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Na naszych oczach powoli – ale konsekwentnie – zmienia się rola szkoły. Przestaje ona być
instytucją mającą monopol na wiedzę, a staje się jednym z miejsc szerokiego dostępu do niej.
Szkoła w Moszczance dostosowała się do potrzeb rynku edukacyjnego i zmieniającego się
otoczenia, a dzięki otwartości i spontanicznej gotowości nauczycieli jest otwarta na zmiany.
Innowacyjność kierunkuje się tutaj na poszukiwanie skutecznych rozwiązań wychowawczych,
profilaktycznych i edukacyjnych, za sprawą wprowadzania niekonwencjonalnych metod
pracy oraz odbiegającego od istniejących wzorów budowania klimatu sprzyjającego
kreatywności.

Szkołę można porównać do placu budowy
Zespół nauczycieli opracował koncepcję pracy szkoły pod nazwą „Nowoczesna Edukacja
Szkolna”, wokół której koncentrują się działania wychowawcze, profilaktyczne i edukacyjne
prowadzone przez placówkę. Inspiracją były wzory i pomysły bogatej myśli pedagogicznej
Celestyna Freineta oraz Janusza Korczaka. Nadrzędnym celemwyznaczającym kierunki pracy
jest rozwój osobowości dziecka, który dokonuje się poprzez zdobywanie wiedzy, ogólną
organizację, naturalną aktywność własną nauczyciela i ucznia.
„Dajcie dzieciom narzędzia pracy, kredki i farby, fiszki do samodzielnych poszukiwań, książki
do czytania, ogród, nie zapomnijcie o teatrze, a szkoła stanie się w mgnieniu oka placem
budowy i słowo praca nabierze całej wspaniałości wiążąc pracę manualną z umysłową
i społeczną. W takich warunkach dziecko będzie niezmordowanie poszukiwać, realizować
swoje pomysły, eksperymentować, uczyć się wyrastać skupione, myślące, ludzkie.
A wychowawca pójdzie za jego przykładem” (Freinet, 1993, s. 47) – ta myśl C. Freineta wita
każdą osobę, która odwiedza Zespół Szkolno-Przedszkolny w Moszczance. Zawarta jest w niej
filozofia naszej codziennej pracy.
Powołując się również na pytanie, które stawia Edward de Bono – „Egzamin dotyczy
pewnych tradycyjnych przedmiotów i zgodnie z tradycją przygotowują je uczelnie (…) Co
z egzaminem z praktycznego myślenia? Gdzie egzamin z tworzenia wartości…?” –
odpowiadamy: najistotniejszym dla nas celem jest nie realizacja programów ani osiąganie
najwyższych wyników na testach, lecz działania, które pomogą naszym uczniom „wzrastać
życiowo”. Chcemy pokazać dzieciom ich wyjątkowość, rozbudzić w nich zainteresowanie
wiedzą oraz, jak mówi C. Freinet, „musimy ukształtować takie osobowości, które będą zdolne
nie tylko do tworzenia i ożywiania robotów, ale również do kierowania nimi i do
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wykorzystywania ich usług w dziele wyzwalania sumienia i humanizmu, które na zawsze
pozostaną wielkością i racją bytu Człowieka” (Freinet, 1993).

I. Jeden dzień z życia dziecka w szkolnej rzeczywistości
1. Faza przygotowawcza
Interpretacja zapisów w nowej podstawie programowej wymusiła potrzebę opracowania
i wdrożenia programu nauczania dla klas I–III pod nazwą „Nowoczesna edukacja – szkoła
w działaniu” (w przygotowaniu kolejne programy nauczania dla klas IV–VI), który
inspirowany jest pedagogiką C. Freineta.

