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Temat numeru

2 Paradygmaty w edukacji wczesnoszkolnej

Każdy nowy rok rodzi nowe nadzieje i ob�tuje 

w wiele obietnic i postanowień. Chęć zmiany nie 

ominęła też naszej redakcji. Nowe koncepcje, inne 

spojrzenie na uczenie oraz przeniesienie nowej pod-

stawy programowej na każdą sytuację edukacyjną to na-

sze noworoczne marzenia.

W aktualnej edycji „Życia Szkoły” proponujemy wspólną 

re�eksję nad tym, co ważnego wnosi nowa podstawa 

programowa, jak interpretować i rozumieć paradygmaty 

edukacji wczesnoszkolnej i jak je wdrażać w codziennej 

praktyce. Jest to wstęp do cyklu artykułów z tego zakresu.

Mając na uwadze, że podstawa programowa wytycza ra-

my edukacji oraz dookreśla prawny aspekt działalności 

szkoły i nauczyciela, uważamy, że wspólnie uda nam się 

pokazać, jak atrakcyjnie, skutecznie i innowacyjnie można 

uczyć, czerpiąc inspiracje z dokumentu MEN. Takie podejście daje nam gwaran-

cję, że to, co robimy, wypełnia cele i zadania sformułowane w podstawie, a jed-

nocześnie korzystamy z możliwości twórczych działań i własnych pomysłów.

W aktualnym numerze czasopisma wypowiedź na temat zasadniczych założeń 

zmiany programowej dopełnia przykład konspektu zajęć edukacyjnych. W przed-

stawionym opisie tzw. sytuacji edukacyjnej autorka pokazuje, w jaki sposób, dbając 

o holistyczny rozwój dziecka, przygotować uczniów do czytania tekstów. Zwraca 

uwagę, jak naturalnie połączyć potrzebę zabawy z uczeniem się.

Proponujemy spojrzenie na ruch, który uczy, czyli możliwości i potencjał tkwiący 

w ćwiczeniach kinezjologii edukacyjnej. Pokażemy też, jak równolegle, dbając o na-

turalny zdrowy rozwój dziecka, wprowadzać je w świat nowoczesnych technologii.

Inspirujemy, wzmacniamy poczucie tego, co już osiągnęliśmy jako nauczyciele – 

zapraszamy do opowieści o tym, jak uczy się w różnych krajach, np. w Indiach. 

Chcemy, aby poznawanie innego było źródłem nie tylko pomysłów, ale też rze-

telnego uznania, że i nasz dorobek ma swoją wartość oraz że należy do ciągłej, 

systematycznie doskonalonej myśli pedagogicznej.

Bez Państwa krytycznego czytania, bez przenoszenia zapisanych pomysłów w prze-

strzeń żywych sytuacji edukacyjnych nie uda nam się zrealizować żądanych no-

worocznych postanowień – to wiemy na pewno! Wiemy też, że wspólne działania 

dają więcej niż pojedynczy wysiłek, dlatego oferujemy Państwu to wspólne wej-

ście w nowy rok i wspólną realizację marzeń i postanowień na ten najbliższy czas.
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R
ozwój branży wydawniczej oferuje nam setki po-

radników pisanych przez nauczycieli. Zewsząd 

dostarczane nam są informacje, które my z upo-

rem przekształcamy w „dowody” niższości naszego sys-

temu oraz przekazujemy dalej z ukłuciem zazdrości, 

myśląc „tamtejsi nauczyciele nie mają takich proble-

mów jak my”. Celem niniejszego artykułu jest pokaza-

nie, iż porównania powinny nam służyć głównie jako 

inspiracja do doskonalenia pracy, dalszego rozwoju oraz 

podnoszenia kompetencji. Pisząc o systemach eduka-

cyjnych w Holandii, Singapurze i Finlandii oraz o rozwią-

zaniach prywatnych szkół w Kolumbii i Indiach staram 

się podkreślić, iż istnieje wiele metod i technik, które 

z powodzeniem możemy wykorzystywać na własnym 

podwórku. Znajomość zróżnicowania występującego 

na rynku edukacyjnym nie tylko może pomóc nam 

w dokonywaniu trafnych i świadomych wyborów, 

ale również przypomnieć, jak wiele już wypraco-

waliśmy jako nauczyciele dla rodzimego systemu.

Czas na naukę

Podstawową różnicą pomiędzy systemami edukacyjnymi 

jest wiek rozpoczęcia szkoły przez dziecko. W większo-

ści krajów do pierwszej klasy posyła się dzieci w wieku 

6–7 lat, jednak są też takie miejsca, gdzie dzieci zaczy-

nają swoją przygodę szkolną znacznie wcześniej. Mi-

mo iż w Holandii obowiązek szkolny dotyczy uczniów 

od piątego roku życia, większość rodziców decyduje 

się posłać do szkoły dzieci w wieku 3 lat.

