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Wymiana nauczycielska
Rozmowy międzynarodowe

Czy warto studiować za granicą? Co dają nam, nauczycielom, kontak ty ze środowiskiem z Europy i świata? 
Czy fascynacja innymi systemami edukacyjnymi ma przełożenie na jakość nauczania w Polsce?

J o a n n a  O b u c h o w s k a

Potrzeba matką wynalazków
Dzięki studiom międzynarodowym już po pierwszych 
kilku tygodniach zdajemy sobie sprawę, że prawdziwą 
wartością wymiany studenckiej nie jest sama możli-
wość studiowania za granicą, lecz szansa uczenia się 
od innych. W mieszanych grupach, w których czę-
sto możemy znaleźć przedstawicieli krajów z całego 
świata, każdego dnia uczymy się o swoich kulturach 
i tradycjach, różnicach i podobieństwach w systemach 
edukacyjnych oraz wielu innych aspektach dnia co-
dziennego. Umiejętność zadawania pytań, ciekawość 
świata i świadomość wartości rozmów okazują się 
najważniejsze w procesie uczenia się na zagranicz-
nych uczelniach, ważniejsze niż zdolność do wyrecy-
towania omawianych treści czy zaliczenie egzaminu 
na najwyższą ocenę. To dzięki refleksjom i porówna-
niom możemy zbudować swoje opinie na dany temat 
i zdecydować, które rozwiązania nam odpowiadają, 
w jaki sposób chcemy wykorzystać pozyskaną wie-
dzę w praktyce. Kiedy tworzyłam projekt „Wymiana 
nauczycielska – rozmowy międzynarodowe”, moim 
celem było danie szansy na zdobycie tego typu do-
świadczenia osobom, które nie miały dostępu do płat-
nych wyjazdów edukacyjnych. 

Opracowując bloga o tematyce z zakresu peda-
gogiki porównawczej, opisując swoje doświadczenia 
w pracy w czterech krajach, otrzymywałam wiele py-
tań, na które nie zawsze znałam odpowiedź. Coraz 
częściej konsultowałam się ze znajomymi nauczycie-
lami, prosząc ich o udzielanie odpowiedzi na poszcze-

gólne pytania, odpisywałam na dziesiątki wiadomości 
prywatnych i wtedy zrozumiałam, że taka forma wy-
miany informacji jest niewystarczająca.

Fascynacja polskich nauczycieli fińskim syste-
mem edukacyjnym oraz powszechność niezgodnych 
z prawdą materiałów na temat organizacji kształce-
nia w Finlandii dały mi impuls do wdrożenia projektu, 
dzięki któremu rozwialibyśmy wszelkie wątpliwości 
oraz moglibyśmy dowiedzieć się bezpośrednio od 
samego nauczyciela, jak wygląda jego praca. W trak-
cie trwania przygotowań do rozpoczęcia projektu, 
tworzenia grupy na Facebooku, opisywania założeń 
na blogu oraz dopracowywania szczegółów zro-
zumiałam, że potencjał tego pomysłu jest znacznie 
większy. Organizacja rozmowy z przedstawicielem 
jednego kraju nie rozwiąże bowiem problemu niskie-
go poziomu wiedzy z zakresu pedagogiki porównaw-
czej w Polsce. Długi czas zastanawiałam się, dlaczego 
tak wiele mówi się o systemie fińskim, pomijając inne, 
znajdujące się w pierwszej dziesiątce najlepszych sys-
temów edukacyjnych na świecie. Rozwiązania zasto-
sowane w Holandii, Danii, Niemczech, Austrii i wielu 
innych państwach również zasługują na uwagę, a tak-
że naśladowanie. 

