową przechodziły

że teraz, m.in. dzięki kampanii medialnej Przyszłość zaczyna się
w szkole, powstał atrakcyjny i rzeczywisty wizerunek nauczycieli,
obalający stereotypy, które przez lata stygmatyzowały tę
grupę zawodową. Od tych zmian rozpoczęły się wszystkie
kolejne reformy, dzięki którym profesja „nauczyciel” stała się
życiową misją, a nie życiowym
zawodem…

KATARZYNA DĄBKOWSKA-KUŁACZ
Jest reżyserem filmowym i teatralnym.

PRACA KONKURSOWA

15

Jak stworzymy szkołę marzeń?

Esej ucznia
Jest 1 września 2030 roku i dzieci w całej Polsce nie mogą
się doczekać powrotu do swojej ukochanej szkoły. Gdyby
zmienić w tym zdaniu 2030 na 2019, dla większości uczniów
zabrzmiałoby to jak nieśmieszny żart. Ale jest rok 2030
i powyższe zdanie po prostu opisuje stan ducha większości
młodych Polaków. Jak do tego doszło?
Przede wszystkim szkoła zaczęła działać właśnie dla nich
– uczniów, a nie dla sterty papierów, na czele z papierowym
hetmanem – świadectwem maturalnym. Dzięki zmianie
w sposobie myślenia o tej instytucji stworzono warunki do
uczenia się, czegoś, co młodzi ludzie robią najlepiej, zamiast
wpajania wiedzy na siłę, które skutecznie odbiera chęć do
nauki. Obranie takiego nowego kierunku nastąpiło w roku
2020 i pociągnęło za sobą kolejne reformy, dzięki którym
szkoła w 2030 roku jest miejscem, gdzie uczniowie są
pobudzani do kreatywnego myślenia, wykonują eksperymenty
i wspólnie z nauczycielami rozwiązują problemy. Po prostu jest
miejscem, do którego chce się przychodzić. Tyle w teorii. Jak
wygląda to w praktyce, postaram się opisać na konkretnych
przykładach z poszczególnych etapów edukacji od nauczania
wczesnoszkolnego do szkoły średniej.
KLASY I–III

„rozpraszacze uwagi” (gry, komunikatory tekstowe itd.). Dzięki
temu rozwiązaniu zniknął problem używania telefonów na
lekcjach, zaoszczędzono pieniądze i uratowano drzewa
potrzebne do wydrukowania milionów podręczników, a także
odciążono plecy uczniów.
Jednakże nauka w szkole nie kręci się tylko wokół
smartfonów. Przykładowo zajęcia z przedmiotów ścisłych
odbywają się zazwyczaj w pracowniach, w których można
dokonywać eksperymentów z prawdziwego zdarzenia. Dzięki
temu uczniowie nie tracą zainteresowania przedmiotem, jak
dawniej. Weźmy na przykład chemię. Uczniowie przeprowadzają
w pracowni reakcję jodu z glinem, która skutkuje efektownym
płomieniem wydzielającym obfity, purpurowy dym. Osobiste
przeprowadzenie takiego doświadczenia da uczniowi
o wiele większe szanse zainteresowania się procesami
odpowiedzialnymi za to zjawisko niż jakakolwiek książkowa
definicja czy nawet filmik przedstawiający reakcję.
Przedmiotem, który nie został zreformowany, ale dopiero
się pojawił, są podstawy programowania. Na tych zajęciach
uczniowie poznają zasady funkcjonowania coraz bardziej
rozpowszechnionej sztucznej inteligencji.

Dzięki
zmianie
w
sposobie
W celu zainteresowania uczniów
Aby stworzyć lepsze warunki
myślenia o tej instytucji stworzono naukami humanistycznymi zajęcia
do nauki, obniżono liczebność klas
warunki do uczenia się, czegoś, z tej dziedziny opiera się na tekstach
do nie więcej niż 15 osób (taka
co młodzi ludzie robią najlepiej, kultury, które są najbliższe młodzieży
liczebność utrzymuje się do końca
(filmy, piosenki, gry), i analizuje
zamiast wpajania wiedzy na siłę,
szkoły średniej). Było to możliwe
się je pod kątem ich powiązań
które skutecznie odbiera chęć do z tymi odleglejszymi (książki,
dzięki zatrudnieniu dodatkowych
nauki.
nauczycieli. Znalezienie chętnych
wiersze, obrazy). Za przykład może
na nowe stanowiska nie stanowiło
tu posłużyć następująca sytuacja:
problemu, gdyż ze względu na
nauczyciel VII C po obejrzeniu z klasą
znaczne podwyżki płac nauczycielstwo stało się atrakcyjnym
XIII części Gwiezdnych Wojen prowadzi lekcję na temat tego,
zawodem na rynku pracy.
jak postać syna Kylo Rena nawiązuje do losów mitologicznego
Kolejną innowacją było uwolnienie nauczyciela z więzów
sztywnego programu nauczania i wskazanie jedynie kilku
umiejętności, które powinno nabyć dziecko w danym okresie
(to również pozostaje niezmienne do końca szkoły średniej).
Takimi umiejętnościami oprócz tradycyjnych, jak czytanie,
pisanie i liczenie, mogą być szybkie pisanie na klawiaturze lub
praca w grupie. Nie chcę się jednak wdawać w szczegóły metod
rozwoju tych umiejętności, ponieważ nie jestem pedagogiem,
a okres nauczania wczesnoszkolnego jest mi już dość odległy.
KLASY IV–VIII
Od IV klasy zaczyna się nauka większej ilości bardziej
złożonych zagadnień, co nie jest jednak powodem, by kupować
podręczniki i ćwiczenia do każdego przedmiotu. Uczniowie
korzystają bowiem ze swoich smartfonów jako źródeł wiedzy.
Na urządzeniach zainstalowana jest aplikacja, która znając
plan lekcji ucznia, aktywuje w trakcie trwania zajęć tzw. tryb
szkolny, który umożliwia działanie podstawowych narzędzi
(telefon, kalkulator, wyszukiwarka itp.), blokując jednocześnie
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Prometeusza. Takie podejście ułatwia uczniom zrozumienie
analogii między współczesną a dawniejszą sztuką.
Podczas lekcji normalną rzeczą jest polemika uczniów
z nauczycielem, która odbywa się jednak według zasad
kulturalnej dyskusji, poznanych przez uczniów na zajęciach
edukacji medialnej (nauczyciele znają je ze studiów). Na
tych zajęciach młodzież nabywa też ważnej umiejętności
rozróżniania wartościowych wiadomości od fake newsów.
Kolejną zmianą w systemie edukacji jest obowiązek,
pozornie kontrowersyjny, uczęszczania wszystkich uczniów
na lekcje religii. Z tym że lekcje te dotyczą różnych religii
i systemów filozoficznych, nie tylko katolicyzmu. Naukę zasad
religii katolickiej Kościół prowadzi teraz we własnym zakresie
(to samo tyczy się innych wyznań). Młodzi ludzie poznają w ten
sposób różnorodność światopoglądów i są przygotowywani
do dyskusji na tak delikatny temat jak religia.
Przedstawione powyżej dziedziny nauki należą do tzw.
przedmiotów ogólnych, które do V klasy włącznie są nauczane
przez pięć dni w tygodniu, natomiast w klasach VI–VIII –
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trzy dni w tygodniu. Pozostałe dwa dni są przeznaczone
na przedmioty z kręgu zainteresowań ucznia, które będę
nazywał dalej przedmiotami zainteresowania. Uczeń może
wybrać od dwóch do czterech takich przedmiotów; mogą
to być standardowe przedmioty humanistyczne lub ścisłe
(polski, historia, matematyka, fizyka itd.), ale też np.: robotyka,
majsterkowanie, dziennikarstwo czy wybrana dyscyplina
sportu (lub nawet e-sportu) i wiele innych. Taki podział zajęć
ma pomóc znaleźć swoją pasję tym, którzy jej jeszcze nie mają,
i stworzyć warunki do jej rozwijania tym, którzy już ją odnaleźli.
Dzięki małej liczebności klas nauczyciel może poświęcić
każdemu uczniowi tyle uwagi, żeby ocenić jego postępy bez
stosowania sprawdzianów pisemnych, które były głównym
powodem stresu uczniów w latach wcześniejszych. Dlatego
ocena na koniec roku jest efektem całorocznej obserwacji
pracy ucznia na zajęciach. Uczniowie są na bieżąco
informowani przez nauczyciela, jakie są ich przewidywane
oceny roczne i zawsze mogą się konsultować z nauczycielem
co do ich poprawy.
SZKOŁA ŚREDNIA

spokojniejszą od humanistów albo dziewczyny wolą bardziej
melodyczne piosenki od chłopców itd. Na koniec prezentują te
wnioski przed innymi uczniami.
Przykład II. Dwóch uczniów mat.-fizu z IV klasy
i dwóch uczniów technikum elektrycznego z równoległej klasy
postanawia dokonać konwersji samochodu spalinowego
na elektryczny. Na wykonanie projektu mają sześć miesięcy.
Elektrycy zajmują się napędem, a licealiści modyfikują
karoserię i opony w celu zmniejszenia oporów powietrza
i tarcia. Samochód i część materiałów dostają ze swoich szkół,
która dysponuje projektami byłych uczniów, a resztę dokupują
za szkolne pieniądze.

Efekt projektu i indywidualne zaangażowanie w jego
wykonanie są podstawą do oceny końcowej ucznia z przedmiotu profilowego. Na zajęciach zainteresowania wykonywane
są podobne projekty, będące również podstawą do
oceny rocznej. Natomiast oceny z przedmiotów ogólnych
są wystawiane w taki sam sposób jak w podstawówce.
Naturalnie w szkołach zawodowych
są do zdobycia jeszcze kwalifikacje
Tak duża liczba projektów stanowi zawodowe,
dlatego
nauka
bardzo dobre przygotowanie do w technikach jest przedłużona
pracy: uczy działania w grupie, o rok, a w zawodówkach nie
rozwiązywania problemów i wy- kładzie się tak dużego nacisku na
przedmioty ogólne i zainteresowania
korzystywania zdobytej wiedzy pozaszkolne.

Usytuowanie szkoły średniej
w systemie oświaty nie uległo
znaczącej zmianie; nadal istnieją
licea ogólnokształcące (czteroletnie)
i szkoły zawodowe (pięcioletnie
w praktyce [...] Są to umiejętności
technika i czteroletnie zasadnicze
Tak duża liczba projektów
przydatne w zdecydowanej wię- stanowi bardzo dobre przygoszkoły zawodowe). Po podstawówce
kszości zawodów.
zmienia się jednak struktura
towanie do pracy: uczy działania
tygodniowego rozkładu zajęć, do
w grupie, rozwiązywania problemów
przedmiotów
zainteresowania
i wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce, jednocześnie
i ogólnych dochodzą bowiem przedmioty profilowe, czyli
wymuszając douczanie się na bieżąco. Są to umiejętności
dotyczące wybranego przez ucznia profilu.
przydatne w zdecydowanej większości zawodów.
Kluczowym elementem nauki w szkole średniej są projekty
wykonywane w cztero- lub pięcioosobowych zespołach
podczas zajęć w szkole. W każdej klasie trzeba wykonać jeden
taki projekt z przedmiotu profilowego, przy czym co roku
wzrasta trudność zadania i ilość czasu na jego wykonanie.
Uczniowie ustalają temat przedsięwzięcia z nauczycielem
przedmiotu profilowego, który potem nadzoruje i wspomaga
swoich podopiecznych. Możliwe jest tworzenie zespołów
międzyklasowych lub nawet międzyszkolnych pod warunkiem
zaakceptowania projektu przez nauczycieli wszystkich uczniów.
Dla zobrazowania całej tej idei podam dwa przykłady:
Przykład I. Uczniowie I klasy liceum na profilu humanistycznym wykonują projekt o muzyce wśród uczniów
swojej szkoły, na którego wykonanie mają miesiąc. Zaczynają
od przeprowadzenia wywiadów z uczniami swojej szkoły
na temat ich preferencji muzycznych. Następnie analizują
i systematyzują zdobyte dane pod różnymi kątami, po czym
wyciągają wnioski, np.: uczniowie z profili ścisłych wolą muzykę

Na końcu tego eseju chciałbym zaznaczyć, że wszystko to
napisałem z perspektywy ucznia kończącego szkołę średnią.
Nie mam żadnego doświadczenia pedagogicznego i nie wiem,
jak moje propozycje zmian w szkole miałyby się do rzeczywistej
pracy nauczyciela z młodzieżą. Bynajmniej nie uważam jednak
moich przemyśleń za bezwartościowe, bo są one owocem 12
lat edukacji, która mimo pozytywnych akcentów zazwyczaj
dostarczała smutku i frustracji. Duża część moich znajomych
ma podobne odczucia i, co wynika z badań, większość moich
rówieśników też. Żywię jednak nadzieję, że pokolenie moich
dzieci będzie się czuło w szkole znacznie lepiej i że któryś
z „oddolnych” głosów – takich
jak mój – zainspiruje kogoś piszącego w przyszłości projekt reformy tej instytucji.