Sytuacja ma się podobnie w Indiach, jednak powody ta-

kiego stanu rzeczy są zupełnie inne. W Indiach może-

my spotkać się z ogromną rywalizacją i poczuciem, 

że trzeba być we wszystkim najlepszym, jest to ty-

powo azjatyckie podejście do życia. Ten niekończący 

się wyścig jest powodem powstawania coraz większej 

liczby prywatnych szkół, mających oferty edukacyjne rozbudowane le-

piej niż niejeden uniwersytet. 3-letnie dziecko, uczące się według zasad 

„full immersion” – wszystkich przedmiotów w języku obcym. Piszące, 

czytające, liczące, uprawiające jogę i karate, grające na instrumencie, 

przygotowujące się do wystąpienia na akademii szkolnej w ramach 

zajęć prowadzonych metodą „storytelling”, uczęszczające na zajęcia 

z improwizacji i dramy, pływające w zawodach i grające w tenisa – ta-

ki obraz ucznia prezentowany jest w placówkach prywatnych – zapra-

szających nowych kandydatów.  

Tymczasem w Holandii rodzice kierują się chęcią rozwijania umie-

jętności społecznych dzieci, nabywania podstawowych życiowych 

kompetencji pod okiem specjalistów, którzy zajmują się indywi-

dualizacją poziomu nauczania oraz dostosowaniem metod do po-

trzeb każdego z nich. Oferty placówek różnią się nieznacznie, możemy 

wyszczególnić szkoły Montessori, Jenaplan, daltońskie, steinerowskie 

i prowadzone według pedagogiki Freineta. Niektóre z nich mają rów-

nież w ofercie zajęcia artystyczne lub sportowe.

Zróżnicowane postrzeganie poczucia 
bezpieczeństwa

W polskich szkołach przez pierwsze 3 lata nauki dzieci uczy jeden na-

uczyciel, zatem czasem zdarza się, że pojedyncze zajęcia, jak muzyka, 

wychowanie )zyczne, informatyka lub język obcy prowadzone są przez 

dodatkowych nauczycieli posiadających kwali)kacje w danym zakre-

sie. Celem takiego zabiegu jest między innymi zapewnienie uczniom 

Porównania systemów 
edukacyjnych są w naszych 
czasach normą – rozwój 
technologiczny przyczynia się 
do sprawniejszego dostępu 
do informacji, a to gwarantuje 
codzienną dawkę nagrań 
z zajęć i możliwość obserwacji 
elementów pracy szkolnej 
z różnych zakątków świata. 

NAUCZ YCIEL W ŚWIECIE
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poczucia bezpieczeństwa. W Finlandii ta kwestia wygląda podobnie. Zaś 

w Indiach od najwcześniejszych lat nauczyciele starają się przyzwy-

czajać uczniów do zmian i nawiązywania coraz to nowych relacji 

z wykładowcami oraz dostosowywania się do różnych zasad, ustala-

nych indywidualnie przez każdego prowadzącego. Zdaniem specja-

listów ogranicza to przywiązanie do jednej osoby, gwarantuje mniejsze 

poczucie lęku i stresu szkolnego, a także pozytywnie wpływa na rozwój 

poznawczy i emocjonalny uczniów. Jeśli zaś chodzi o holenderski sys-

tem, tu kolejny raz mamy zupełnie sprzeczne podejście – nauczyciel 

najczęściej prowadzi wszystkie zajęcia, łącznie ze specjalistycznymi, bę-

dąc cały rok lub kilka lat wychowawcą, czyli jedyną osobą nadzorującą 

pracę uczniów danej klasy. Holendrzy chcą w ten sposób pozostawić 

proces uczenia się w stre&e komfortu uczniów.

Dzieci pracujące na pełen etat

Tydzień szkolny trwający od poniedziałku do piątku wydaje się być nor-

mą, jednak w kilku krajach na świecie zajęcia odbywają się również w so-

boty. Przykładem krajów, w których dzieci mają tylko jeden dzień na 

odpoczynek są Włochy i Indie. Pracując w placówce w Finlandii, gdzie 

liczba godzin zajęć dydaktycznych ogranicza się do minimum, byłam pod 

ogromnym wrażeniem systemu planowania i gospodarowania czasem 

w celu realizacji programu nauczania. Młodzi Finowie zależnie od pro&lu 

klasy, do której uczęszczają (valmo – przygotowawcza, immersion – dwu-

języczna lub artystyczna), spędzają na zajęciach od 19 do 25 godzin tygo-

dniowo. Tymczasem w Indiach spotkałam się z 6 dniami wypełnionymi, 

do granic możliwości uczniów, wszelkiego rodzaju zajęciami. Przeciętny 

uczeń szkoły podstawowej w Indiach spędza w szkole 

35 godzin tygodniowo: od poniedziałku do piątku w go-

dzinach 8:50 – 15:10 oraz w soboty od 9:00 do 12:00. 

