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15 maja – Święto Polskiej 
Muzyki i Plastyki
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 Do It Yourself

49 Drugie życie kartonika po mleku 

 Kształcenie zdalne

51 Zdalne kształcenie na miarę naszych możliwości

55 Praca zdalna – wskazówki dla nauczycieli

 Psychologiczne inspiracje

62 Zrozumieć złość

70 Wykorzystanie gier psychologicznych i analizy 

transakcyjnej w edukacji szkolnej

 SI w edukacji wczesnoszkolnej

51 „By zmysły nie prysły”. Wspomaganie integracji 

sensorycznej dziecka
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KWESTIA 
PRIORYTETÓW –
co chcemy osiągnąć, szukając alternatywy  
dla tradycyjnej edukacji?

O
d trzech lat na łamach różnych czasopism edukacyjnych oraz za pośrednictwem 

bloga i fanpage’a Educational Eden opisuję metody z powodzeniem wykorzysty-

wane w zagranicznych szkołach, a także dzielę się wnioskami z pracy w różnych 

typach szkół w Finlandii, Holandii, Kolumbii, Indiach i innych krajach, zawsze starając się se-

lekcjonować materiały tak, aby możliwe było ich wykorzystanie w naszym kraju. Wiele razy 

słyszałam o ograniczających nas, nauczycieli, podstawie programowej czy podstawach 

prawnych, nawet w kontekście rozwiązań, co do których nie miałam wątpliwości, iż da 

się je przenieść na nasze podwórko niezależnie od tego, czy byłaby to szkoła prywat-

na, czy publiczna. Zastanawiałam się, skąd bierze się ta obawa przed wychodzeniem 

poza przyjęte formy pracy i czy ja sama, pracując w polskiej szkole, miałabym po-

dobne problemy. Dopiero w tym roku szkolnym miałam szansę sprawdzić, czy 

to, o czym pisałam z takim zapałem, ma realne szanse na zaistnienie w polskiej 

edukacji. Od września 2019 roku jestem bowiem nauczycielką wiekowo kla-

sy 0–1, która pracuje według autorskiego programu edukacyjnego opartego 

na doświadczeniach i wiedzy zebranej w ostatnich siedmiu latach podró-

ży edukacyjnych. Z każdego systemu (z wyżej wymienionych kra-

jów) wykorzystuję elementy, które, w mojej ocenie, mogą 

podnosić jakość edukacji. Zaczynając pracę, zdawa-

łam sobie sprawę z możliwych porażek, niepowo-

dzeń i trudności, które napotkam. Gotowość ta 

była bardzo pomocna w procesie adaptacji.
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Nie wszystko naraz

Najważniejsze są priorytety. Zanim zacznie się tworzyć własną wizję eduka-

cji, wielkie plany do realizacji, trzeba ustalić, co chcemy osiągnąć. Ale nie tylko 

w kontekście najbliższych miesięcy czy lat – trzeba się zastanowić, w jaki spo-

sób wypracowane teraz postawy i umiejętności mogą wpłynąć na uczniów 

i ich otoczenie na kolejnych etapach edukacyjnych i w ich dorosłym życiu. Mo-

im priorytetem jest to, aby na rozwój i człowieka zawsze patrzeć holistycznie, 

z różnych perspektyw. Staram się nie wpaść w pułapkę społecznego przyzwo-

lenia na to, aby moje działania pozostawiły ślad przez 3 do 8 lat, by potem o to, 

jakim dorosłym będzie mój uczeń, martwił się już rodzic lub następny nauczy-

ciel. Nie ma dla mnie znaczenia, ile czasu pracuję z dziećmi, czy są to trzy mie-

siące, czy rok – zawsze angażuję się jednakowo w proces kształtowania postaw 

prospołecznych i rozwoju emocjonalno-społecznego. Wierzę, że to jest klucz 

do realizacji wszystkich celów – moich, uczniowskich, rodzicielskich oraz tych 

określonych przez rozporządzenia.