REMIGIUSZ DEPTA
Jest uczniem Zespołu Szkół Budowlano-Elektrycznych w Świdnicy.

PRACA KONKURSOWA
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Pedagogiczne aspekty projektowania
środowiska edukacyjnego
Projektowanie środowiska edukacyjnego wymaga dokonywania wielu wyborów w rosnącym natłoku
informacji. Mapą jest dla nas program
nauczania, a kompasem – pedagogiczna
wiedza nauczycieli.
Odpowiednie rozwiązania w zakresie
aranżacji przestrzeni i wyposażenia tworzą
spokojne środowisko pracy, poprawiają
wyniki nauczania i przyczyniają się do zdrowia
oraz dobrego samopoczucia wszystkich
członków
społeczności,
uczestniczącej
w procesie nauki. Idealne warunki nauki są
źródłem inspiracji do tworzenia nowych
wartości i czerpania radości z procesu
uczenia się.
Ważne, by uczestnicy zajęć mogli szybko przestawiać meble i łatwo dostosować
ich układ do zmieniających się potrzeb.

FUNDAMENTY PEDAGOGICZNE PROJEKTÓW
DLA ŚRODOWISKA EDUKACYJNEGO
1. We wszystkich decyzjach koncentrujemy się na procesie nauki zamiast na nauczaniu.
Zapewniamy uczniom możliwość przejawiania aktywności w projektowaniu własnego
środowiska pracy.
2. Tworzymy komfortowe przestrzenie, które zwiększają radość z nauki i wspierają
kulturę współpracy.
Wygodne i funkcjonalne przestrzenie tworzą spokojne, ergonomiczne środowisko pracy
oraz przyczyniają się do zdrowia i dobrego samopoczucia wszystkich członków uczącej się
społeczności.
3. Sprawdzamy, czy obiekty szkolne spełniają warunki odpowiednie do realizacji
programu nauczania.
Skupiamy się na specyficznych wymaganiach potrzebnych do nauki różnych przedmiotów
oraz do multidyscyplinarnego uczenia się.
4. Ustalamy priorytety i rozwiązania, które skutecznie promują aktywność
i rozwijają poczucie odpowiedzialności uczniów.
Najlepiej byłoby, gdyby środowisko nauki pozwalało na różne style uczenia się, umożliwiając
zindywidualizowanie ścieżek rozwoju i wzmacnianie chęci samokształcenia uczniów.
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ELASTYCZNE ŚRODOWISKO NAUKI JAKO ZACHĘTA
DO KREATYWNEGO UCZENIA SIĘ

W adaptowalnej przestrzeni edukacyjnej
rozwiązania dostosowują się elastycznie do
różnych sytuacji i „uczą się” razem z użytkownikami.
Pozwalają nie tylko na indywidualne style uczenia
się i wspieranie procesu nauki, ale także zaspokajają
specyficzne
wymagania
dotyczące
różnych
przedmiotów.
W
dobrze
zaprojektowanej
przestrzeni
można osiągać wiele celów. Ważne, by uczestnicy
zajęć mogli szybko przestawiać meble i łatwo
dostosować ich układ do zmieniających się potrzeb.
Zróżnicowane możliwości aranżacji przestrzeni
zachęcają użytkowników do zmiany konfiguracji
W przestrzeniach poddających się adaptacji uczniowie mogą stać się
mebli zależnie od rodzaju zadań indywidualnych twórcami własnego środowiska edukacyjnego.
oraz promują współpracę. W rezultacie pomaga to
wspierać kreatywność i ułatwia spojrzenie na zagadnienia z różnych perspektyw.
W poddających się adaptacji, elastycznych przestrzeniach, uczniowie mogą stać się aktywnymi projektantami
i twórcami własnego środowiska edukacyjnego. Różne rozwiązania w zakresie układu mebli zachęcają do innowacji,
wzmacniają własną inicjatywę uczniów i inspirują ich do wspólnego poszukiwania nowych form. Uczniowie, jako
aktywni uczestnicy procesu nauki, razem tworzą odpowiadające im rozwiązania.
ISKU ACTIVE LEARNING® – DOBRE ROZWIĄZANIE DLA WYSOKIEJ JAKOŚCI EDUKACJI

Rozwiązania Isku Active Learning zostały opracowane w celu poprawy jakości procesu nauki – zarówno
w środowisku akademickim, jak i w doświadczeniach edukacji szkolnej. Różne konstrukcje i układy w zakresie
wyposażenia – znane pod nazwami: Focus, Share, Study & Join – są źródłem inspiracji, energii, nauki i tworzenia
nowych rozwiązań.
Rozwiązania środowiska Focus tworzą możliwości nieprzerwanej, skoncentrowanej pracy, która polega na
organizowaniu procesu nauki, zdobywaniu i praktycznym stosowaniu wiedzy. W przestrzeni edukacyjnej rozwiązania
Focus zapewniają nauczycielom możliwość dostosowania procesu nauki do potrzeb indywidulanych i do potrzeb
małych grup. Pozwalają one poszczególnym uczniom uczyć się we własnym tempie bądź dostosować układ do
postępów w grupie.
Rozwiązania wyposażenia Share zapewniają różnorodność wspólnych przestrzeni do nauki w trakcie
doświadczalnej i eksperymentalnej pracy w małych grupach, polegającej na roztrząsaniu zagadnień i rozwiązywaniu
problemów. Uczniowie mogą się tu wymieniać myślami, porównywać pomysły i łączyć wiedzę. Rozwiązania
Share są idealne dla takich przestrzeni, gdzie kluczowa jest interakcja wewnątrz grupy: okrągłe stoły, połączone
z półokrągłymi lub okrągłymi siedziskami tworzą bezpieczne otoczenie do wspólnej nauki w grupie rówieśników oraz
do kreatywności w uczeniu się.
Rozwiązania środowiska Study to adaptowalne rozwiązania w zakresie przestrzeni i mebli, przeznaczone do
nauczania i uczenia się nowych rzeczy. Są one odpowiednie zarówno do tradycyjnego nauczania wykładowego,
jak i do interaktywnej pracy w grupach, parach albo do sytuacji, kiedy mierzy się indywidualne postępy w nauce.
Rozwiązania są tak zaprojektowane, aby meble w przestrzeniach Study można było łatwo ponownie skonfigurować,
nawet podczas zajęć.
Rozwiązania wyposażenia Join są idealne do tworzenia przestrzeni dla wszystkich użytkowników: na spontaniczne
interakcje i spotkania przed, po i pomiędzy zajęciami lub po prostu na relaks i nawiązywanie kontaktów.
Zaprojektowane z pedagogicznego punktu widzenia rozwiązania Join promują pozytywną interakcję społeczną,
integrację i wspólne uczenie się.
Środowisko Isku Active Learning jest – nade wszystko – bezpieczne, funkcjonalne i przyjemne. Zapewnia
wszechstronną przestrzeń pedagogiczną, w której uczenie się i nauczanie jest wspólną radością – nie tylko
indywidualną, ale przede wszystkim zespołową. Umiejętność pracy w grupie jest bowiem jedną z kluczowych
kompetencji XXI wieku.
ISKU

• https://interior.isku.com/en • Partner publikacji
MATERIAŁ PARTNERA
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Szkoła – dar
I gdy skrajne frakcje przerzucały się argumentami
Jest 1 września 2030 roku. Minęło już 10 lat, odkąd
powstała nasza szkoła marzeń, a bardziej szkoła i proponowały rozwiązania edukacyjne wykluczające
z marzeń jej założycieli. Początki były trudne. Nie potrzeby drugiej strony, najmniej radykalni z tej grupy,
wiedzieliśmy tak do końca, dokąd nas to doprowadzi. którzy dotychczas w milczeniu, ale nie bez emocji
Jaki będzie finał szkoły, w której rozwijane są życiowe przyglądali się dyskusji, zaproponowali rozwiązanie, które
kompetencje, w planie której ważnym przedmiotem złagodziło nastroje, dało nowe spojrzenie i otworzylo
jest warsztat umiejętności społecznych i samopoznanie, nową przestrzeń do rozmów. Otóż zaproponowano,
gdzie lekcje szczęścia są traktowane tak samo poważnie by nie niszczyć tego, co wypracowały już pokolenia,
co jest wartością dla wielu.
jak lekcje literatury i gdzie uczyZaapelowano, by nie tracić czasu
my się gotować pomidorówkę,
robić naleśniki, prasować, dbać Okrągłe stoły, debaty, dyskusje na wzajemne przekonywanie
o innych, ale także gdzie lekcje w realu i w świecie wirtualnym się co do wyższości jednego
rachunków są nadal poważanym pokazały, że nie ma jednego systemu nad drugim, tylko
przez wszystkich przedmiotem.
uniwersalnego
spojrzenia
na spróbować to, co już jest
Nasza szkoła narodziła się edukację, które uwzględniłoby i co funkcjonuje, maksymalnie
jak Feniks z popiołów w wyniku potrzeby, oczekiwania, bogactwo uelastycznić... W ten oto sposób
uwolnienia
rynku
edukacji, postaw i przekonań wszystkich doszło do spotkania stanowisk
i powstała polska przestrzeń
który po latach regulacji stał Polaków.
edukacyjna, w której każdy może
się niewydolny i nieszczęśliwy.
znaleźć coś dla siebie.
W wyniku wielkiego strajku –
najpierw protestowali nauczyciele, potem do protestu
dołączyli rodzice, uczniowie, a następnie pracodawcy
i dyrektorzy – nastąpił kryzys edukacji w Polsce. Po
miesiącach strajków, niestłumionych nawet przez
wysokie temperatury wakacyjnego słońca, nastąpiło
coś, co znaliśmy już z naszej historii. Dzięki solidarności
i współpracy powstał model, który pomieścił wszystkich.
Nie tylko zwolenników wolnej, alternatywnej, jak najmniej
zdefiniowanej edukacji, ale także tych dorosłych, dla
których miarą dobrze przygotowanego do życia dziecka
są wyniki osiągane przez niego w testach, i te dzieci,
które lubią pamiętać wszystkie dopływy Wisły i czerpią
radość i satysfakcję z chwil, gdy ich koledzy wyklikują
w telefonach nazwy stolic europejskich, a oni umieją
podać je z pamięci...
NA RÓWNYCH PRAWACH
Minęło 10 lat, odkąd wspólnota rodziców, nauczycieli,
dzieci i młodzieży wyszła na ulicę i pokazała, że edukacja
jest wielkim społecznym interesem, wartością nadrzędną
i sprawą wszystkich ludzi. To skłoniło decydentów do
refleksji i zaproszenia tej ogromnej rzeszy ludzi do
wspólnego stworzenia systemu przyjaznego dzieciom,
nauczycielom i rodzicom. Okrągłe stoły, debaty, dyskusje w realu i w świecie wirtualnym pokazały, że nie
ma jednego uniwersalnego spojrzenia na edukację,
które uwzględniłoby potrzeby, oczekiwania, bogactwo
postaw i przekonań wszystkich Polaków. Okazało się, że
potrzebujemy systemu i w jakiś sposób dążymy do jego
stworzenia, nawet gdy chwilę wcześniej zarzekaliśmy się,
że on nas niszczy.
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Zaproponowano bowiem, by pozwolić na rynku
edukacyjnym współfunkcjonować na równych prawach wszystkim, którzy mają pomysł na edukację.
Pozostawiono więc zarówno ośmioklasowe szkoły
podstawowe, jak i gimnazja, licea trzy- i czteroletnie szkoły demokratyczne, edukację domową, szkoły prowadzone
w duchu montessoriańskim, freinetowskim, waldorfskim,
daltońskim i każdym innym. Wszystkie te szkoły mogły
same zdecydować, czy chcą współpracować – i na jakich
zasadach – z innymi szkołami wyższego szczebla.