W szkołach prywatnych w Kolumbii również możemy 

spotkać się z wyjątkowo wyczerpującym planem – lek-

cje trwają tam od godziny 7:00 do godziny 16:00, a co 

za tym idzie, uczniowie już od 5. roku życia spędzają 

45 (!) godzin tygodniowo w placówkach edukacyjnych.

Odpoczynek elementem 
nauczania

Ciekawy system przerw możemy zaobserwować w szko-

łach holenderskich, warto podkreślić, że dotyczy on 

wszystkich klas szkoły podstawowej. Holendrzy uwa-

żają, że przerwy, odpoczynek i świeże powietrze są 

niezbędnym elementem w procesie nauczania, bez 

względu na wiek. Dzień zajęć zaczyna się od spotka-

nia przed budynkiem szkolnym, uczniowie i nauczycie-

le zbierają się na terenie placówki, niektórzy wdają się 

w rozmowy na niezwiązane ze szkołą i lekcjami tema-

ty, inni bawią się na placu zabaw, żegnają się z rodzi-

cami, (choć większość dzieci przyjeżdża do szkoły na 

rowerze bez nadzoru osób starszych). Ten czas jest prze-

znaczony na rozbudzenie i dotlenienie organizmu. Po 

kilkunastu minutach grupy udają się na zajęcia. Pierw-

sza dłuższa przerwa przypada na godzinę 10:00; w tym 

czasie uczniowie w salach przygotowują swoje prze-

kąski i siadają przed ekranem – we wszystkich klasach 

wyświetlany jest program informacyjny przygotowa-

ny z myślą o dzieciach i młodzieży. Uczniowie dowia-

dują się o wydarzeniach lokalnych i ze świata, uczą się 

o ekonomii i gospodarce krajów europejskich, a na ko-

niec obserwują przegląd sportowy i prognozę pogody. 

Następnie wychowawca zachęca uczniów do dyskusji 

na tematy poruszone w programie. Przerwa obiadowa 

rozpoczyna się o godzinie 12:00 i trwa godzinę – zde-

cydowana większość uczniów wraca w tym czasie do 

domu i je posiłek z rodziną. W tym czasie nauczyciele 

również mają możliwość odpoczynku i przedyskuto-

wania tych ewentualnych problemów. W ciągu dnia, 

co 20–35 minut w czasie zajęć wprowadzają do swoich 

zajęć elementy ruchowe, w miarę możliwości przerwy 

śródlekcyjne realizowane są na powietrzu. Są to krótkie, 

5–10 minutowe przerywniki, nawiązujące do tematyki 

danej lekcji. Podobnie kwestia przerw wygląda w Fin-

landii. W tym kraju uczniowie mają możliwość spę-

dzania wszystkich przerw na świeżym powietrzu, 

niezależnie od pogody. Dodatkowo w trakcie zajęć 

wprowadzane są krótkie przerywniki i rozpraszacze. 

NAUCZ YCIEL W ŚWIECIE
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Uczniowie w każdej chwili mogą zdecydować, że potrzebu-

ją odpoczynku i udać się do innej części sali lub budynku 

w poszukiwaniu ciszy lub wygodnego miejsca. Nauczyciel nie 

narzuca tempa pracy oraz czasu na wykonanie zadań, dlatego 

nie ma stałego planu przerw, które obowiązywałyby wszystkich 

bez wyjątku. Przerwa obiadowa trwa najczęściej pół godziny 

– w tym czasie uczniowie zjadają posiłek w stołówce szkolnej.

Egzaminy i ocenianie 

Od kilku lat w Polsce mówi się o o potrzebie zaprzestania ze-

wnętrznego egzaminowania i oceniania stopniem uczniów 

w szkołach podstawowych. Indie tymczasem osiągają w tej 

dziedzinie apogeum absurdu. Jak już wspomniałam, dzieci 

3-letnie, już w pierwszym roku nauki uczą się czytać, pisać i li-

czyć. W szkołach prywatnych proces ten odbywa się w dwóch 

językach – regionalnym i angielskim; nikt zatem nie widzi pro-

blemu w przeprowadzaniu comiesięcznych, trzydniowych eg-

zaminów mających na celu określenie postępów uczniów. Te 

rytualne sprawdziany poziomu wiedzy dzieci rozpoczynają już 

w 7. roku życia. 5 godzin lekcyjnych – tyle czasu (z krótkimi prze-

rwami na odświeżenie oraz jedną obiadową) trwają zmagania 

z jednym działem egzaminu. Działy te dotyczą: języka regio-

nalnego, przedmiotów ścisłych – w języku angielskim oraz ję-

zyków angielskiego i hindi. Oceny i porównania są w tym kraju 

codziennością wynikającą z norm społecznych. Można by są-

dzić, że na tle takich warunków testy raz na jakiś czas nie są dla 

uczniów obciążeniem, jednak może być jeszcze lepiej. Finowie 

i Holendrzy w pierwszych latach nauczania nie wprowadza-

ją elementów oceniania ani egzaminowania umiejętności 

czy wiedzy. Jedyną formą sprawdzającą postępy jest oce-

na opisowa, służąca jako informacja zwrotna, nie zaś wy-

znacznik poziomu ucznia na tle innych lub przyjętej normy.