2. Faza działania
Z procesu edukacyjnego wykluczone zostały trzy szkodliwe czynniki, które mają wpływ na
proces kształcenia. Należą do nich lekcje podzielone na poszczególne przedmioty, pakiety
edukacyjne, które zdaniem C. Freineta trzymają w jarzmie zarówno ucznia, jaki i nauczyciela
(Freinet, 1976), oraz stereotypowe ćwiczenia wykonywane przez cały zespół klasowy.
Działania opisane w programie nauczania wspomagają rozwój dziecka, a nauczyciel
liczy się z jego potrzebami i autentycznym, naturalnym sposobem bycia. Program kładzie
nacisk na obserwację i poznanie dziecka na tle jego warunków środowiskowych. Kształcenie
opiera się na aktywności małego ucznia, a praca zintegrowana jest wokół tzw. tygodniowych
modułów, wokół których nauczyciel projektuje różnego typu sytuacje edukacyjne,
uwzględniając:


sytuacje naturalne – pozostawiające dziecku maksimum możliwości wyboru
i inicjatywy,



sytuacje naturalne wzmocnione – nauczyciel kieruje uwagę dziecka na konkretną
sprawę, ale pozostawia mu swobodny wybór rodzaju i form działania,



sytuacje organizowane – kiedy to nauczyciel określa temat, formę, cel, stawia
konkretne działania, jednak sposób wykonania tego zadania pozostawia inwencji
dzieci.

W swoich założeniach odchodzimy od pracy z pakietem edukacyjnym, zastępując go
własnymi rozwiązaniami i świadomym udziałem uczniów w procesie poznawczym. Praca
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zorganizowana jest w tygodniowych modułach tematycznych. Nauczyciel projektuje okazje
edukacyjne, które są metodą, opisanym sposobem działania w ścisłym powiązaniu
z treściami podstawy programowej dla kształcenia ogólnego. Takie ujęcie stanowi
syntetyczną, zgeneralizowaną formę odpowiedzi na pytania: Jak to czynić? Jak sprzyjać temu,
co w dziecku ukryte, ale jego własne?
Praca wyznaczona przez moduły wymaga od nauczyciela zaplanowania działań,
przygotowania dokumentacji oraz zorganizowania warsztatu pracy – pomoce, materiały,
decyzje, gdzie poszczególne zadania i aktywności będą realizowane. W każdym module
nauczyciel uwzględnia wszystkie obszary edukacyjne zapisane w podstawie programowej.
Kolejnym etapem pracy nauczyciela jest wybór zagadnień przeznaczonych do realizowania
w danym tygodniu. Ten etap zawiera zarówno planowane treści, jak i te umiejętności dzieci,
które nauczyciel zamierza kształtować.
Punktem wyjścia jest rozmowa z uczniami, podczas której mówią oni o swoich
skojarzeniach dotyczących wybranego zagadnienia i zadają pytania związane z tematem. To
pozwala nauczycielowi zorientować się, jaki jest zasób wiedzy dzieci i w jakim kierunku idą
ich zainteresowania. Informacje o tym, co dzieci wiedzą i czego chciałyby się dowiedzieć, są
bardzo ważną wskazówką dla nauczyciela – dzięki nim potrafi ocenić poziom trudności treści
oraz zadań, które musi przygotować dla grupy i dla poszczególnych grup dzieci.
Następnie dzień po dniu nauczyciel realizuje zaplanowane działania. Aktywność dzieci
jest dokumentowana – rysunki, plansze, fotografie, zgromadzone eksponaty, najróżniejsze
dziecięce wytwory. Na zakończenie projektu grupa organizuje wystawę, która również staje
się okazją do podzielenia się uzyskaną wiedzą i zdobytymi umiejętnościami z innymi.
W tej metodzie cenne jest nie tylko to, że dzieci są aktywne w trakcie trwania modułu,
lecz także to, że po jego zakończeniu mogą do niego powracać dzięki zgromadzonej
i dostępnej dokumentacji, mogą rozmawiać na interesujące je tematy, zadawać kolejne
pytania, zastanawiać się, powtarzać lub kontynuować aktywności, które były podejmowane
podczas trwania projektu. Wszystkie te sytuacje są bardzo korzystne dla pobudzania
i zaspokajania ciekawości poznawczej poszczególnych uczniów. Zarówno sposób, jak i zakres
samodzielnie podjętych działań pozostają w gestii dziecka, a przez to dają mu możliwość
robienia tego, co je interesuje i rozwija.
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Zadania przydzielane uczniom mają charakter zindywidualizowany. Dominują
zróżnicowane pod względem poziomu indywidualne karty pracy, przygotowane zgodnie
z możliwościami i zaawansowaniem dzieci.
W procesie edukacyjnym stosujemy również metody naturalne, w których nie ma
miejsca na przekazywanie uczniom gotowych, podręcznikowych wiadomości. Podstawowym
kryterium doboru treści i technik pracy z uczniami są potrzeby życia. Poprzez konkretne
działania dzieci uczestniczą w procesie poszukiwania i rozwiązywania problemów, poznają
wzajemną zależność różnych zjawisk, potrafią lepiej zrozumieć otaczającą rzeczywistość,
same dochodzą do wniosków i uogólnień.
Uczniowie tworzą również plany pracy, mogą dzięki temu sami decydować o rodzaju
i sposobie wykonywanych zadań, poznawać znaczenie sprawnej organizacji dla osiągania zaplanowanych wyników. Planowanie sprzyja ponadto zachowaniu rytmiczności pracy, równomiernemu podziałowi zadań. Z jednej strony ukazuje konieczność działań zespołowych,
z drugiej zaś – stwarza możliwość realizowania zadań w tempie określonym indywidualnymi
potrzebami i możliwościami każdego dziecka.
W pracy dydaktycznej nie mają zastosowania takie formy zajęć i ćwiczeń, które są
oparte na mechanicznym powtarzaniu, przepisywaniu, uczeniu pamięciowym. Wiedza ta jest
bowiem bezużyteczna i nie pobudza do myślenia. Jej źródłem powinien być bogaty
księgozbiór, ale też wszystko to, co pobudza, inspiruje, zachęca do poszukiwań, wpływa na
rozwój