Tak więc po szkole demokratycznej można było na
zasadach określonych przez dyrektora czteroletniego
liceum dołączyć do uczniów tego liceum, ale można
było także w dowolnym czasie, spełniwszy wymagania
autonomicznych uczelni, dołączyć także do grona
studentów, jeśli tylko uczelnia dopuszczała taką
możliwość. Można było wejść na rynek pracy bez
matury, a można było ją zdać i tradycyjnie pójść na
studia. W systemie elastycznym można wystawiać
stopnie i w ten sposób motywować uczniów, a można
także pozostawić ich bez konieczności weryfikowania
liczby zapamiętanych informacji...
SZKOŁA OPARTA NA ZAUFANIU
Autonomia szkół pozwoliła każdemu uczestnikowi
tego systemu poczuć się wolnym i poruszać się
w nim płynnie wraz ze zmieniającymi się jego poglądami,
dojrzałością do zmian. Rynek edukacyjny po jego
uwolnieniu zalała początkowo fala przedziwnych szkół,
które jednak szybko zostały zweryfikowane przez
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rodziców, dzieci i nauczycieli. Swobodnie dołączali oni
do placówek proponujących wybrany sposób rozwijania
potencjału, a odrzucali szkoły o utopijnych założeniach.
Uelastycznienie systemu edukacji wymusiło także
zrezygnowanie z odgórnego ustalania przedmiotów,
liczby godzin danego zagadnienia czy ich treści. To szkoły
musiały w swojej ofercie umieścić swoją „podstawę
programową”, w której zawarty był kontrakt: czego,
w jakim zakresie i w jaki sposób będzie się w szkole
uczyło.
Nowe było także spojrzenie na finansowanie oświaty.
Wprowadzono od lat postulowany bon edukacyjny,
który był czekiem zostawianym w szkole przez rodziców;
realizowały go samorządy wpłacając pieniądze na konto
jego dysponentów. Początkowo takie rozwiązanie
wzbudziło wiele kontrowersji i obaw. Jednak dość szybko
stwierdzono, że szkoła, edukacja i relacje między ludźmi
muszą opierać się na zaufaniu i wzajemnym szacunku.

Zmianie uległo także spojrzenie na system ocen.
Pozwoliliśmy uczestnikom procesu edukacji zadecydować, czy mierzenie wyników nauczania i rankingi
są dla nich tak naprawdę ważne. Dzięki temu osoby,
którym było z nimi nie po drodze, mogły z nich zupełnie
zrezygnować. Nie odebraliśmy jednocześnie prawa do
ocen tym, którym dają one poczucie bezpieczeństwa
i mierzalności zdobytej wiedzy. Reforma zmieniła więc
nie tylko edukację, ale także mentalność i kulturę bycia,
co jeszcze 10 lat temu, w świecie hejtu i podsycanych
antagonizmów politycznych, wydawało się absolutnie
niemożliwe.
POLSKA POMIEŚCI WSZYSTKICH
Dzisiaj, w 2030 roku, po dziesięciu latach działania
nowego systemu, w naszej szkole uczą się szczęśliwe
dzieci tej reformy. Marzenie o dostępie do edukacji,
która nie jest cuglami, a darem starszego pokolenia
dla młodszego, stało się rzeczywistością dostępną
dla wszystkich. Ten międzypokoleniowy dar pozwala
dzieciom się rozwijać zgodnie z ich własnym tempem,
możliwościami i zainteresowaniami, a nie według
pomysłów kolejnych dorosłych, którzy widzą w szkole
fabrykę produktów rynku pracy za kilka lat.

Oddanie autonomii szkołom okazało się dobrym
pomysłem. Po 10 latach funkcjonowania nowych
rozwiązań wszyscy zgodnie możemy stwierdzić,
że każdy z nas chodzi do szkoły marzeń: rodzice,
nauczyciele, a przede wszystkim uczniowie. Zaufanie
okazane nauczycielom, że umieją uczyć, uczniom, że
chcą się rozwijać, i rodzicom, że
System ten, jak każdy, nie
naprawdę kochają swoje dzieci,
jest idealny, bo nie jest utopią.
zasadą, jaka została Nadal zdarzają się rodzice zbyt
zaowocowało wspaniałymi rezul- Jedyną
tatami. Stało się widoczne, że ustalona i narzucona odgórnie, wymagający bądź zaniedbujący
rodzice chcą dla dzieci nie tylko była zasada otwartości na innych. edukacyjnie swoje dzieci, są
ich dobra materialnego, ale To znaczy, że każda szkoła musiała nauczyciele, którzy pracują bez
także szczęścia rozumianego być otwarta i zobowiązana, by przekonania i powołania, oraz
jako radość płynąca z możliwości z szacunkiem traktować uczniów dzieci pogubione we własnych
rozwoju. Zmiany następowały z różnych edukacyjnych rozwiązań pragnieniach i potrzebach. Ale
nie tylko na rynku edukacyjnym, i systemów.
teraz żyją oni wśród rzeszy
powstawała także zupełnie nowa
szczęśliwych, edukacyjnie woljakość w relacjach między ludźmi
nych ludzi, którzy czują, że Polska
na co dzień.
jest ich krajem i jest miejscem, który pomieści wszystkich.
Jedyną zasadą, jaka została ustalona i narzucona Mają z kim porozmawiać i od kogo czerpać wzorce,
odgórnie, była zasada otwartości na innych. To znaczy, mogą szukać swojego miejsca w tym oświatowym
że każda szkoła musiała być otwarta i zobowiązana, by świecie, bo jest on elastyczny i z pokorą przyznaje, że nie
z szacunkiem traktować uczniów z różnych edukacyjnych ma uniwersalnego sposobu, by uszczęśliwić wszystkich.
rozwiązań i systemów. Zakaz wykluczania musiał zmienić
mentalność. Zamiast przekonywania się nawzajem
do swoich racji, skupiliśmy się bowiem na budowaniu
zrozumienia i atmosfery szacunku do opinii i wyborów
innych ludzi.

KRYSTYNA KOLWAS
Jest dyrektorem i nauczycielem w Niepublicznej Szkole Podstawowej
Montessori Latawiec w Sopocie.
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Moja szkoła 2030 – list z przyszłości
Cześć!
Piszę do Ciebie z przyszłości, żeby opowiedzieć Ci, jak
zmieniła się szkoła, w której uczyłaś w 2019 roku, a w której
ja niedawno zacząłem pracę jako nowy nauczyciel. Mam
nadzieję, że rozpoznasz w mojej relacji rezultaty zmian, które
zapoczątkowałaś z innymi nauczycielami ponad dziesięć lat
temu. Liczę, że dzięki tej wiadomości upewnisz się, że warto
było włożyć wysiłek w zmianę polskiej edukacji.

się w auli szkolnej, żeby wymienić się wnioskami. Uczniowie
sami wybierają, do której grupy chcą przynależeć i mogą to
zmieniać co tydzień.

Skąd bierzemy tematy do tych zajęć? Gromadzimy
je, śledząc lokalne wydarzenia, rozmawiając z rodzicami,
przedsiębiorcami, samorządowcami. Co miesiąc tworzymy
nowy pakiet pod nazwą „Nasze sprawy”, bo wierzymy, że
wszystko, co nas otacza, jest naszą sprawą i nie ma takich
tematów, w które nie powinniśmy wtykać nosa. Publikujemy liDzisiaj jest 1 września 2030 roku, ale to nie początek
stę tematów z wyprzedzeniem, a uczniowie proponują sposoby
roku szkolnego, bo już nie mamy
ich eksploracji: mikroeksperymenty,
czegoś takiego jak rok szkolny.
wywiady terenowe czy telekonNiespodzianka! Wakacji też nie ma,
... spoglądamy na wybrany temat ferencje. My, nauczyciele, też mamy
bo szkoła działa cały rok. Są za to
z kilku perspektyw i staramy parę aktywizujących formatów
dwutygodniowe okresy urlopowe,
się z uczniami dociec źródeł w zanadrzu.
ustalone
głosami
społeczności

problemów, które się z nim wiążą,
Takie zajęcia, przeplatane „zwyszkoły, kiedy zarówno nauczyciele,
zrozumieć jego oddziaływanie na kłymi” lekcjami (tak, uczymy się też
jak i uczniowie mogą wziąć wolne.
teorii) wypełniają nam czas między
Mamy sześć takich okresów w roku,
różne obszary życia.
wspólnym śniadaniem o 9.00 (wtedy
co około dwa miesiące, i ja właśnie
schodzimy się do szkoły), a obiadem
wracam z takiej przerwy. Działa to
w południe. Śniadanie to super moment, żeby poczuć klimat
dobrze, ponieważ każda rodzina może sobie dopasować
szkoły, zobaczyć wszystkich nauczycieli i uczniów. Czasami
terminy urlopów rodziców i dzieci, i wspólny czas wolny
przychodzi też dyrektor, bo ma szansę spotkać wszystkich
spędzić na przykład w marcu. Poza tymi dwutygodniowymi
w jednym miejscu i opowiedzieć o aktualnościach. Będąc przy
blokami sugerujemy wszystkim przychodzenie do szkoły, bo
temacie jedzenia – w południe mamy godzinną przerwę na
wtedy dużo się tutaj dzieje i chcemy, żeby większość naszej
obiad, żeby każdy złapał chwilę oddechu przed drugą częścią
społeczności była obecna. Oczywiście nie ma przymusu brania
dnia, a o 16.00 jemy wspólny podwieczorek.
wolnego. Są tacy, którzy prawie cały rok działają w szkole
i w okresach mniejszego natężenia zajęć pracują nad własnymi
Druga część dnia to czas warsztatowy. Wtedy zakasujemy
projektami w naszym laboratorium.
rękawy i zabieramy się za rozwiązywanie lokalnych problemów
Dzisiaj spotykam się z innymi nauczycielami, żeby omówić
tematy, które chcemy poruszyć na zajęciach przekrojowych.
Na tych zajęciach spoglądamy na wybrany temat z kilku
perspektyw i staramy się z uczniami dociec źródeł problemów,
które się z nim wiążą, zrozumieć jego oddziaływanie na różne
obszary życia.
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albo mamy tzw. zajęcia z wizji, czyli wymyślania tego, czego
jeszcze nie ma, a chcielibyśmy, żeby było. To zajęcia, które
skupiają się wyłącznie na wymyślaniu przyszłości, zakładają
brak ograniczeń i pozwalają nam bujać w obłokach.

Na przykład temat zrównoważonego rolnictwa. W naszym
małym, podlaskim miasteczku, każdy zna jakiegoś rolnika, albo
sam pochodzi z rolniczej rodziny. Każdy więc ma wyrobione
zdanie, a nawet doświadczenie w tym temacie. Na zajęciach
rozkładamy taki temat na czynniki pierwsze. Patrzymy na
aspekt ekonomiczny, oddziaływanie na środowisko lokalne,
analizujemy wpływ na budżet gminy, migracje społeczne, ale
też lokalne tradycje. Najczęściej wystarczy zestaw otwartych
pytań i kontrowersyjnych tez podanych uczniom, żeby dyskusja
nabrała dynamiki.

Najciekawsza część tych zajęć to „powiększenie razy
10”, kiedy pomysł, już z założenia ambitny, powiększamy
dziesięciokrotnie. To sprawia, że ramy odniesienia zmieniają
się diametralnie i dopiero wtedy widzimy, jak dużo odważniejsi
możemy być w myśleniu o przyszłości. Zajęcia z wizji to też
dobry odpoczynek od pracy nad aktualnymi problemami. Tych
nigdy nie brakuje i czasami potrafią nas zasmucić, sprawiając,
że trudno zobaczyć przyszłość w jaśniejszych barwach.
Proponują je uczniowie, czerpiemy je z lokalnego środowiska,
rozmawiając z burmistrzem, pracownikami pomocy społecznej,
lokalnymi przedsiębiorcami, albo po prostu wypatrując
w okolicy tego, co wymaga zmiany.