Podejmowanie właściwych wyborów może na-
stąpić wyłącznie w efekcie poznania wszelkich moż-
liwości. Dlatego, aby udoskonalać system kształce-
nia w Polsce, najpierw powinniśmy mieć dostęp do 
informacji i dokładnie poznać systemy zagraniczne 
– szczególnie te, które odnoszą sukcesy.
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Projekt od początku skierowany był do osób, które 
aktywnie uczestniczą w tworzeniu edukacji, wprowa-
dzają zmiany, są gotowe na nowe wyzwania oraz oczy-
wiście interesują się wymianą międzykulturową i po-
szerzaniem horyzontów – swoich, innych nauczycieli 
i uczniów. Osoby otwarte na taką współpracę mogły 
dołączyć do grupy na Facebooku, gdzie rozpoczęliśmy 
działania na rzecz organizacji projektu. 

Wstępne założenia projektu
Główne cele projektu to: 

 y poszerzanie horyzontów, uczenie się od siebie, a do-
kładniej – korzystanie z doświadczeń innych nauczy-
cieli z całego świata w procesie ulepszania własnego 
warsztatu zawodowego,

 y stworzenie bazy narzędzi i informacji na temat sys-
temów edukacyjnych funkcjonujących w różnych 
krajach, z której każdy polski nauczyciel mógłby 
w dowolnej chwili zaczerpnąć wiedzę i gotowe roz-
wiązania,

 y nawiązanie współpracy z nauczycielami z całego 
świata – dla uzyskania jak najbardziej zróżnicowane-
go obrazu systemów edukacji i wykorzystania najlep-
szych, już wypracowanych metod i technik, 

 y budowanie pozytywnych relacji opartych na wspar-

ciu i zrozumieniu pomiędzy polskimi nauczyciela-
mi, nieustanne podejmowanie inicjatyw na rzecz 
udoskonalania systemu szkolnictwa oraz wspierania 
rozwoju uczniów; w dalszej perspektywie pozwoli to 
na stworzenie warunków umożliwiających uczestni-
kom projektu owocną współpracę zawodową. 

Projekt aktywizujący uczestników
W myśl metody learning by doing postanowiliśmy jak 
największą część prac przekazać w ręce uczestników 
– to oni mieli stworzyć listę pytań, na które odpowie-
dzi udzielali nauczyciele zagraniczni w późniejszych 
wywiadach, ich zadaniem było również dzielenie się 
nowinkami ze świata, ciekawostkami, filmami i linkami 
do artykułów oraz informacji o inspirującej literaturze. 
Przekazanie odpowiedzialności za funkcjonowanie 
grupy miało na celu zaktywizować jej uczestników 
i zachęcić do komunikacji. W pierwszych miesiącach 
istnienia grupy przeprowadziłam siedem wywiadów, 
na podstawie których powstały zapisy rozmów i arty-
kuły podsumowujące rozważania dotyczące systemów 
szkolnych w poszczególnych krajach. W projekt „Wy-
miana nauczycielska –  rozmowy międzynarodowe” 
zaangażowało się ponad 400 nauczycieli z kilkunastu 
krajów, w tym ponad 350 z Polski. 
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Wnioski
Przemyślenia płynące z rozmów są punktem wyjścia 
do wartościowych dyskusji. Już pierwsze wywiady 
przyczyniły się do usystematyzowania naszej wiedzy, 
ukazały także, jak często nasze oczekiwania względem 
systemów edukacyjnych różnią się od ich faktycznego 
kształtu. 

Tradycyjna Hiszpania
Zadziwiające dla polskich nauczycieli były wnioski 
z rozmów przeprowadzonych z nauczycielką z Hisz-
panii – Laurą Tobarrą. Okazuje się bowiem, że mimo 
z pozoru zupełnie różnych tradycji i kultur, łączy nas 
podejście do edukacji, a nasze systemy szkolne opie-
rają się na bardzo podobnych fundamentach eduka-
cji tradycyjnej. Podczas wywiadu dowiedziałam się, 
że hiszpańscy nauczyciele borykają się z wieloma 
problemami i utrudnieniami, z którymi –  jak się nie-
którym wydawało – stykają się wyłącznie nauczyciele 
krajów wschodnich. Brak dostępu do narzędzi tech-
nologicznych, przeciążenie obowiązkami związanymi 
z prowadzeniem dokumentacji, roszczeniowi rodzice, 
ograniczająca podstawa programowa i niesprzyjają-
ce warunki do rozwoju kompetencji to tylko niektóre 
wspomniane przez Laurę niedogodności. System ten 
jednak trudno oceniać w oparciu o opinię tylko jednej 
nauczycielki ze względu na fakt, iż funkcjonowanie pla-
cówek w dużej mierze zależy od rejonu, w jakim się 
one znajdują. Budżet edukacyjny, rozwiąza-
nia organizacyjne i warunki pracy są zatem 
bardzo zróżnicowane. 