Teoretycy i praktycy

Przeglądając podstawy programowe lub pracując w różnych pla-

cówkach edukacyjnych łatwo rozróżnić, w których systemach 

celem jest zdanie egzaminu końcowego, a w których przygoto-

wanie uczniów do dalszego życia. Nasze czasy wymagają ciągłe-

go przystosowywania się do nowych warunków oraz korzystania 

z coraz to nowszych narzędzi technologicznych, również w pro-

cesie nabywania kompetencji i wiedzy. W kilku krajach szkolnic-

two wykonało krok naprzód, pozostawiając w tyle szkolnictwo 

tradycyjne i oparte na nieaktualnych schematach. Efektem tych 

działań, kraje takie jak chociażby Finlandia, Irlandia, Holandia, 

Singapur czy Japonia znajdują się na szczycie list z najwyższy-

mi wynikami w badaniach międzynarodowych (między inny-

mi PISA). W Singapurze ustanowiono, iż od 2019 roku zniesione 

zostaną wszelkie egzaminy (zmiana dotyczy pierwszych dwóch 

lat szkoły podstawowej, zniesienie egzaminów dla starszych 

klas zostało zaplanowane na kolejne lata). Podstawą nowej 

metody oceniania będą w przyszłych latach projekty in-

dywidualne i zespołowe, quizy i testy klasowe. Zmiany te 

zapewnią więcej możliwości skoncentrowanych na uczniu 

oraz metodach nauczania i uczenia się, które kładą podwa-

liny pod pielęgnowanie postaw i umiejętności uczenia się 

przez całe życie. Podobne wartości odnajdziemy w systemach 

$ńskim i holenderskim. Co ciekawe, w obu krajach nauka w po-

czątkowych latach opiera się głównie na zabawie, improwiza-

cji, eksperymentach oraz nauce przez działanie. Nie oczekuje 

się tam uczenia się informacji na pamięć, przepisywania pod-

ręcznika czy encyklopedii do zeszytów, nie sprawdza się zna-

jomości konkretnych dat czy informacji – za to kluczowe są: 

umiejętność poszukiwania rozwiązań, zadawania pytań, dą-

żenia do celu, zdolność radzenia sobie z porażkami i niepowo-

dzeniami czy kreatywność.

Który system naśladować?  

W niniejszym porównaniu najważniejszy jest fakt, iż każdy z sys-

temów ma zarówno zalety, jak i wady. Ich analiza daje nam moż-

liwość wyszczególnienia elementów, które mogą się okazać 

przydatne i wartościowe. To od nas zależy, jakie metody sto-

sujemy oraz jakie wartości przyświecają naszym działaniom. 

Zaczerpnięcie inspiracji z zagranicznych, sprawdzających się 

rozwiązań może wnieść do naszej szkoły powiew świeżości lub 

pomóc w odejściu od rutyny i niekoniecznie efektywnych roz-

wiązań. Musimy jednak pamiętać, że zawód, jaki wykonujemy 

niesie za sobą ogromną odpowiedzialność. Pracując z ucznia-

mi nad ich postawami, pomagając w nabywaniu kompetencji 

w pewien sposób warunkujemy ich przyszłe życie. Korzystając 

z pomysłów i rozwiązań wypracowanych w innych systemach 

edukacyjnych nie możemy zapominać, że to nie miejsce 

wprowadzania poszczególnych rozwiązań ma znaczenie, 

a uczeń i jego indywidualne możliwości i predyspozycje. To 

na tym powinniśmy bazować dobierając formy, techniki i me-

tody kształcenia, to właśnie tempo i kierunek rozwoju naszych 

podopiecznych powinny wyznaczać, co będzie dla nich najlep-

sze. Potra$ąc wykorzystać wiedzę, umiejętności i intuicję, a także 

wsłuchując się uważnie w potrzeby ucznia, możemy świadomie 

stworzyć plan nauczania oparty na indywidualizacji oraz sojuszu 

metod, a wtedy żaden system nie będzie się nam wydawał lep-

szy od własnego, żaden też nie będzie w stanie nas ograniczać.
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