zainteresowań,

pomaga

zrozumieć

otaczający

świat,

wyzwala

twórcze

możliwości. W takiej organizacji pracy nauczyciel przyjmuje funkcję animatora, który
pokazuje uczniom drogi uczenia się w trakcie indywidualnego i grupowego rozwiązywania
problemów

i

działań.

Pomaga

odkrywać,

wyszukiwać,

analizować,

wnioskować,

interpretować i dokonywać samooceny. Pozwala współpracować, samodzielnie podejmować
nowe zadania, aby w ten sposób dziecko tworzyło siebie.

Oto przykłady metod edukacyjnych stosowanych przez nauczycieli z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Moszczance:
A. Dzień szkolny
Dzieci w ciągu każdego dnia:


uczestniczą w zajęciach intelektualnych – wyznaczonych przez tematykę modułów.
W trakcie tych zajęć nauczyciel wprowadza nowe treści;
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wykonują prace warsztatowe – jest to indywidualna forma aktywności przeznaczona
na metodyczne porządkowanie wiedzy;



wykonują prace otwarte – jest to czas przeznaczony na różnorodne formy aktywności
dzieci.

Formy aktywności:


spontaniczna – dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu przestrzeni edukacyjnej,



inspirowana – okazjami edukacyjnymi,



kierowana – realizacja projektów ekologicznych, społecznych, kulturalnych itp.