Innowacyjna Finlandia
Najbardziej oczekiwany był wywiad z na-
uczycielką z Finlandii, Jessicą Hannonen. 
System fiński wzbudza w nauczycielach 
na świecie skomplikowaną mieszaninę 
uczuć: zazdrości, podziwu, niedowierzania. 
Refleksje nauczycielki szkoły podstawowej 
nie były jednak tak optymistyczne, jak spo-
dziewali się uczestnicy projektu. Jessica wy-
jaśniła, że reforma szkolnictwa trwa w ich 
kraju już 30 lat, a w związku z coraz lep-
szymi notowaniami w testach międzynaro-
dowych z roku na rok ogranicza się budżet 
poszczególnych regionów na rzecz innych 
wydatków, określanych przez rząd jako 
ważniejsze. W wyniku działań rządu ogra-
niczono zatrudnianie nauczycieli zastęp-
czych, co spowodowało ogromny wzrost 
nadgodzin i narzucanie dodatkowych 
obowiązków. W rozmowie padło jednak 

mnóstwo inspirujących propozycji dotyczących tego, 
jak zmieniać edukację oddolnie, zaczynając od siebie 
i swojej klasy. Dowiadujemy się również, w jaki sposób 
Finowie osiągnęli tak wysoki poziom nauczania oraz 
dlaczego – mimo wszystko – ich system szkolnictwa 
jest wyjątkowy i wart naśladowania. 

Postępowa Turcja
Turcja raczej rzadko kojarzy się z krajem postępo-
wym, a nasze wyobrażenia na jej temat często bazują 
na stereotypach i obserwacjach wakacyjnych miejsco-
wości. Jednak jeśli chodzi o edukację, trudno znaleźć 
wartościowe źródło rzetelnych i potwierdzonych in-
formacji. System ten interesował mnie od dawna, od 
kiedy miałam okazję studiować z kilkoma Turczynkami 
na holenderskim uniwersytecie w Zwolle. Ich poziom 
wiedzy był naprawdę godny podziwu, a podejście do 
nauczania absolutnie wyjątkowe. Dlatego, mimo nie-
wielkiego zainteresowania polskich nauczycieli tym 
systemem, postanowiłam przeprowadzić wywiad z Işıl 
Gülmez, wicedyrektorką jednej z publicznych szkół 
w Turcji. Kształcenie wśród uczniów od najmłodszych 
lat dobrych nawyków dotyczących organizacji życia 
codziennego (od gotowania po sprzątanie i naprawę 
sprzętów domowego użytku), wykorzystywanie narzę-
dzi technologicznych, wymiany zagraniczne i praktyki 
międzymiastowe to tylko kilka z ciekawych rozwiązań, 
o jakich dowiemy się dzięki rozmowie z Işıl.
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Przeludnione Indie i Wietnam
Kto by pomyślał, że możemy naśladować nauczycie-
li kształcących w systemach azjatyckich? Warto jest 
poznać realia pracy w klasie, do której uczęszcza od 
40 do nawet 100 uczniów, w szkołach, w których próż-
no szukać jakichkolwiek narzędzi pracy prócz tablicy, 
kredy i podręczników. O tych trudnych warunkach 
oraz miłości do nauczania i uczniów rozmawiałam 
z Malą Dogrą, nauczycielką z Mumbaju, i Katarzyną 
Sosińską, polską nauczycielką uczącą w wietnamskiej 
szkole. Możemy się od nich dowiedzieć, jak prowadzić 
lekcję w zróżnicowanych i licznych grupach bez użycia 
jakichkolwiek pomocy dydaktycznych, w jaki sposób 
utrzymać uwagę dzieci, pracując w niekorzystnych dla 
koncentracji warunkach, takich jak upały czy hałas. 
Wspólnie zastanowimy się nad tym, czy szacunek oka-
zywany nauczycielom w krajach azjatyckich jest wy-
nikiem tradycji, czy może raczej strachu przed karami 
cielesnymi. Dowiemy się także, jak kochać ten zawód 
mimo niesprzyjających okoliczności. 