Takie zajęcia są moderowane przez dwóch nauczycieli, np.
historii i języka polskiego; odbywają się równocześnie w kilku
grupach. Każda grupa ma przypisaną jedną perspektywę –
np. humanistyczną, przyrodniczą, technologiczną – której
trzyma się przez tydzień i pracuje nad zestawem zagadnień
właśnie z tej perspektywy. Grup jest kilka, więc wspomniane
rolnictwo zrównoważone jest w danym tygodniu rozważane
z każdej perspektywy. W piątek wszystkie grupy spotykają

Ciekawym źródłem wyzwań biznesowych są rodzice, którzy
pracują na terenie szkoły w przestrzeni coworkingowej, na
którą przeznaczyliśmy dwie nieużywane klasy. Niektórzy są
tu na stałe, bo pracują zdalnie, a niektórzy przychodzą od
czasu do czasu, żeby móc przy okazji zjeść obiad z dzieckiem
albo porozmawiać z nauczycielem o postępach ucznia. Trafił
nam się też rodzic-inwestor z żyłką pedagoga; prowadzi
cotygodniowe spotkania „rekinów giełdy”, które cieszą się
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niesłabnącym zainteresowaniem osób marzących o zostaniu
polskim Warrenem Buffettem. Abstrahując od osiąganych
wyników finansowych, to świetne lekcje ekonomii, a wszystko
zaczęło się od ankiety, w której zapytaliśmy rodziców, czym się
pasjonują i czy mogliby nas tego nauczyć.

w szkole. Wspomagamy się sztuczną inteligencją, która
analizuje pakiet wiedzy o uczniu z poprzednich etapów
edukacji (ankiety wypełniane przez uczniów, opinie nauczycieli,
wywiady z rodzicami). Chodzi o to, żeby przewidzieć u danej
osoby obszary wymagające wsparcia i dostosować sposób
nauczania do jej indywidualnych potrzeb.

Rodzice-przedsiębiorcy wspierają też dyrekcję w zarządzaniu szkołą. Wykorzystują swoje
doświadczenie do optymalizacji kosztów utrzymania szkoły, dowozu
Z lokalnych problemów wyłuuczniów. Wymyśliliśmy też, żeby
skanych przez uczniów powstają
to lokalni producenci zaopatrywali
projekty, nad którymi spędzamy
naszą stołówkę.

Taki algorytm sugeruje też skład
grup uczniowskich, pilnując, żeby
znalazły się w niej osoby o różnych
osobowościach i stylu pracy.
W trakcie nauki system analizuje
zachowania ucznia i jego wypowiedzi,
popołudnia w szkole.
aby podpowiedzieć mi i psycholoZ lokalnych problemów wyługowi najlepsze metody pracy z nim
skanych przez uczniów powstają
w
przyszłości.
Jest
to
możliwe
dzięki nagrywaniu zajęć i cyfrowej
projekty, nad którymi spędzamy popołudnia w szkole. Staramy
analizie
głosu
i
zachowania
uczniów.
Algorytm identyfikuje ich
się szukać pomysłów, które mają potencjał wystarczający do
stany
emocjonalne,
poziom
zaangażowania
w lekcje i sugeruje
stworzenia czegoś długotrwałego, co zostanie w szkole albo
indywidualne
wsparcie
albo
zmiany
w
materiale.
Wiemy na
w okolicy i będzie kontynuowane przez kolejne roczniki.
bieżąco,
kto
i
kiedy
wymaga
pomocy.
Zrozumieniem
tych
Chcemy, by uczniowie nie tylko potrafili uruchomić nowy
informacji
zajmuje
się
zespół
naszych
psychologów,
który
projekt, ale też utrzymać i rozwijać coś, co wymyślił ktoś
również nas, nauczycieli, wspiera w indywidualnym rozwoju
inny. Uczniowie pracują w grupach, korzystając z pomocy
zawodowym.
nauczycieli, którzy w tym czasie mają dyżur merytoryczny i są
tzw. lotnymi mentorami grup projektowych.

Jak udało nam się stworzyć taką szkołę? Kiedy spoglądam
wstecz,
nie widzę żadnych przełomowych wydarzeń, które
Bycie mentorem to spore wyzwanie i żeby nie poruszać się
doprowadziły
naszą podlaską szkołę do opisanego przeze
po utartych ścieżkach, jesteśmy włączeni w ogólnopolską sieć
mnie stanu. Wciąż korzystamy z tego
nauczycieli-mentorów. W ramach
samego budynku, wciąż uczymy
sieci każdy nauczyciel spędza
To, co pozwoliło nam się zmienić, tych samych zasad matematyki,
jeden tydzień w kwartale, pracując
to myślenie o szkole jak o lokalnym fizyki i gramatyki języka polskiego.
w innej szkole w Polsce. Szukamy też
centrum aktywności naukowej To, co pozwoliło nam się zmienić,
możliwości wymiany doświadczeń
to myślenie o szkole jak o lokalnym
i społecznej ...
ze szkołami z zagranicy. Ostatnio
centrum
aktywności
naukowej
gościliśmy w naszej szkole naui
społecznej,
w
którym
spotykają
się
czycielkę z Niemiec, razem z grupą jej uczniów. Super było
wszystkie
grupy
społeczne
z
naszej
okolicy
i
działają
wspólnie;
usłyszeć ich wskazówki do projektu o zrównoważonym
w którym nauczyciele postanowili przewodzić ich interakcjom
rolnictwie i pracować razem nad lokalnymi sprawami.
i je moderować. Dzięki temu uwolniliśmy fundusze gminne,
Zakwaterowaliśmy ich częściowo w internacie, częściowo
które teraz lepiej pracują na rzecz szkoły, zaangażowaliśmy
w domach mieszkańców, w ramach integracji z naszym
absolwentów, którzy wspierają nas finansowo i merytorycznie,
lokalnym środowiskiem.
bo rozumieją, że lokalne zmiany zajdą tylko dzięki lokalnej
W programie mentoringowym wspierają nas też absolwenci,
aktywności. Uczniowie nadal przechodzą przez egzaminy,
którzy często mieszkają w dużych miastach, dokąd wyjechali
my przez procedury, jednak robimy to niejako przy okazji, bo
w poszukiwaniu możliwości rozwoju zawodowego. Dzięki
technologia wyręcza nas w powtarzalnych działaniach. Dzięki
absolwentom mamy dostęp do świata dużych firm prywatnych,
temu mamy czas, żeby skupić się na tych interakcjach między
administracji publicznej, kultury i sztuki. Uczestniczymy
ludźmi, których komputery jeszcze nie potrafią zastąpić.
w ich pracy jako „cienie” – podążając, podglądając i pytając
O tym, w czym jeszcze wyręczy nas technologia,
o wszystko, co jest dla nas nowe. Zapraszamy ich też do
przeczytasz w kolejnym moim
nas, organizujemy szkolne panele dyskusyjne albo warsztaty
liście, już z 2040 roku.
grupowe, np. z rozwiązywania konfliktów, komunikacji. Wtedy
Pozdrowienia!
korzysta całe grono pedagogiczne, a często też rodzice.
L.
Dzisiaj po południu widzę się z jednym ze szkolnych
psychologów, który jest moim partnerem w prowadzeniu
każdego ucznia przypisanego do mnie na początku edukacji

LESZEK SUTUŁA
Jest kierownikiem produktów internetowych w Nexford University.
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Jak stworzymy szkołę marzeń?

Metody nauczania i pomoce dydaktyczne
w szkole przyszłości
Szkoła w 2030 roku jest miejscem, które kojarzy się z komfortem. Nie jest to tylko komfort ucznia,
który przychodzi tam codziennie, żeby z ciekawością zdobywać kolejne umiejętności. Jest to także
wygoda nauczycieli, polegająca na pewności, że stosowane metody pracy są najlepsze z możliwych,
oraz na świadomości, że potrzebne narzędzia – tradycyjne i innowacyjne – są łatwo dostępne.
NOWA ERA DLA NAUCZYCIELI

Po latach zmian, w 2030 roku szkole udało się odzyskać spokój. Nie oznacza to, że nic ważnego się w niej nie
dzieje. Wręcz przeciwnie, szkoła jest miejscem, w którym życie dalej toczy się z dużą intensywnością. Nauczyciele
stale poszukują nowych ścieżek rozwoju swojego warsztatu i ulepszania sposobów na nauczanie, dlatego od ponad
40 lat korzystają z podręczników Nowej Ery, lidera rynku edukacyjnego.
Nauczyciele pragną uczyć ciekawie i skutecznie. Nowa Era przychodzi im z pomocą, podsuwając pomysły
na innowacyjny i przyjazny dla ucznia sposób przekazywania treści. Nowe Era przeprowadza liczne szkolenia
z zastosowaniem nowych metod, nowych podręczników oraz innych materiałów dydaktycznych. Do praktyki szkolnej
wdrażane są zarówno odważne pomysły, jak i sprawdzone rozwiązania, jednak tylko takie, których skuteczność
potwierdziły badania. Muszą one przynieść wymierne korzyści uczniom i nauczycielom.
NOWA ERA DLA UCZNIA

W obecnej i przyszłej szkole uczeń jest najważniejszy. Dlatego Nowa Era wraz z nauczycielami edukuje w sposób
odpowiedzialny, oparty na szacunku dla drugiego człowieka. Wspólnie troszczymy się o wszechstronny rozwój
uczniów. Kładziemy nacisk na to, by w szkole przyszłości mieli jak najwięcej okazji do rozwijania intelektu: poznawania
świata, ćwiczenia pamięci, poszukiwania, analizowania i konfrontowania informacji. Konsekwentnie wspieramy
uczniów w ich codziennej intensywnej pracy, dbając o jej zróżnicowanie.
Wydawnictwu Nowa Era zależy, by nauka nie była tylko smutnym obowiązkiem – „wkuwaniem”. Dlatego
nieprzerwanie od 2010 roku rozwijamy takie inicjatywy, jak np. ogólnopolski konkurs pt. „Projektanci edukacji”
(wcześniej „Projekt z Klasą”). Uczestniczący w nich uczniowie opracowują wraz z nauczycielami wybrane przez siebie
tematy, wykorzystując pomoc w postaci grantów przyznawanych przez Nową Erę. W trakcie realizacji projektu rozwijają
kluczowe kompetencje, mając do dyspozycji liczne materiały merytoryczne: e-booki, webinaria, artykuły eksperckie
oraz niezbędną dokumentację zgromadzoną na specjalnej stronie internetowej (www.projektanciedukacji.pl).
NOWA ERA – KU EDUKACJI SPERSONALIZOWANEJ

W 2030 roku uczeń jest najważniejszy
nie tylko dla Nowej Ery i szkoły, ale dla siebie
samego. Edukacja przy naszym udziale staje
się spersonalizowana, co oznacza, że uczeń
jest świadomym uczestnikiem procesu
własnego rozwoju. Potrafi obserwować
i wyciągać wnioski, a zwłaszcza motywować
samego siebie do działania. Rozpoznaje swoje
dobre i słabsze strony. Wie, jak się uczyć i jak
odpoczywać. Nie chce marnować młodości
na bierne spędzanie czasu w szkole, ale to
nie znaczy, że jej unika, przeciwnie – chce
wyciągnąć ze szkoły jak najwięcej korzyści
i przyjemności.
Nowa Era w 2030 roku wciąż
uświadamia uczniowi, że jest on ważną
częścią społeczeństwa, które opiera się na
współpracy, szacunku dla drugiego człowieka
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Nowa Era przychodzi nauczycielom z pomocą, podsuwając pomysły
na innowacyjny i przyjazny sposób przekazywania treści.
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i tolerancji. Uczymy skutecznej komunikacji,
sztuki prowadzenia sporów, pokazujemy, jak
wielkie znaczenie ma empatia i wrażliwość.
Przekazywane w naszych publikacjach
treści sprawiają, że młody człowiek staje się
naprawdę wartościowym ogniwem każdej
wspólnoty, do której należy lub do której
przystąpi.
NOWA ERA A NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