Zatem zaczynamy od zadania sobie pytania, jakie są nasze cele i jak zamierzamy 

do nich dotrzeć. Jest to szczególnie ważne ze względu na obowiązek dostoso-

wania własnych pomysłów do potrzeby realizowania podstawy programowej 

przewidzianej na danym etapie edukacyjnym. Być może dla wielu z czytelników 

jest to oczywiste, jednak pracując i rozmawiając od paru lat z nauczycielami, 

chcącymi wprowadzać innowacje, wiem, że cele te bardzo często są to zdaniami 

bez większego znaczenia, na przykład: „przygotować uczniów do kolejnego eta-

pu edukacyjnego”. Widząc tak sformułowany cel, nasuwa mi się jedynie pytanie: 

czy jest to cel sam w sobie? A jak już przygotujemy uczniów do tych wszystkich 

etapów, co dalej? Czego dla nich chcemy? I czego możemy od nich oczekiwać?

Moimi priorytetami, wyznaczonymi na pierwsze pięć miesięcy nauki, były 

między innymi:

 – zbudowanie trwałej, stabilnej relacji z i między uczniami oraz rodzicami 

moich uczniów, opartej na zaufaniu, szacunku, trosce o potrzeby drugiej 

osoby i własne, współpracę i wsparcie – tworzenie spójnej wspólnoty;

 – pełna koncentracja na wypracowaniu postaw i umiejętności, które po-

mogą uczniom w życiu codziennym, kolejnych latach nauki oraz w do-

rosłym życiu, takich jak:

 umiejętność wyznaczania i szanowania granic, 

 podnoszenie samoświadomości, w kontekście self-reg, re+eksyjności i war-

tości, jakie przyświecają naszym działaniom,

 stałe i adekwatne: samoocena i poczucie własnej wartości,

 wzmacnianie empatii, wrażliwości i uważności na otaczający nas świat,

 podejmowanie wyzwań i przejmowanie inicjatywy,

 radzenie sobie z niepowodzeniami i trudnościami,

 wzmacnianie poczucia niezależności i odpowiedzialności za nas samych 

i w razie potrzeby nasze otoczenie,

 utrzymywanie i wzmacnianie naturalnych zachowań dziecięcych, takich 

jak chęć udzielania pomocy potrzebującym, zadawanie pytań, sponta-

niczność czy okazywanie radości;

 wprowadzenie tylko tych innowacji i metod, których głównym zadaniem 

jest wspieranie powyższych procesów, nie zaś tych stworzonych stricte 

po to, by skupić się na rozwoju poznaw-

czym uczniów i zwiększaniu zasobów ich 

wiedzy książkowej,

 harmonijny, zrównoważony rozwój 

uczniów, podążający za ich zaintereso-

waniami, potrzebami i mocnymi strona-

mi – skupienie na każdej sferze rozwoju 

bez umniejszania wartości żadnej z nich.

Już po pierwszych tygodniach zauważyłam, 

że już te kilka punktów to całkiem spore wy-

zwanie, dlatego to one wyznaczały kierunek 

dalszej pracy. W programie bowiem początko-

wo wstępnie zamieściłam znacznie bardziej 

obszerny spis założeń i celów, dopiero po po-

znaniu grupy i wstępnej diagnozie mogłam 

bardziej realistycznie podejść do zadania.

Nauka mimochodem /  
/ Na wszystko przyjdzie 
czas – rozbij zdania

W tej kwestii od kilku lat przechodzę przez pew-

ne fazy, zależne od tego, gdzie w danym momen-

cie uczę i jaki model pracy obserwuję. Często 

trudno dostrzec wady i zalety jakiegoś podej-

ścia, gdy w nim się tkwi i widzi się efekty z nim 

związane. Było tak na przykład w okresie pracy 

w placówkach w Finlandii, gdzie dzieci w zasa-

dzie do końca trzeciej klasy uczą się mimocho-

dem, większość czasu szkolnego spędzają na 

zabawie twórczej i eksperymentowaniu oraz 

gdzie mają prawo same decydować, co dane-

go dnia będą robić. Dla porównania – w kolej-

nym roku pracowałam w placówce w Indiach, 

w której uczniowie już w wieku trzech lat uczeni 

są pisać i czytać w dwóch lub trzech językach. 