Pasywne Włochy
Kraj, z którego wywodzą się rewelacyjne metody pedago-
giczne, jak np. Reggio Emilia czy Montessori, nie mógł nas 
bardziej zaskoczyć. Nauczycielkę z Mediolanu, Mariellę 
Tieghi, martwi nie tylko tradycyjny, przestarzały system 
edukacyjny, ale i podejście rządu do tego tematu. Nikt 
nie wymaga zmian, a zarówno uczniowie, rodzice, jak 
i nauczyciele są przyzwyczajeni do stosowanych od lat 
rozwiązań. I chociaż ta ostatnia grupa posiada stosunko-
wo dużą autonomię (możliwości w doborze materiałów, 
metod i treści kształcenia), edukacja we Włoszech nie 
zmieniła się od lat. Mimo wielu niedociągnięć i braków 
to właśnie włoski system powinniśmy naśladować, jeśli 
chodzi o edukację włączającą i integracyjną, szczegól-
nie w przypadku dzieci nieznających języka. Z artykułów 
można dowiedzieć się również, dlaczego szkoły publicz-
ne są nieraz bardziej prestiżowe niż placówki prywatne. 

Inspirujące szkolnictwo międzynarodowe – szkoły IB
Niezwykle ciekawa była rozmowa z Marcinem Sztom-
berskim, wtedy uczącym w szkole prywatnej prowa-
dzonej według programu IB (International Baccalau-
reate) w Baku (stolicy Azerbejdżanu). Szkoły podsta-
wowe, gimnazja i licea prowadzone według jednego 
programu w ponad 150 krajach na świecie – dowie-
działam się, w jaki sposób funkcjonują, jak udaje się 
zachować spójny i komplementarny system nauczania 
w tak zróżnicowanych środowiskach, co trzeba zrobić, 
aby zostać nauczycielem w takiej szkole i jakie niesie to 
ze sobą korzyści. Marcin opowiedział też o misji szkół 
oraz możliwościach uczniów po ich ukończeniu. Waż-

nymi elementami tego systemu są duży stopień samo-
dzielności i niezależności nauczycieli w doborze me-
tod i środków nauczania oraz niezwykle ciekawa oferta 
przedmiotów szkolnych i form ich zaliczania. Rozmowa 
ta na pewno stworzy przestrzeń do ciekawych przemy-
śleń i dyskusji na temat jakości systemów edukacyjnych 
oraz rozwiązań alternatywnych. 

Ewaluacja 
Ocenianie siebie nigdy nie jest proste – znacznie łatwiej 
poprosić o informację zwrotną innych, jednak do pew-
nych wniosków powinniśmy nauczyć się dochodzić sa-
modzielnie. Im częściej poddajemy swoje działania takiej 
ocenie, tym szybciej uświadamiamy sobie własne niedo-
ciągnięcia i znajdujemy właściwe rozwiązania napotka-
nych problemów. Pamiętajmy jednak, że popełnianie błę-
dów i zmiana założeń to część pracy doskonalącej nasz 
warsztat, nie zaś powód do rezygnacji z dalszych starań. 