Nowa Era, lider rynku edukacyjnego,
wie, jakie jest miejsce technologii w szkole.
Od lat udostępniamy szkole nowoczesne,
zindywidualizowane narzędzia, z którymi
pracują uczniowie (e-booki, platformy
ćwiczeń) i nauczyciele (generatory testów,
multiteki, wirtualne spacery). Oferujemy też Wspólnie z nauczycielami troszczymy się o wszechstronny rozwój uczniów.
interaktywne sprzęty (monitory dotykowe
zastępujące tradycyjne tablice, interaktywne dywany dla najmłodszych), z pomocą których nauczyciele mogą
objaśniać lub utrwalać umiejętności z całą grupą uczniów. Upowszechniamy treści w formie multimedialnej
i rozszerzonej wirtualnej rzeczywistości.
Uczniowie mogą projektować i wykonywać działania za pomocą cyfrowych narzędzi, które umożliwiają im
tworzenie treści, dzielenie się nimi i porównywanie. Nowa Era rekomenduje korzystanie z technologii tylko wówczas,
gdy badania potwierdzają, że w danej sytuacji sprawdza się ona lepiej niż tradycyjne pomoce, takie jak mapy, atlasy,
zbiory fragmentów skał i tellurium do nauki geografii, wyposażenie laboratoryjne do chemii i fizyki, szkielety do nauki
biologii. Propagujemy eksperymenty, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, że niektóre rzeczy trzeba wykonać
i sprawdzić samodzielnie, by je zrozumieć i zapamiętać na zawsze.
PODRĘCZNIKI NOWEJ ERY

W Nowej Erze wiemy, że podręczniki i ćwiczenia w szkole 2030 to nie relikt przeszłości, ale nadal ważna pomoc
edukacyjna, która najskuteczniej wspiera ucznia w poznawaniu świata. Nasze podręczniki mają różnorodne formy:
papierowe i cyfrowe; składają się z różnych elementów (dla ucznia i dla nauczyciela). Ciągle jednak reprezentują
niezmiennie te same ponadczasowe wartości: zawierają rzetelną wiedzę i sprawdzone metody jej przekazania.
Stanowią spójną metodę nauki danej dziedziny, umożliwiają optymalną ścieżkę do celu. Przestawiają nowe
zagadnienia w sposób dostosowany do wiedzy i możliwości poznawczych ucznia. Pokazują nauczycielowi zawsze
różne, ale też zawsze pewne metody wyjaśniania zagadnień i sprawdzone sposoby nabywania umiejętności.
W 2030 roku Nowa Era nadal stawia na spójność i przejrzystość treści. Mimo że świat oferuje na ogół
fragmentaryczny obraz rzeczywistości, dzięki naszym innowacyjnym publikacjom uczeń w szkole otrzymuje
informacje podane w uporządkowany i konsekwentny sposób. Dzięki temu potrafi szybko odnajdywać i wiązać
informacje z odbytych lekcji, nie tracąc czasu na zbędne powtórki ani uzupełnianie niepotrzebnych luk. Kiedy pracuje
z podręcznikiem Nowej Ery, nie musi martwić się o jakość i rzetelność informacji – czuje się bezpieczniej i uczy się
szybciej.
NOWA ERA DLA PRZYSZŁOŚCI

Jesteśmy przekonani, że w 2030 roku wydawnictwo Nowa Era nadal będzie najlepszym partnerem edukacyjnym
dla szkoły. Nowa Era bowiem pomaga utrzymywać równowagę między tradycją a nowoczesnością w procesie
nauczania.
Zachęcamy do edukacji, która dodaje skrzydeł, rozwija talenty, wyrównuje szanse, uczy współpracy i empatii oraz
wspiera uczniów na drodze do osiągnięcia życiowego sukcesu. Angażujemy się w akcje edukacyjne oraz wspieramy
instytucje, które dzielą z nami te marzenia. I krok po kroku zmieniamy je w rzeczywistość!
Nowa Era

• www.nowaera.pl

Partner publikacji

MATERIAŁ PARTNERA
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Jak stworzymy szkołę marzeń?

Szkoła oparta na zaufaniu
i odpowiedzialności za siebie
się projekt. Program dzieli semestr na kilka tematów.
Humanistyczne projekty pokrywają się z kolejnością dawnych
dziejów i łączą w sobie różne elementy. Pierwsza klasa zaczyna
się więc wesoło, bo dzieciaki podczas pierwszych tygodni uczą
się o dinozaurach, pierwszych narzędziach i hieroglifach. Pan
od historii opowiada o początkach ludzkości, pani od polskiego
pokazuje wzory najdawniejszych sposobów komunikacji,
opowiadając dzieciom o jej celu i sensie, a pani od edukacji
artystycznej pomaga dzieciom np.
... dzieci idą do domu. Jeśli chcą, wyrzeźbić coś w kamieniu. Nauka
przedmiotów humanistycznych jest
z książkami, jeśli nie, to tylko
równoległa i spiralna. Gdy kończy
z radością w sercu. Ale bez się czas przeznaczony na dany
ciężkiego tornistra.
okres, trudno. Wiemy tyle, ile wiemy.
Jeśli chcemy dowiedzieć się więcej,
zawsze
możemy
doczytać.
poprzyklejano ciekawe

Kiedy myślę o szkole w 2030 roku, moje serce drży
z niepokoju. Dlatego, że jestem mamą chłopca i dziewczynki,
którzy właśnie wtedy będą w trakcie swojej szkolnej
przygody. Dlatego, że jestem wychowawcą najmłodszej
grupy w przedszkolu, a więc dzieci, które właśnie wtedy
będą w środkowych klasach szkoły podstawowej. Dlatego,
że jestem nauczycielką z pasji i bardzo chciałabym, by szkoła
była miejscem pięknym, wesołym, pełnym wzajemnego ciepła
i szacunku.
Kiedy zamknę oczy i pomyślę
nad szkołą przyszłości, widzę w niej
ogromnie wiele zmian. Pierwsza ze
zmian dotyczy jej wyglądu. Klasy są
ozdobione kolorowymi plakatami
robionymi przez dzieci, a sale –
dobrze wyposażone; na schodach
informacje. Korytarze wyglądają jak wystawa gadżetów
wykonanych na zajęciach projektowych, a tablice korkowe
wypełnione są propozycjami warsztatów, na które chętni
uczniowie mogą się zapisywać. Wzdłuż ścian ustawiono szafki,
do których uczniowie mają dostęp i z których mogą w każdej
chwili skorzystać. Z głośników płynie cicha muzyka, w zależności
od godziny radosna, spokojna lub poważna. A dzieciaki? Są, są.
Takie jak były, tylko jakby trochę… bardziej radosne?

Przychodzą do szkoły rano, tak samo jak przychodziły
dawniej. Zostawiają rzeczy w swojej szafce. Sprzątają ją co
tydzień, mają na to 15 minut podczas zajęć z nauczycielem
prowadzącym. To ktoś w rodzaju wychowawcy, tylko że
teraz wychowywać ma każdy nauczyciel, a ten „prowadzący”
jest głównym opiekunem, do którego można udać się
w najgorszych tarapatach. Po zostawieniu rzeczy idą do
swojej sali. Swojej – bo każda klasa ma salę dla siebie.
Tutaj odbywa się zasadnicza część lekcji, z wyjątkiem tych,
które wymagają naprawdę specjalnych warunków, a więc
WF-u, eksperymentalnych elementów fizyki i chemii oraz
elementów edukacji artystycznej. Reszta lekcji odbywa się
w sali przypisanej określonej klasie. Dzięki temu uczniowie
uczą się odpowiedzialności za swoją klasę i bardzo dbają
o jej wystrój i wszystko, co się w niej znajduje. Po dzwonku
(który ma przyjemny, a nawet śmieszny dźwięk, zmieniany
co 2 tygodnie) dzieci mają krótkie spotkanie z nauczycielem
prowadzącym, podczas którego rozwiązują bieżące sprawy,
rozmawiają o poprzednim dniu czy najbliższym tygodniu. Jeśli
nauczyciel prowadzący ma taką ochotę, może zwołać grupę
raz w tygodniu wcześniej, by przedłużyć spotkanie i zrobić
zadanie wymagające więcej czasu. Po spotkaniu do dzieci
przychodzi inny nauczyciel. Nie przedmiotowy, a projektowy.
SZKOŁA POD ZNAKIEM PROJEKTÓW
Jeśli jest dzień humanistyczny, przychodzi nauczyciel od
historii, polskiego, edukacji artystycznej czy WOS i rozpoczyna
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SZKOŁA OPARTA NA ZAUFANIU I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SIEBIE

Kiedy nadchodzi dzień projektów przyrodniczych, do
boju ruszają nauczyciele przedmiotów ścisłych. W dziale
zoologicznym pan od biologii omawia grupy zwierząt, pan
od fizyki tłumaczy dlaczego ryba nie tonie, a pani od chemii
opowiada o zawartości pierwiastków chemicznych w ciele
tygrysa. Ach, no jeszcze jest pani od matmy, która chętnie
pomoże panu od fizyki policzyć prędkość skoku tegoż tygrysa,
co ma „chemiczną” sierść. Jakoś to wspólnie idzie. Nie zawsze,
czasem coś tam się nie dogra, ale dzieciaki wiedzą, że wszyscy
omawiamy wybrany temat. I choć jeden mówi o piorunach,
drugi o ułamkach, a trzeci o skrzelach, to przecież wszystko się
ze sobą łączy.
Po kilku godzinach, gdy dzień projektowy się kończy,
dzieciaki oceniają swoją pracę. Jak im poszło, czy zrealizowały
cele, które postawiły sobie na początku zajęć? Czy chciałyby
coś poprawić, nad czymś popracować?
Po projektach następują zajęcia językowe. Następnie
dzieci mają czas na pracę indywidualną. Każdy robi to, czego
potrzebuje. Może to być coś „ponad”, a może być powtórka.
Obie wersje są w porządku, jak zresztą wszelkie inne. Po tym
czasie dzieci idą do domu. Jeśli chcą, z książkami, jeśli nie, to
tylko z radością w sercu. Ale bez ciężkiego tornistra. Bez stosu
zadań domowych. Nie idą robić lekcji do nocy. Idą do domu, by
spędzić czas z rodziną.
NIE KAŻDY MOŻE BYĆ NAUCZYCIELEM
No, ale w szkole jest jeszcze druga strona. Nauczyciele.
Przychodzą rano, robią sobie kawę i szykują się do pracy.
Spotykają się ze swoją grupą, tą, którą prowadzą, a potem
idą do pracy z innymi klasami. Pracują 40 godzin tygodniowo.
35 godzin spędzają w szkole od 7 do 14 lub 8 do 15, w zależności
od swoich obowiązków. Pozostałe 5 godzin to jedna w miesiącu
rada, na której omawiane są wszystkie potrzebne kwestie,
spotkania w zespole humanistycznym lub ścisłym (odnośnie
do bieżącego projektu), bądź spotkania z rodzicami lub swoimi
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mentorami, a więc nauczycielami odpowiedzialnymi za ich
rozwój. Mentor pomaga nam wybrać szkolenia, proponuje
lektury, zachęca do udziału w innych projektach. Każdy, poza
stażystami, jest czyimś mentorem. Dzięki temu każdy dba
o rozwój swój i rozwój kolegów, a jeśli coś jest w zespole nie
tak, może w porę reagować. 35 godzin w szkole to 28 godzin
z dziećmi, a 7 godzin spędzanych na przygotowaniu zajęć,
sprawdzaniu ewentualnych prac czy wypełnianiu papierów.
Jednak papierów ani prac nie ma dużo. Dzieciaki mają oceniać
same siebie, a papiery to głównie dziennik.

i gruntownie przygotowana. Po piąte, szkoły zostały
wyposażone. Nie w najdroższe komputery, których dzieciaki
dość mają w domu. Zostały wyposażone w ksero, zapas
materiałów papierniczych na cały rok i współczesne książki
do biblioteki. Religia została przeniesiona do kościołów, po
mszy świętej. W szkole natomiast odnaleźć można elementy
religii i wierzeń w bloku humanistycznym. Zniknęły ze szkół
apele i przedstawienia, a w ich miejsce pojawiły się warsztaty
z rodzicami, no chyba, że ktoś bardzo chce przygotować
przedstawienie, to proszę bardzo.