Po tak skrajnie różnych doświadczeniach po-

trzebowałam zastanowić się, które rozwiązanie 

jest zgodne z moimi wartościami i celami zawo-

dowymi. Pamiętam, pod jakim wrażeniem by-

łam pierwszego dnia pracy w Pushpalata British 

International School, gdy grupa czterolatków 

była w stanie porozumieć się ze mną w języ-

ku angielskim – ich trzecim języku – bez więk-

szych problemów. Azjatyckie systemy pokazują, 

że rozwój dziecka może zostać przyspieszony  

i w pełni zaplanowany przez nauczycieli i ro-

dziców. Da się, ale czy warto? Argumentów jest 

mnóstwo – dziecko po takiej szkole, w wieku 
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17 lat, jest w stanie wyjechać na drugi koniec 

świata i uczyć się do egzaminów międzynaro-

dowych, aby studiować na najlepszych świa-

towych uczelniach. Wkład Azjatów w rozwój 

nauki i postęp technologiczny jest niezaprze-

czalny. Niemniej jednak moim celem zawodo-

wym i ambicją życiową nie jest za wszelką cenę 

przygotowanie dzieci do bycia „najlepszymi” na 

konkurencyjnym rynku pracy. Wierzę, że szczę-

śliwe dzieci, mające odwagę podejmować wy-

zwania, potra4ące poradzić sobie z porażkami 

czy myślące poza schematami, będą w stanie 

wpłynąć na przyszłość świata. I w tej wizji bli-

żej mi do modelu 4ńskiego. Sądzę, że siedzenie 

w ławkach, czytanie, pisanie i rozwiązywanie 

zadań z treścią możemy rozpocząć pół roku 

później, w pierwszych miesiącach skupiając 

się wyłącznie na właściwym przygotowaniu 

się do kolejnych lat efektywnej nauki i pracy. 

Jestem przekonana, że warsztaty efektywne-

go uczenia się oraz lekcje w pełni przeznaczone 

rozwojowi krytycznego, logicznego myślenia, 

autore+eksji i samoświadomości w obszarze 

uczuć, emocji i przemyśleń, usprawnianiu 

współpracy (o zajęciach nazywanych 

„konglom” pisałam już kilkakrotnie na łamach „Życia Szkoły” i na www.educational- 

eden.pl) i radzeniu sobie z trudnościami na początkowym etapie wczesnoszkol-

nym są w stanie stworzyć bezcenne i trwałe fundamenty umiejętności szkolnych.

Porażki i trudności

W tym miejscu warto podkreślić, że podejmowanie wyzwania, jakim jest odej-

ście od schematu i „harmonogramu” edukacji wczesnoszkolnej działającej w na-

szym systemie, nie jest łatwe i często wystawia własne przekonania i wartości 

na próbę. Obserwując konta szkół i nauczycieli na mediach społecznościowych, 

rozmawiając z rodzicami lub nauczycielami dzieci w podobnym wieku, zdarza 

się, że zarówno rodzice moich uczniów, jak i ja, wpadamy w pułapkę porównań. 

Wydaje nam się, że nie idąc z prądem, nie postępując tak jak wszyscy, idziemy 

pod prąd – a przecież to musi oznaczać, że popełniamy jakiś błąd. Nie oszukujmy 

się – system pruski jest już tak mocno zakorzeniony, że ciężko sobie wyobrazić, 

że edukacja może wyglądać inaczej. Owszem, znamy wszyscy modele edukacji, 

które odnoszą sukcesy, jednak wprowadzanie ich i udowadnianie skuteczno-

ści zawsze trwa i wymaga ogromnej determinacji i wiary w sukces. Jak bowiem 

określić, obliczyć, czy i na ile dziecko się czegoś nauczyło, jeśli próbujemy odejść 

-

-
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od ocen i testowania? W jaki sposób zapewnić, że poziom umiejętności dziec-

ka jest wystarczający lub znacznie przewyższa ogólne wymagania (określone 

w podstawie programowej, którą realizujemy), jeśli właśnie to mierzenie, punk-

towanie i dopasowywanie dzieci do standaryzowanych ramek zniechęca nas 

w edukacji tradycyjnej najbardziej? Z własnego doświadczenia wiem, że odpo-

wiedzi jest tyle, ile pytań, a ich wery4kacja po prostu musi potrwać. Najważniejsze, 

by odpowiedzi nie były uniwersalne, ale określane dla każdego indywidualnie.