B. Przywitanie – każdego dnia
To czas na budowanie kontaktu, więzi, atmosfery zaufania i przyjaźni między dziećmi, a także
między każdym dzieckiem a osobami dorosłymi. Dzieci mogą pokazać rodzicom, co
ciekawego zrobiły wczoraj. Nauczyciel proponuje tzw. rundki „Co u mnie?”. Na początku dnia
bardzo ważne są działania prowadzone wspólnie z uczniami – zaplanowanie zajęć czy
ewentualny podział na podgrupy odpowiedzialne za poszczególne zadania.
C. Terminarz
To tzw. kartka tygodnia, na której uczniowie przez cały tydzień swobodnie zapisują pytania,
na które chcieliby uzyskać odpowiedź. Ta praktyka pozwala zaspokoić naturalną ciekawość
dzieci, stanowi punkt wyjścia do poszukiwania rozwiązań, jest kolejnym krokiem do
zdobywania wiedzy.
E. Klasowy Dzień Segregatora
Segregator, który przechowuje się w klasie, to narzędzie wspierające obserwacje nauczyciela
i źródło informacji o uczniu. Każdy z nich samodzielnie gromadzi w nim swoje prace
(swobodne teksty inspirowane, prace plastyczne, karty pracy, wyniki własnych poszukiwań,
itp.). Dziecko samodzielnie wybiera prace podczas Klasowego Dnia Segregatora – wówczas
nauczyciel rozmawia z uczniami o ich segregatorach, wspólnie analizują ich zawartość. Dzieci
w tym dniu dokonują przeglądu swoich prac, najlepsze z nich prezentują koleżankom
i kolegom. Wartością tej formy pracy jest możliwość dokonywania przez dzieci oceny
własnych postępów, analizowania osiągnięć. Segregatory są prezentowane rodzicom
podczas spotkań.
F. Książka życia
Jest to zeszyt formatu A4, który dziecko otrzymuje pierwszego dnia w szkole. Może do niego
wklejać swoje swobodne teksty oraz umieszczać w nim prace plastyczne.
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G. Opieka i wychowanie
Pozytywne doświadczenia powodują silną afiliację do swojej szkoły, która staje się dla
dziecka drugim domem, dlatego dbamy o adaptację – jest ona ważna i nie można jej
pominąć. Również szatnia została urządzona tuż przy klasie, aby mały uczeń nie czuł się
zagubiony, a rodzic mógł odprowadzić go do sali i w każdej chwili porozmawiać
z nauczycielem.
Wiele uwagi poświęcamy dobremu wychowaniu, zależy nam, żeby uczniowie
odróżniali dobro od zła i wybierali dobro, posiedli zdolność do empatii warunkującej
budowanie dobrych relacji z innymi dziećmi i dorosłymi oraz kierowali się wartościami
takimi jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej
wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość,
kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do
pracy zespołowej. Podkreślamy uzdolnienia dzieci i rozwijamy je. W trosce o to, aby
odczuwały one satysfakcję z działalności twórczej, stwarza się im warunki do prezentowania
swoich osiągnięć.
H. Sale lekcyjne
Sale zostały kompleksowo urządzone i wyposażone, wyodrębniono w nich dwie części –
rekreacyjną i edukacyjną. Dzieci mogą też zostawiać swoje rzeczy i książeczki
w wyznaczonym do tego miejscu .
I. Przygotowanie sześciolatków do szkoły: przedszkolaki w świetlicy szkolnej – „Moi rodzice
pracują, ja jestem w świetlicy”
Wspólna zabawa i nauka opierają się na przewodniej bajce miesiąca, którą młodszym
dzieciom czytają ich starsi koledzy, zaproszony gość lub nauczyciel. Całość uzupełniają zajęcia
plastyczne, techniczne, gry i zabawy dydaktyczne. W ten sposób rodzi się integracja dzieci
starszych z przedszkolnymi, które wchodzą w świat szkolny bez obaw i lęku – znają szkolne
korytarze, sale lekcyjne, a przede wszystkim starszych kolegów.
J. Przygotowanie sześciolatków do szkoły: „Ty też będziesz uczniem, czyli jak oswoić
szkołę”
Aby zadbać o właściwe relacje między uczniami, dzieci szkolne razem z nauczycielami
zapraszają przedszkolaki do wspólnego uczestniczenia w przygotowanych zadaniach. Jak to
robią?
 Przez wspólną naukę;
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 Przez wspólną zabawę;
 Dzięki konkursom, warsztatom, przedstawieniom;
 W ramach konkursu dla sześciolatków i uczniów klas pierwszych;
 Podczas zajęć warsztatowych, na których dzieci poznają bohaterów swoich
ulubionych bajek;
 W ramach Święta Pluszowego Misia;
 Za sprawą akcji „Mikołajki dla przedszkolaków” pod hasłem „Podziel się przeczytaną
książeczką z młodszymi kolegami i koleżankami”;
 Dzięki opiece nad młodszymi dziećmi –– starsi uczniowie pełnią dyżury w jadalni.