Jeśli jest potrzeba dopasowania programu do indyAch, no i jeszcze ważna sprawa: zniknęły egzaminy. Dzieciaki
widualnych potrzeb ucznia, dokończą szkołę bez bezsensownych
brze. Na podstawie wytycznych
egzaminów sprawdzających, czy na
... nauczyciel stał się zawodem pewno wiedzą, co sobie myślał autor
poradni, nauczyciel krótko opisuje
elitarnym. By nim zostać, trze- pytania. Dzieciaki mają same umieć
dopasowanie. W taki sposób, by
ba udowodnić, że się potrafi wy- myśleć. Mają brać odpowiedzialność
mógł wyjaśnić je zainteresowanym,
ale nie tak, by miało zajmować 40
za siebie i swoją edukację. Dlatego
konywać ten trudny zawód.
stron, których nikt nie przeczyta.
kończą szkołę z oceną opisową
Nauczyciel zarabia godnie. Nie dużo, nie super, ale godnie.
zrobioną przez samych siebie, z uwagami swoich nauczycieli
Każdy nauczyciel tyle samo, a po zdaniu określonego egzaminu
do tejże oceny. A jak dostają się do szkoły średniej czy na
na kolejny etap ma szansę na podwyżkę.
studia? Drogą egzaminów, ale wewnętrznych, odpowiednich
dla konkretnych szkół. I ten, kto chce być piekarzem, zdaje
Nauczycielem nie może być każdy. By nim być, trzeba
egzamin z rodzajów mąki, a ten co chce być hodowcą koni,
zdać egzamin zawierający pytania z dziedziny, której mamy
zdaje egzamin z rodzajów umaszczenia, a ten, kto chce być
uczyć oraz z psychologii dziecka. Egzamin składa się także
w mat.-fizie zdaje egzamin z... ach, tak – z matematyki i fizyki!
z praktycznej części, tj. przeprowadzenia zajęć z dziećmi, by
ocenić podejście, sposób rozmowy z uczniami i umiejętność
podawania wiedzy. Taki egzamin trzeba odnawiać co 10 lat, by
mieć pewność, że nadal chce się z dziećmi spędzać codziennie
czas. Egzamin na kolejne etapy edukacyjne można zdawać co
3 lata. Jest to egzamin składający się z pytań dotyczących lektur
pedagogicznych, odbytych szkoleń, nowatorskich metod
i technologii nauczania oraz psychologicznych aspektów
edukacji. Zdany egzamin oznacza pewność wyższego stopnia
nauczycielskiego i podwyżki.
Lipiec to czas odpoczynku zarówno dla nauczycieli, jak
i dla uczniów. Sierpień natomiast przeznaczony jest na
przygotowanie kolejnego roku, przygotowanie programów,
wystroju klas, opracowanie w zespołach planu działania
z określonymi grupami, tworzenia projektów i uzupełniania
braków w doskonaleniu swoich umiejętności. Sierpień to także
okres nauczycielskich egzaminów, by wrzesień rozpoczynać
w pełnej gotowości.
NA DRODZE DO ZMIANY
Jak to się stało, że szkoła się zmieniła? Przede wszystkim
nauczyciel stał się zawodem elitarnym. By nim zostać, trzeba
udowodnić, że się potrafi wykonywać ten trudny zawód. Po
drugie, Karta Nauczyciela poszła do lamusa. Po trzecie, do
lamusa poszli nieudolni politycy próbujący udowodnić, że
wiedzą o edukacji cokolwiek poza tym, że kiedyś chodzili do
szkoły. Po czwarte, reforma edukacji była bardzo przemyślana

Być może część uczniów nie weźmie za siebie
odpowiedzialności i nie zrobi nic. Ok, trudno. Szkoła postara
się im pomóc na tyle, na ile może. Ale jeśli ktoś nie chce, to czy
powtarzanie roku i same jedynki coś w nim zmienią? Naprawdę?
Nie sądzę. Były, są i będą dzieci, które w swojej ocenie napiszą:
„Poszło mi super. Wiem wszystko o starożytności, wiem, jak
wtedy wyglądały rządy, znam teksty Platona i jestem z siebie
dumny, bo zrobiłem więcej niż myślałem, że zdołam”. Ale
też takie dzieci, które napiszą: „Nie udało mi się niestety.
Nadal mylą mi się ułamki. Są dla mnie bardzo trudne. Muszę
jeszcze popracować”. I takie, których kartka będzie pusta,
a potem zapełniona uwagami nauczycieli. To się nie zmieniło
i na pewno się nie zmieni.
Ale może zmienić się to, że dzieciaki w szkole będą
szczęśliwe. Będą mogły pogadać z psychologiem i będą robić
ciekawe rzeczy. Po szkole będą miały czas budować bazę
z kumplami. Nie będzie już ważne, ile procent mam z matmy
i do której grupy z języka trafię. Nauczyciele będą uczyć dzieci
z pasją i zaangażowaniem.
Czy te zmiany są możliwe? Nie
wiem. Ale bardzo bym tego
chciała. Dla mojego
syna i córki, dla moich
wychowanków i dla
siebie samej też.

EWA FLAGA-SZEWCZYK
Jest nauczycielką w przedszkolu niepublicznym.
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Jak stworzymy szkołę marzeń?

Edukacja jako od-kształcenie
Interesuje mnie jednak pole semantyczne tego terminu, które
Krystyna Koziołek, moja nauczycielka języka polskiego
obejmuje tak różne od siebie pojęcia, jak „zabawa, gra, sport,
w liceum, dzięki której dziś jestem nauczycielem, w 2011 roku
trening, rozrywka czy widowisko”. To, co je łączy, to aktywność,
napisała tekst pt. Nieobecność wiedzy poświęcony Nauczycielowi
działanie. Pole semantyczne ludus wyznacza też ramy dla
Wacława Berenta. Analizuje w nim źródła przemocy – zarówno
mojego myślenia o szkole: jest to miejsce, w którym wiedzę,
fizycznej, jak i symbolicznej – w oświacie i zauważa, że u Berenta,
naukę, dyscyplinę i wychowanie zastępuje właśnie rozrywka,
„kłamstwo edukacji objawia się (...) wraz z rozpoznaniem, że
gra, trening i sport. Tak rozumiana edukacja jest przestrzenią
w tej szkole nie ma niczego do nauczenia się, a obu stronom
celebracji ciekawości wobec świata, wolnej od jakiejkolwiek
(nauczycielom i uczniom) chodzi jedynie o wykorzystanie
podstawy programowej. Nauka zaś staje się grą: zamiast
edukacji jako jednego ze środków na przetrwanie, czyli
ocen uczniowie zdobywają punkty doświadczenia i osiągają
znalezienie sposobu na zajęcie jak najkorzystniejszego miejsca
kolejne poziomy wtajemniczenia.
w strukturze władzy i ekonomii”.
To uczeń staje się prawdziwym
W tym kontekście Koziołek przySzkoła powinna być przestrzenią
bohaterem w procesie uczenia,
wołuje myśl Michela Foucaulta,
wolności i demokracji tworzonej który przypomina role playing games.
który stwierdza, że opresyjna rola
przez uczniów, ich rodziców Na koniec szkoły nie otrzymuje
nauczyciela wynika z miejsca zajmowanego w dyskursie. Lekcja jest
i nauczycieli. Miejscem, w którym się świadectwa, lecz kartę posta„rodzajem dydaktycznej maszyny
to podopieczni decydują, czym ci z opisanymi umiejętnościami
o sprecyzowanych funkcjach”, a jej
chcieliby się zająć, ale też jakie i zdolnościami zdobytymi w trakcie
lat nauki.
celem produkcja „ucznia”. Nauczyciel
wartości są dla nich ważne.
jest więc funkcjonariuszem zdefiPrzedmioty szkolne zastąpione
niowanej przez Foucaulta wiedzy/
zostają przez interdyscyplinarne
władzy, produkując ucznia – „jednostkę jako skutek i przedmiot
moduły, w ramach których uczniowie realizują projekty
władzy, jako skutek i przedmiot wiedzy”.
badawcze i artystyczne zgodne z zainteresowaniami. Tematy
Dlaczego o tym piszę? By zmienić oświatę, najpierw
trzeba zdefiniować jej problemy. Na te wskazuje definicja
szkoły w obecnym systemie, w którym jest ona instytucją
oświatowo-wychowawczą. Oznacza to nic innego, jak produkcję
ucznia w ramach wiedzy/władzy. Szkoła jest miejscem, które
wykształca i wychowuje – nadaje uczniowi określony kształt,
wpisując go w z góry narzuconą przez podstawę programową
formę oraz abstrakcyjny wzorzec osobowy zdefiniowany
przez kulturę i społeczeństwo. W tym systemie uczeń nigdy
nie będzie traktowany podmiotowo, dlatego to najwyższy
czas na postulowaną od lat przez Kena Robinsona rewolucję
w edukacji.
NAUKA JAKO GRA
Na szczęście jest inna droga dla szkoły. Warto
przypomnieć, że leksem „szkoła” wywodzi się z greckiego
schole oznaczającego pierwotnie „wolny czas”. Dopiero
później znaczenie to uległo rozszerzeniu metonimicznemu
o formy spędzania wolnego czasu. W tym kontekście szkoła
oryginalnie oznaczała przestrzeń wolności – rozwijania
ciekawości i realizowania talentów. To, że takie nauczanie
jest możliwe, udowadniają od dekad na przykład szkoły
demokratyczne, choć dziś określa się je jako alternatywne
formy edukacji. Szkoła powinna być przestrzenią wolności i demokracji tworzonej przez uczniów, ich rodziców i nauczycieli.
Miejscem, w którym to podopieczni decydują, czym chcieliby
się zająć, ale też jakie wartości są dla nich ważne.
Jak zorganizować życie takiej szkoły? Szkoły demokratyczne to dobry punkt wyjścia do myślenia o zmianach,
ale proponuję nieco inny model. Powróćmy na moment do
antyku. Ludus to szkoła podstawowa w starożytnym Rzymie.
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projektów są tak skonstruowane, by uczniowie sami odkrywali
skomplikowane sieci połączeń między sztuką, kulturą, nauką,
gospodarką i polityką. Za realizację wybranego tematu uczeń
otrzymuje punkty, choć te zdobyć może też za propozycję
innowacyjnych rozwiązań oraz konstruktywną krytykę innych
projektów. Ważne, by impuls do nauki wychodził od samych
uczniów i by to oni w praktyce samodzielnie wypracowywali
wiedzę na własny użytek. Zmienia się rola nauczycieli: stają się
oni moderatorami procesu nauki oraz mentorami, gdy zajdzie
taka potrzeba. Towarzyszą podopiecznym w wypracowaniu
ciekawych dla nich projektów oraz pozostają do ich dyspozycji.
Dla takiej szkoły modelem nie jest fabryka reprodukująca
wiedzę poprzez jej zapamiętywanie. Jest nim laboratorium –
przestrzeń przeznaczona do eksperymentów, w których błędy
i klęski są tak samo ważne w procesie uczenia jak pozytywny
efekt końcowy.
ZMIANY W CZASIE I PRZESTRZENI
Zmienia się zarządzanie czasem i przestrzenią.
Jednostki lekcyjne nie organizują już dnia w szkole. Uczeń
sam decyduje, jak go zaplanuje – ważne, by jego działania
skupione były na realizowaniu projektu. W trakcie szkolnych
działań może jeść i pić w dowolnym momencie, podobnie jak
zdecydować się na drzemkę. Nauka najczęściej odbywa się
w budynku szkolnym, ale ważnym momentem każdego dnia
jest czas na rekreację – w tym codzienna praktyka mindfulness,
długie spacery, które zastępują zajęcia wychowania fizycznego,
oraz spędzanie czasu w otoczeniu zieleni, gdy pozwala na to
pogoda.
Z sal znikają ławki i krzesła, a pojawiają się duże, okrągłe stoły,
które sprzyjają pracy w grupie nad rozbudowanymi projektami,
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oraz ułatwiające ich realizację flipcharty czy materiały
nagradzane są nie tylko rezultaty działań, ale przede wszystkim
biurowe. Centralnymi punktami każdej szkoły są: mediateka
próby zmierzenia się z tym, co nowe i obce dla podopiecznego.
wyposażona dodatkowo w tablety, gogle do wirtualnej
rzeczywistości i drukarki 3D, sala teatralna, laboratorium oraz
ORGANIZACJA UCZĄCA SIĘ
warsztat. Tablety zapewnią dostęp do Internetu, a wirtualna
Tak jak wychowywanie w szkole zastąpione zostaje
rzeczywistość pozwala doświadczyć tego, co zbyt oddalone
przez swobodne podążanie za zainteresowaniami, tak
lub niewidoczne – tak jak pokazał to Ernerst Cline w Player
misja kształcenia zmienia się w misję odkształcania. To
One. Książki, filmy oraz gry wideo
zgoda na porzucenie zarówno
i planszowe rozbudzają wyobraźnię,
Dla takiej szkoły modelem nie jest przez podopiecznych, jak i nausą też niezastąpioną skarbnicą
czycieli dotychczasowego systemu
wiedzy. W sali teatralnej realizowane
fabryka reprodukująca wiedzę
poznawczego i możliwość deforsą projekty artystyczne – zarówno
poprzez jej zapamiętywanie. Jest macji zdobytej wiedzy oraz instruteatralne, jak muzyczne i taneczne.
nim laboratorium – przestrzeń mentarium pojęć, ale też na
Z kolei w laboratorium uczniowie
przeznaczona do eksperymentów, zarażenie swojego rozumienia
mogą przeprowadzić eksperymenty
w których błędy i klęski są tak elementem niezrozumiałym. Odnaukowe, a w warsztatach znajdą
samo ważne w procesie uczenia kształcanie nie sprowadza tego, co
materiały nie tylko do ukończenia
obce, do tego, co znane. Przeciwnie:
projektów badawczych, ale też do
jak pozytywny efekt końcowy.
przyswaja to, co obce, by zmienić
prototypowania i testowania swoich
samego siebie. Jest coś głęboko
pomysłów.
paradoksalnego w tym, że szkoła wymaga od uczniów
całkowitego i bezrefleksyjnego ukształtowania samego siebie
NAGRADZANIE PRÓB
pod wpływem obcych i niezrozumiałych dla nich treści,
podczas gdy ich nauczyciele często nie chcą lub nie mogą za
Właśnie: prototypowanie i testowanie. Yuval Noah
sprawą podstawy programowej odkształcać samych siebie pod
Harari sugeruje, że edukacja przyszłości powinna kształcić
wpływem potrzeb i zainteresowań podopiecznych. W centrum
u uczniów przede wszystkim kreatywność, krytyczne myślenie,
mojej szkoły znajduje się sposób rozumienia utrzymany
kooperację oraz komunikację. Tylko w ten sposób młodzi
w duchu hermeneutyki, zaś samo kształcenie jest względne
ludzie będą przygotowani do znajdowania swojego miejsca
i z samej definicji niezakańczalne. Istotą nauki, zgodnie
w ramach dynamicznie zmieniających się warunków na rynku
z najlepszymi wzorcami antycznymi, jest nieskrępowany dialog
pracy i wysoce stechnicyzowanym społeczeństwie. Stąd
między nauczycielami i uczniami, dzięki któremu obie strony
moja szkoła korzysta z metod, które rozwijają te zdolności.
zaczynają lepiej rozumieć nie tylko otaczający świat, ale też –
Metoda projektowa, elementy tutoringu, jak również dopiero
i przede wszystkim – samych siebie. Szkoła nie jest już instywchodzący do edukacji design thinking, który nie tylko pozwala
tucją oświatowo-wychowawczą, lecz „organizacją uczącą się”
na poszukiwania innowacyjnych rozwiązań problemów, ale też
opisaną przez Petera Senge w Piątej Dyscyplinie.
bliższą współpracę szkół z instytucjami zewnętrznymi. Metodę
design thinking cechuje wszystko to, czego według Harariego
„Wobec powszechnej skłonności do wszystkich odmian
potrzebuje nowoczesna edukacja, a dodatkowo pozwala na
przemocy w szkole, trzeba uczynić z wiedzy aktywną,
szybkie wcielanie idei w życie i sprawdzanie jej w działaniu
pobudzającą myśl i emocje przestrzeń. Wówczas możliwe będą
właśnie za sprawą prototypowania i testowania. Rozwija
pokojowe relacje myślących i debatujących z sobą jednostek”
też empatię, ucząc diagnozowania i rozumienia potrzeb
– pisze w zakończeniu swojego artykułu Koziołek. Czy jednak
innych ludzi. W mojej szkole to dzięki tej metodzie nauczyciel
punktem wyjścia nie powinna być w tej perspektywie szkoła
z uczniami wspólnie wypracowują tematy interdyscyplinarnych
bez wiedzy? A przynajmniej w takim rozumieniu, że wiedza
projektów.
nie jest punktem wyjścia, ale zwieńczeniem procesu uczenia
W szkole działają wspomniane mechanizmy
gamifikacji (ale nie grywalizacji nastawionej na rywalizację),
które stymulują rozwój uczniów. Świadomość brania udziału
w grze, możliwość obserwowania na bieżąco swoich postępów,
zdobywania nowych umiejętności i zdolności oraz osiągania
kolejnych „leveli” działa niezwykle motywująco na graczy
przed monitorami komputerów, więc dlaczego nie mogłaby
podobnie działać na uczniów w szkole? W przeciwieństwie
jednak do większości gier – zgodnie z bliską mi teorią growth
mindset Carol Dweck – szkoła powinna być miejscem, gdzie