W naszym zawodzie, niezależnie od tego, w jakiej szkole uczymy i czy idziemy 

utartymi ścieżkami, czy może próbujemy tworzyć własne, ryzyko zmagania 

się z trudnościami, porażkami czy konsekwencjami popełnionych błędów jest 

ogromne. To od nas zależy, w jaki sposób do nich podejdziemy – czy potrak-

tujemy je jak lekcję i wartościowe doświadczenie na drodze do doskonalenia 

warsztatu, czy może pozostawią w nas ślad w postaci frustracji, zniechęcenia 

i niepodejmowania kolejnych prób?

Wzmożone okresy ewaluacyjne

Jak każdy nauczyciel, nie muszę czekać do okresów ewaluacyjnych, żeby z zebra-

nych notatek dowiedzieć się, co działa, a co powinnam w kolejnych miesiącach 

zmienić. Obserwuję pracę mojej grupy i każdego dziecka indywidualnie pięć 

dni w tygodniu przez parę godzin, w związku z czym na bieżąco mogę wpro-

wadzać udoskonalenia. Nie oznacza to jednak, że przy każdej okazji, w której 

coś nie dzieje się po mojej myśli, zmieniam plan działań. Zawsze staram się być 

konsekwentna i rozumiem, że pewne procesy wymagają czasu.

Po pierwszych pięciu miesiącach pracy mogłam wypracować z dziećmi rytm 

i zasady naszej współpracy. Każdy z nas miał pewien przełom w wyznaczaniu 

swoich granic i odkrywaniu, jakie warunki powinny zostać spełnione, aby 

każdy indywidualnie i wszyscy jako grupa 

mogli odkrywać i poznawać świat w zgodzie 

ze swoimi możliwościami i predyspozycjami. 

Nauczyliśmy się, jaki wpływ na proces ucze-

nia się mają nasze emocje, relacje z ludźmi, 

z którymi i od których się uczymy, zaspoka-

janie własnych potrzeb, jakie znaczenie mają 

odpowiednia dieta, temperatura, oświetlenie, 

pozycja i wiele innych czynników zewnętrz-

nych i wewnętrznych. Każdy na tym etapie 

wie, jakie ma słabości i mocne strony, wie,  

na co chce lub powinien poświęcać więcej 

czasu, żeby zauważyć efekty. Moi uczniowie 

znają już swoje upodobania i predyspozycje, 

wiedzą, czym się kierują w momencie dokony-

wania wyborów. Jedną z ważniejszych kompe-

tencji, jakie zdobyliśmy i stale usprawniamy, 

jest umiejętność prowadzenia mediacji – w sy-

tuacjach kon+iktowych dzieci znają zasady 

prowadzenia rozmowy (uważne słuchanie, 

język faktów, komunikaty „ja” itd.), szukania 

kompromisów lub sytuacji win-win, wiedzą, 

jakie narzędzia pomagają im sprawniej do-

chodzić do rozwiązania problemu. Jesteśmy 

świadomi swoich praw, obowiązków i odpo-

wiedzialności, jaka wynika z naszej przyna-

leżności do różnych komórek społecznych, 

potra4my poradzić sobie z konsekwencjami 

własnych wyborów, nawet jeśli nie do końca 

nam się ode podobają. Przez wszystkie pro-

cesy przechodzimy wspólnie, rozmawiając, 

analizując i poddając re+eksji nasze odczu-

cia i wnioski z wydarzeń.

Moim priorytetem jest przygotować moich 

uczniów do tego, aby potra4li, niezależnie od 

zmian cywilizacyjnych, jakie nas czekają, od-

naleźć się w nowej sytuacji. Wystawiając ich na 

codzienne wyzwania i patrząc, jak operują swo-

imi nowo nabytymi kompetencjami i podejmu-

ją inicjatywę, wychodząc poza strefę swojego 

komfortu, jestem pewna, że ścieżka edukacyj-

na, na którą ich zabrałam, właśnie w tym kie-

runku zmierza.

  Joanna Obuchowska    

Pedagog zdolności i kreatywności, terapeutka pedago-
giczna i podróżniczka, łącząca pasje z pracą zawodową. 
Studiowała i nauczała w Polsce, Danii, Holandii, Kolum-
bii, Finlandii i Indiach. Autorka projektów: „Wymiana na-
uczycielska – rozmowy międzynarodowe” i „Metodyczna 
degustacja”. O podróżach edukacyjnych pisze na porta-
lu www. educationaleden.pl. 
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