3. Zauważalne zmiany i rezultaty
Nauczyciel dba o to, by stale rozszerzał się wachlarz doświadczeń i przeżyć, by dzieci miały
o czym mówić, pisać, by miały czego próbować i doświadczać. Dzieci piszą, malują
i nagrywają swobodne teksty, prezentują swoją pracę i śmiało o niej opowiadają, pracują
w małych zespołach na miarę swoich możliwości. Prowadzą doświadczenia, badania,
eksperymentują, stawiają hipotezy. Uczą się nawiązywania kontaktów z rówieśnikami,
budowania poczucia wartości, współpracy i rozwiązywania konfliktów poprzez udział
w zadaniach ogólnoszkolnych: ekologicznych, patriotycznych, ekspresyjnych. Pracują
z wykorzystaniem metody zabawy, sztuki, które prowadzą do rozwijania zdolności
i zainteresowań (mają już pierwsze sukcesy w konkursach plastycznych). Rośnie
zainteresowanie realizowanym programem nauczania wśród nauczycieli z innych szkół
w Polsce. Rodzice wspierają działania szkoły i aktywnie w nich uczestniczą.
Rezultaty:


Warunki edukacyjne sprzyjają procesowi nauczania i uczenia się, uczniowie będą
wiedzieli i umieli więcej niż tego wymaga podstawa programowa;



Dzieci posiądą zdolność do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania
i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii
informacyjno-komunikacyjnych;



Uczniowie nabędą nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności
tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;



Wykształcona zostanie postawa obywatelska – poszanowanie tradycji i kultury
własnego narodu, a także szacunku dla innych kultur i tradycji;
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Dzieci rozwiną uzdolnienia i talenty, będą odczuwały satysfakcję z działalności
twórczej – poprzez stwarzanie warunków do prezentowania swych osiągnięć;



Każde dziecko ciekawie, w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze, spędzi czas w szkole,
zwiększą się tym samym szanse edukacyjne uczniów zdolnych oraz uczniów mających
trudności w nauce.

II. Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna
Program „Nowoczesna Edukacja Szkolna” jest kompatybilny z programem nauczania
„Nowoczesna edukacja – szkoła w działaniu”, łączy je wspólny kierunek działania – „mądre
unowocześnianie szkoły”.
Program powstał na gruncie 20-letnich doświadczeń w zakresie autorskich innowacji
pedagogicznych i przeprowadzonych badań edukacyjnych oraz przy kreatywnym
zaangażowaniu nauczycieli. Nawiązuje również do potwierdzonych przez prof. Bogusława
Śliwerskiego w latach 90. wyników innowacji pedagogicznych w ramach autonomicznego
szkolnictwa publicznego w naszym kraju, ale także w Szwajcarii, Niemczech, Czechach i na
Słowacji.
Przewodnią ideą koncepcji jest współdziałanie nauczyciela i rodziców w tworzeniu
środowiska wychowawczego – dynamicznego, podlegającego ciągłym zmianom i rozwojowi
zależnemu od czynników zewnętrznych i wewnętrznych.
Podstawowe założenia:


szkoła promuje uczenie się aktywne, poszukiwawcze i badawcze, uczestnictwo
i dialog w procesach współdziałania w uczeniu się – służących sobie, innym
i środowisku;



szkoła jest miejscem indywidualnego rozwoju, gdzie każde dziecko na miarę swoich
możliwości, zdolności i zainteresowań ma szansę osiągnięcia sukcesu, gdzie żaden
jego wysiłek nie jest lekceważony lub przekreślany;



w szkole każde dziecko czuje się bezpieczne, ma prawo oczekiwać pomocy, ale
i udzielać jej swoim kolegom.