– nie jest dostarczana i omawiana, ale wypracowywana
i konstruowana przez samych uczniów. W tak rozumianej
edukacji jedynym zadaniem szkoły
jest uczyć samodzielnego
uczenia się.

DR MIKOŁAJ MARCELA
Jest literaturoznawcą, nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Śląskim,
autorem tekstów naukowych, cyklu powieści dla dzieci o Best Selerze oraz książki
dla rodziców Jak nie spieprzyć życia swojemu dziecku.
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Jak stworzymy szkołę marzeń?

Edukacja holistyczna: Ja–My–Ziemia
DKEN zabroniło uczniom pracować po godzinach!
Na lekcji „Szkoła 2030” zadano ostatnią w Polsce pracę
domową. - „Gazeta Wyborowa”, 1.09.2030 r.
Jest 1 września 2020 roku. Szkoła, do której polskie dzieci
wracają po wakacjach, w niczym nie przypomina szkoły marzeń.
W Drugiej Komisji Edukacji Narodowej zasiedli eksperci
do spraw oświatowych. Wyłączono z niej polityków, którzy
w powszechnej opinii dość już nabroili. Przeprowadzono
profesjonalne konsultacje społeczne: pytano uczniów,
rodziców, nauczycieli, akademików, pracodawców i wszystkich
zainteresowanych o to, jakie wartości są dla nich ważne,
kto powinien odpowiadać za kształcenie młodzieży i jak
wyobrażają sobie szkołę marzeń. Ich pomysły przekuto na
skrojony na potrzeby Polski, jedyny w swoim rodzaju system
oświaty. Wypracowany wspólnie!
Czyli nie będę już ani humanistą, ani przyrodnikiem?!
- Franek 7b, CXI SP w Nibymieście, 7.01.2021 r.
DKEN wypracowała innowacyjny podział na przedmioty
szkolne, uwzględniający wszystkie uznane gałęzie nauki.
Od teraz każde dziecko w Polsce będzie kształciło się
w ramach trzech bloków tematycznych. Pierwszy to poznanie
człowieka „od środka” – jak myśli, co czuje, jakie mechanizmy
psychologiczne nim sterują; co się dzieje w zdrowym i chorym
organizmie. Uczeń poznaje siebie: wie, kim jest, co lubi, w czym
jest dobry, myśli krytycznie; trudniej jest nim manipulować,
lepiej rozumie też innych. Kształtujemy moralność oraz
szacunek do drugiego człowieka. Wykorzystane w tym bloku
gałęzie wiedzy to m.in. psychologia, medycyna, kognitywistyka,
etyka, religia.
Drugi blok dotyczy społeczeństwa – komunikacji
międzyludzkiej, języków, mediów, nowych technologii, prawa,
ekonomii, historii, antropologii, literatury, sztuki, muzyki.
Kształcimy człowieka umiejącego żyć w społeczności i dla
społeczności, dbającego o relacje, świadomego mechanizmów
działania państwa, aktywnego obywatela Polski i świata.
W trzecim bloku przyglądamy się światu i wszechświatowi,
poznajemy i podziwiamy jego piękno, różnorodność
i złożoność. Łączymy tzw. przedmioty ścisłe w jedno, dodajemy
filozofię, nie wykluczając poznawczej funkcji literatury i sztuki.
Poszerzamy horyzonty.
DKEN opracuje tylko trzy programy nauczania?
Wygodnie! - Wieloletni pracownik MEN na Twitterze,
1.02.2021 r.
Zdecydowano się na decentralizację edukacji, składając
obowiązek przygotowania programów nauczania na
poszczególne szkoły, ze wspomagającą i kontrolującą zgodność
z wiedzą naukową rolą Kuratorium. Zgodnie z porozumieniem
zawartym w 2021 r., w gestii MEN pozostanie wytyczanie
kierunków edukacji w wydawanych raz na pięć lat raportach
oświatowych oraz reprezentowanie DKEN przed rządem
w kwestiach finansowych. DKEN pozostanie apolityczna,
doprowadzi Wielką Reformę 2030 do końca, a kolejne zmiany
będzie konsultowała społecznie.
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Pierwsze ogłoszone przez MEN kierunki oświatowe
uwzględniają równomierny rozwój uczniów w sferze poznawczej, emocjonalnej, moralnej, fizycznej i społecznej,
zindywidualizowanie ścieżki edukacyjnej dla każdego ucznia
z uwzględnieniem jego osobowości, talentów i zainteresowań,
zacieśnianie współpracy szkoły z rodzicami i środowiskiem
lokalnym oraz rozwój kształcenia zawodowego dostosowanego
do potrzeb społeczeństwa.
Studia wymagające, ale było warto! Znajomi
wciąż podziwiają fakt, że mi się udało, a ja nie mogę
doczekać się pierwszego dnia pracy w szkole – mam tyle
pomysłów! - Mateusz, absolwent pedagogiki na Uniwersytecie
Wymarzonym, 4.08.2027 r.
Tylko uniwersytety znajdujące się wśród 100 najlepszych
uczelni w Polsce (wg rankingu „Perspektyw”) będą mogły
otworzyć kierunki kształcenia nauczycieli i wydawać
odpowiednie uprawnienia. Ci, którzy zdobędą je przed 2029
r. (legitymując się znajomością trzech bloków i specjalizacją
w prowadzeniu jednego) ruszą w Polskę, aby – w ramach
pracy zawodowej – szkolić nauczycieli przedmiotowych, którzy
nie podejmą studiów uzupełniających, do nowego trybu pracy.
W ten sposób zawód nauczyciela odzyska prestiż, który stracił
wraz z utratą monopolu na wiedzę.
Nauczyciel – w przeciwieństwie do rodzica, typowego
„produktu” starego systemu edukacji – będzie znał siebie
i rozumiał mechanizmy rządzące ludzkim zachowaniem;
będzie orientował się we współczesnym społeczeństwie
i rozumiał, jak działa świat. Będzie myślał krytycznie i nie ustawał
w samokształceniu; będzie dysponował podstawowymi
umiejętnościami przydatnymi w życiu codziennym – gotowania,
naprawiania roweru czy hodowania kur. Dla nieprzekonanych
powyższym – otrzyma dyplom jednej z najlepszych uczelni
w kraju. Oraz godziwe wynagrodzenie. Mając ośmiogodzinny
czas pracy, bez sprawdzania prac domowych, klasówek
i siedzenia za biurkiem – będzie cały czas w akcji, wspierając
młodych detektywów.
Co za bałagan! A kto będzie się opiekował moim
dzieckiem w takiej szkole? - Pani Jolanta, mama przyszłego
pierwszoklasisty, 25.04.2030 r.
Pani Jolanto, spieszę z odpowiedzią. Edukacja przedszkolna
i wczesnoszkolna (czyli klasy 1–3 szkoły podstawowej) będą
funkcjonowały jak dotychczas – zwiększy się tylko wpływ
idei montessoriańskiej na sposób prowadzenia zajęć.
W następnych latach każdą ok. 15-osobową klasę, złożoną
z uczniów w różnym wieku, będzie uczyć troje nauczycieli
– specjalistów od bloków „Ja”, „My” i „Ziemia”. Jeden z nich,
wybrany przez dziecko i rodziców, zostanie jego wychowawcą
– do jego obowiązków będzie należało obserwowanie,
wspieranie, śledzenie i ocenianie rozwoju ucznia, rozmowy
z innymi nauczycielami, indywidualne spotkania z uczniem
oraz z jego rodzicami. Każde dziecko będzie miało zapewniony
realny dostęp do pomocy pedagoga, psychologa oraz doradcy
zawodowego.
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Nina, na pewno chcesz iść jutro na jogę? My
z mamą wolelibyśmy wushu. - Rodzic do uczennicy klasy 2
gimnazjum, 18.02.2031 r.