Po przeprowadzeniu siedmiu wywiadów zauważy-
łam, że nie wykorzystujemy w pełni potencjału rozmów 
międzynarodowych. Od początku chciałam skupić się 
na jak najbardziej praktycznym aspekcie nauczania, me-
todyce i wspólnym rozwiązywaniu problemów, z którymi 
boryka się każdy nauczyciel na świecie. Podczas tłuma-
czenia rozmów zrozumiałam, że na tym etapie należy 
dokonać ewaluacji i stosownych zmian w organizacji 
projektu, a także stworzyć zupełnie nową listę pytań. 
Efekty pierwszych rozmów zupełnie nie pokrywały się ze 
wstępnymi założeniami, a aktywność uczestników grupy 
w dużym stopniu zależała od aktualnych wydarzeń szkol-
nych (np. w okresie prac nad zakończeniem roku szkol-
nego nauczyciele nie mieli czasu na dodatkowe działania 
na rzecz projektu). 

Jednym z najtrudniejszych 
momentów dla nauczycieli jest 
przeprowadzenie ewaluacji. 
Zadanie to wymaga dużo 
samokrytyki, umiejętności 
obserwacji oraz dokonania 
rewizji własnych pomysłów 
i początkowych założeń.
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Rysuje dla Państwa: 
Asia Marglarczyk – rysownik, grafik, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Prowadzi blog ilustracyjny: www.kreskaasi.blogspot.com

KRESKĄ ASI

Co moglibyśmy osiągnąć dzięki projektowi?
Sądzę, że ogromną wartość niesie ze sobą rozmowa 
na temat danych systemów edukacyjnych, ze szczegól-
nym uwzględnieniem ich użyteczności i funkcjonalno-
ści, a także możliwości wykorzystania poszczególnych 
elementów w naszych szkołach. Poszerzanie perspek-
tywy, gromadzenie wartościowych materiałów i na-
rzędzi, a także uczenie się na podstawie doświadczeń 
zagranicznych nauczycieli to kolejne zalety uczestni-
czenia w projekcie. Najważniejszym jednak osiągnię-
ciem projektu będzie stworzenie otwartej przestrzeni 
do dyskusji, możliwości wprowadzania rozwiązań za-
czerpniętych z innych systemów i uzyskanie szansy 
na nawiązanie współpracy zawodowej. Projekt może 
docierać do studentów i nauczycieli chcących odby-
wać praktyki lub staże zagraniczne, być może zdobyte 
informacje przyczynią do podjęcia ważnej zawodowo 
decyzji czy zgłoszenia się do projektów międzynaro-
dowych. 

Plany na przyszłość
W najbliższych miesiącach, po wprowadzeniu niezbęd-
nych zmian określonych podczas ewaluacji, planowa-

ne jest rozpoczęcie kolejnego etapu projektu. Zapla-
nowane zostały wywiady z nauczycielami ze Stanów 
Zjednoczonych, Francji, Kolumbii i Austrii. Tym razem 
mam nadzieję na wzbudzenie większego zainteresowa-
nia tematyką z zakresu pedagogiki porównawczej oraz 
osiągnięcie trwalszej i bardziej efektywnej współpracy 
w grupie. Pamiętajmy, że ucząc się od innych, doskona-
limy swój warsztat na rzecz tworzenia lepszej edukacji.

 y
Aby dowiedzieć się więcej i przeczytać zapisy z rozmów 
oraz artykuły dotyczące projektu, zapraszam na stronę 
www.educationaleden.pl. W zakładce PROJEKTY znajdą 
Państwo również wszelkie informacje na temat tego, jak 
dołączyć do projektu.

Joanna Obuchowska
Pedagog  zdolności  i  kreatywności,  terapeuta  
pedagogiczny i podróżniczka łącząca pasję z pracą 
zawodową. Studiowała  i  odbywała  staże  nauczy-
cielskie  w  Danii, Holandii  oraz  Finlandii.  Autor-
ka  projektu  „Wymiana nauczycielska – rozmowy 
międzynarodowe”. O edukacji i podróżach pisze na 
blogu – www.educationaleden.pl

http://www.educationaleden.pl/