Wartości szkolnej edukacji upatrujemy w fundamentalnych zadaniach. Staramy się, aby
nie towarzyszyło dzieciom uczucie nudy oraz codzienna rutyna. Tworzymy i uruchamiamy

9

Marzena Kędra • Szkoła w kilku obrazach, czyli o szkole z wyobraźnią•
różnorodne

projekty

edukacyjne

rozwijające ich

aktywność

twórczą,

sprzyjające

intensywnemu, wszechstronnemu rozwojowi w oparciu o samopoznanie, poszukiwanie,
rozwijanie zdolności i zainteresowań. Zauważamy, że dzieci uczą się najaktywniej w toku
interakcji z rówieśnikami, kiedy mają swobodę w wyborze zadań, stawianiu pytań, szukaniu
rozwiązań.
Stawiamy również na naukę nawiązywania właściwych kontaktów z innymi dziećmi,
budowania poczucia wartości, współpracy i rozwiązywania konfliktów – tego, co niezbędne
w dorosłym życiu.
Wyznaczyliśmy również główne kierunki pracy pedagogicznej w wychowaniu
i uczeniu się:
 obserwacja i poznanie dziecka na tle jego warunków środowiskowych;
 indywidualizacja w procesie wychowania i nauczania w celu wykrywania i rozwijania
uzdolnień, zainteresowań i zamiłowań;
 niwelowanie i korygowanie niepożądanych postaw, szczególnie typu aspołecznego,
przez włączanie dziecka w działalność wspólnoty;
 różnorodne formy ekspresji artystycznej i praktycznej włączone w proces nauczania
i wychowania, stanowiące naturalną motywację do osiągania coraz lepszych wyników
w nauce;
 organizowanie dzieciom szerokich kontaktów z bliższym i dalszym środowiskiem
społecznym, przyrodniczym i kulturalnym, w celu rozbudzenia ich zainteresowań
i twórczej ciekawości;
 wychowanie przez pracę, czyli umożliwienie dziecku dokonania samodzielnych
doświadczeń w toku różnorodnej działalności oraz przeżyć wynikających z własnego
wysiłku;
 dobra organizacja pracy, która zależy od planowania realnego i zintegrowanego
z życiem;
 samorządna organizacja życia w klasie szkolnej;
 „doświadczenia

poszukujące”

źródłem

działalności

poznawczej,

odkrywczej,

emocjonalnej i praktycznej;
 planowanie pracy w kierunku indywidualnego rozwoju;
 promocja solidaryzmu i współpracy z innymi;
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 korespondencja i wymiana międzyszkolna;
 prezentacje;
 doświadczanie świata i budowanie wokół niego działań edukacyjnych;
 posługiwanie się nowoczesnymi narzędziami i technikami;
 współpraca rady pedagogicznej, domu i szkoły oraz instytucji wspomagających.

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
Organizacja pracy lekcyjnej na wszystkich etapach edukacji zmierza do tego, aby uczniowie
nie wykonywali zadań w sposób mechaniczny. Chodzi o to, aby znali oni cel pracy, jej
przeznaczenie oraz mogli korzystać z jej efektów. Nastawienie na osiągnięcie konkretnych
rezultatów sprzyja podejmowaniu zadań autentycznych, które mają ekonomiczny sens,
przyczyniają się do powiększenia wspólnego dobra, do polepszenia warunków szkolnego
życia. Na tej płaszczyźnie kształtuje się poczucie odpowiedzialności, wspólnoty celów,
powstają warunki do tego, aby dzieci czuły się gospodarzami we własnej szkole.
Programy nauczania realizowane w szkole adaptowane są do zadań placówki,
wzbogacane o nowe treści. Dzięki temu programy stają się otwarte i elastyczne, powiązane
z bieżącymi wydarzeniami, aktualnymi potrzebami uczniów, szkoły i środowiska. Są
realizowane zgodnie z rytmem przemian zachodzących w najbliższym otoczeniu społeczno-przyrodniczym.