I do czego to mi się w życiu przyda? I co potem?
- Kontestujący uczeń pierwszej klasy gimnazjum, 15.09.2030 r.

Drogi Kontestujący Uczniu, to są bardzo dobre pytania.
Nowa szkoła ma Cię nie tylko przygotować do życia w nowym
świecie, ale być również przygodą przez cały czas jej trwania.
Zdajemy sobie sprawę z faktu, że masz dostęp do Wikipedii
i nie chcesz się uczyć trzech typów wydm kształtowanych
w zależności od tego, skąd wieje wiatr. Chcemy dać Ci
narzędzie, żebyś umiał taką informację znaleźć, sprawdzić, czy
jest wiarygodna (to ile jest tych typów wydm?) i wykorzystać
do rozwiązania realnego problemu. Chcemy też, abyś rozwijał
się zgodnie ze swoją naturą – możesz być introwertykiem lub
ekstrawertykiem, mieć inklinacje
wspiera naturalną specjalisty lub multipotencjalisty;
wszystkie równie wartościowe, każda
dzieci,
kształci wymagająca innego podejścia.

Każdy dzień szkolny zaczyna się od sportu. Szkoła oferuje
jak najszerszy zakres dyscyplin; w zajęciach uczestniczą nie
tylko uczniowie i pracownicy szkoły – wstęp wolny mają również
rodzice, rodzeństwo, mieszkający w okolicy emeryci oraz
osoby bezrobotne. Po zajęciach sportowych przez pół dnia
uczniowie mają lekcje w klasach związane z trzema blokami,
a przez drugie pół, w przestronnym, ładnym i wygodnym
wspólnym pomieszczeniu (np. całym piętrze 1000-latki) – czas
na samodzielną lub grupową pracę nad wybranymi z puli
projektami, zgodnie z założeniami
planu daltońskiego.

...

szkoła

Projekty dostosowywane są do
ciekawość
aktualnego poziomu rozwoju dziecka
młodych detektywów, którzy bez
i przez nie wybierane; promowane
Po
czteroletnim
gimnazjum
jest również tworzenie projektów
wytchnienia będą zgłębiać tajniki zakończonym egzaminem, wyprzez uczniów dla uczniów. W ten
natury swojej i wszechświata. bierzesz dwuletnie liceum unisposób szkoła wspiera naturalną
„Efektem
ubocznym”
staje wersyteckie, trzyletnie technikum
ciekawość dzieci, kształci młodych
lub dwuletnią szkołę mistrzowską
się
nauka
organizacji
czasu,
detektywów, którzy bez wytchnienia
planowania pracy i współpracy I stopnia. Po liceum będziesz mógł
będą zgłębiać tajniki natury swojej
i wszechświata. „Efektem ubocznym”
z innymi. Nie przewiduje się pójść na studia uniwersyteckie,
aby zdobyć zawód nauczyciela
staje się nauka organizacji czasu,
żadnych prac domowych.
lub pracować w nauce. Podczas
planowania pracy i współpracy
pierwszego
roku
wybierasz
z innymi. Nie przewiduje się
dowolne spośród setek kursów – dzięki temu będziesz mógł
żadnych prac domowych – nauczyciel będzie mógł jednak
podjąć racjonalną decyzję i przygotować się do egzaminów
polecić lekturę, co powinno spotkać się z entuzjazmem,
wstępnych na wybrany kierunek. Ukończenie technikum
szczególnie że na rynku pojawi się dużo aktualnych książek
daje Ci możliwość zdania do wyższej szkoły zawodowej,
popularnonaukowych pisanych specjalnie dla dzieci przez
profesorów polskich uczelni.
prowadzonej we współpracy z najlepszymi pracodawcami.
Po szkole mistrzowskiej I stopnia (brzmi dużo lepiej niż
I co – im więcej zaliczonych projektów, tym wyższa
zawodówka czy branżowa, nieprawdaż?) możesz iść od razu
ocena? A kiedy będą się uczyć do egzaminów? - Wyraźnie
do pracy lub dokształcić się w dwuletniej szkole mistrzostwa
zmartwiony rodzic czwartoklasisty, 20.09.2030 r.
II stopnia, która otworzy Ci również drzwi do wyższej szkoły
Nie będzie już ocen w takim kształcie, jak dotychczas.
zawodowej lub studiów podyplomowych.
Każdy uczeń będzie tworzył własne portfolio z wykonanych
Mają Państwo na pewno jeszcze wiele pytań;
projektów indywidualnych i grupowych, które zostaną
niestety nie uda mi się na wszystkie odpowiedzieć tym
poddane ewaluacji (wspieranej przez nauczyciela) przez
razem… Dziękuję za wysłuchanie i wspólną dyskusję.
samych uczniów. Podsumowania lekcji z trzech bloków
- Przewodniczący DKEN na konferencji prasowej 17.04.2030 r.,
będą wykorzystywały technikę rozgałęzionego nauczania
programowanego: przy użyciu smartfonu lub tabletu uczeń
po godzinie i trzech minutach prezentacji nowego systemu
odpowiada na kolejne pytania kontrolne, a w razie udzielenia
oświaty w Polsce.
niepoprawnej odpowiedzi, zanim ruszy dalej, otrzymuje
dodatkowe wyjaśnienie. Postępy ucznia będą na bieżąco
śledzone i opisywane przez jego wychowawcę, po czym
omawiane z samym uczniem i jego rodzicami.
Egzaminy zostaną tak skonstruowane, aby sprawdzać
nie posiadane informacje, lecz umiejętności, takie jak
czytanie ze zrozumieniem, krytyczna analiza tekstu, myślenie
matematyczne,
budowanie
argumentacji,
planowanie
rozwiązania problemu, więc uczniowie będą się do nich
przygotowywali cały czas.

JOANNA STELMACH
Jest biofizykiem molekularnym, obecnie studiuje politykę oświatową
na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego.
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Szkoła w 2030 roku – kierunek zmian?
Wśród współczesnych zdobyczy cywilizacyjnych, osiągnięć naukowo-badawczych, transformacji
kulturowych, ale też wielu zagrożeń i wyzwań społecznych funkcjonuje polska szkoła, z ograniczoną
autonomią, dominacją tradycyjnych metod, schematyzmem w organizacji pracy. Jednak część
środowiska edukacyjnego podejmuje wysiłek przełamania schematów, ograniczeń administracyjnych
i buduje pozytywne, wspierające relacje, pokonując przeszkody oraz wierząc w potencjał wspólnoty
uczniów, nauczycieli i rodziców.
Prace w postaci esejów o Szkole 2030 stanowią przykłady myślenia o szkole w perspektywie zmian. Nie są
to nierealne marzenia, abstrakcyjne wizje, ale przeciwnie – rozwiązania możliwe do zastosowania w codziennej
praktyce, niekiedy już zapoczątkowane.
Problematyka podejmowana w esejach tworzy interesujący zakres zagadnień. Można z nich zbudować model
kluczowych obszarów zmian, o których myślą Autorzy prac.
Na plan pierwszy wysuwa się tęsknota za autonomią szkoły, samodzielnością osób tworzących jej
kulturę i budujących wspólnotową relację. W pracy Leszka Sutuły został ciekawie opisany projekt szkoły, która
staje się otwarta na lokalną społeczność i stanowi centrum życia kulturalnego i naukowo-wychowawczego. Jest to
model szkoły, która zaprasza do współpracy, ale też korzysta z zasobów danego środowiska. To szkoła działająca cały
rok, gdzie program jest współtworzony z nauczycielami i uczniami, wykorzystująca potencjał lokalnej społeczności.
Z autonomią i demokratycznymi relacjami ściśle wiąże się też różnorodność kultur edukacyjnych. W pracach
Agnieszki Nietresty-Zatoń, Andrzeja Pieńkowskiego, Remigiusza Depty i Mikołaja Marceli znajdziemy cztery projekty
szkół nastawionych na zaspokajanie potrzeb rozwojowych uczniów; szkół różnorodnych koncepcyjnie, gdzie tworzy
się przestrzeń wolności edukacyjnej. Uczniowie stają się współgospodarzami, odpowiedzialnymi za proces
uczenia się i własny rozwój.
Sprzyja temu rezygnacja z wielu powszechnie obecnych schematów w praktyce szkolnej, jak klasowo-lekcyjny
system organizacji pracy szkoły, sprawdziany, prace domowe, sztywne rozkłady materiału, scenariusze zajęć.
Integracja treści w postaci interdyscyplinarnych modułów z projektami badawczymi, bloków tematycznych np. Ja,
My, Ziemia (w pracy Joanny Stelmach) – to tylko niektóre z opisanych pomysłów projektowych. Szkoła staje się w nich
miejscem spotkania, dialogu, wymiany doświadczeń między uczestnikami tej społeczności.
Sukces w procesie wprowadzania refom jest możliwy, gdy dyrektor szkoły jest liderem przemyślanych
i uzgodnionych społecznie zmian. Jego rola – partnera, inspiratora zmian, czasem wizjonera – jest kluczowa.
Dostrzega to w swojej pracy Maciej Pabisek, a Krystyna Kolwas proponuje uznanie różnorodnych modeli szkół,
a także rozwiązań o charakterze systemowym, jako naturalnego obrazu funkcjonowania systemu edukacyjnego.
Joanna Stelmach postuluje utworzenie Drugiej Komisji Edukacji Narodowej – niezależnej od polityki grupy ekspertów
związanych z edukacją, którzy będą tworzyć ramy zmian oświatowych w procesie konsultacji społecznej.
Autorzy nie zapomnieli o kluczowej roli nauczycieli w procesie przekształcania szkolnej rzeczywistości
i stwarzania warunków do rozwijania umiejętności uczniów. Specyfika pracy nauczyciela, jego rola jako lidera
praktyki edukacyjnej, motywującego do pokonywania trudności i osiągania sukcesów, powinna łączyć się z wysokim
statusem zawodowym i materialnym nauczycieli, uznaniem ich kompetencji, pełnieniem roli ekspertów w różnych
gremiach i przede wszystkim zaufaniem społecznym. Katarzyna Dąbkowska-Kułacz stworzyła
interesujący opis działań promujących medialnie zawód nauczyciela, jako kluczowy dla kondycji
i świadomości społeczeństwa. Ewa Flaga-Szewczyk zwraca uwagę na fakt, że konieczne jest
elitarne kształcenie nauczycieli połączone z refleksyjnym podejściem do praktyki edukacyjnej.
Wśród prac-esejów dominuje postulat autonomii pracy szkół, odformalizowania,
budowania społecznego zaufania. Szkoły i edukacja potrzebują autonomii, bo jest to
podstawowy warunek: rozwijania potencjału wszystkich podmiotów zaangażowanych
w edukację, sprostania wymaganiom współczesnego świata i budowania nowoczesnego,
demokratycznego społeczeństwa. Czy perspektywa 10 lat jest wystarczająca dla takich
zmian? Odpowiedź pozostawiam Czytelnikom.
dr hab. Małgorzata Żytko, prof. UW
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oraz do wydania niniejszej publikacji.

WYDAWCA

PARTNERZY PUBLIKACJI