Wprowadzone

modyfikacje

polegają

na

przekształceniu

odgórnie

wyznaczonych zadań tak, aby wiedza szkolna była żywa, ciekawa i bogata, służyła
pełniejszemu zrozumieniu otaczającej rzeczywistości, sprzyjała kształtowaniu umiejętności
niezbędnych w życiu. Wyodrębniły się centralne pojęcia programowe – takie jak praca,
społeczeństwo, ojczyzna, patriotyzm – które scalają wiedzę szkolną i integrują treści
z zakresu różnych przedmiotów.
W szkole przyjęto zasadę, że uczenie się nie może polegać tylko na powielaniu
cudzych myśli, korzystaniu z gotowych treści. Stworzono więc takie warunki, aby uczniowie
mogli wyrażać własne sądy, ujawniać swoje wewnętrzne dążenia i przeżycia, np. samodzielnie wybierają tematy do własnych prac w swobodnych tekstach czy projektach. Ich treść
zależy od zainteresowań dzieci, od tego, co je cieszy czy smuci. Nauczyciele nie stawiają
żadnych wymagań dotyczących zarówno tematu, jak i formy. Ich pomoc polega na
wskazywaniu źródeł informacji, nigdy zaś na podawaniu gotowych odpowiedzi na pytania.
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Aktywność dziecka
Podstawowe znaczenie dla rozwoju aktywności ma twórcza działalność dziecka. Udział
w działalności twórczej związanej z realizacją zadań bliskich psychice dziecka ma wpływ na
kształtowanie takich motywów uczenia się, które wynikają z chęci poznania, zaspokojenia
własnych zainteresowań, osiągnięcia osobistej satysfakcji. Ocena szkolna przestaje więc
spełniać rolę głównego środka wychowawczego, na plan pierwszy wysuwają się wewnętrzne
potrzeby i dążenia dziecka.
Mając na uwadze powyższe przesłanki, myśl C. Freineta: „niech każdy z twych
uczniów znajdzie jakąś dziedzinę, w której będzie mógł choć na chwilę uzyskać przewagę
i powodzenie” (Freinet, 1993, s. 78) oraz przekonanie, że w każdym uczniu drzemią jakieś
talenty, realizujemy w szkole projekt „Prowokować – Oferować – Wybierać”. Zdolności,
zainteresowania i możliwości poszczególnych uczniów są różne. Różnym dzieciom potrzebne
są więc różne drogi edukacyjne.
Aby osiągnąć sukces edukacyjny, należy już od najmłodszych lat rozbudzać u dzieci
aktywność i chęć poszukiwania. Konieczne wydaje się uczenie poprzez działanie oraz
rozwijanie wyobraźni. Proponujemy warsztaty, podczas których dzieci pracują w grupach
mieszanych wiekowo. Kształcą one wtedy wrażliwość na drugą osobę oraz wyrabiają nawyk
opiekowania się młodszym, opiekowania się tym, kto tej opieki potrzebuje. Uczą się
pełnienia różnych ról i funkcji w grupie, tego, że wraz z przybywaniem lat będzie im
przybywać, w sposób naturalny, więcej umiejętności i obowiązków, a pełnione role staną się
poważniejsze i wymagające większej odpowiedzialności.
W różnych zespołach czekają na dzieci różne role – raz organizują pracę zespołu,
a kiedy indziej są jego członkiem, któremu ktoś inny wyznaczy zakres pracy i jej kierunek.
Działania w grupach przygotowują do pracy i współpracy, uczą organizowania wspólnego
wykonywania zadań i pracy w grupie.
Czas pobytu w szkole nie ogranicza się do zajęć lekcyjnych. Uczniowie sami wybierają
warsztaty, biorąc pod uwagę swoje potrzeby, zadania, których się podjęli, oraz własne
zainteresowania.
Realizacja programu odbywa się poprzez interdyscyplinarną realizację miesięcznych
zadań zintegrowanych wokół działań wychowawczych, profilaktycznych i edukacyjnych. Na
każdy miesiąc przygotowany jest temat wiodący. Wszystkie zadania przerywają monotonię,
rozwijają

kreatywność,

otwartość,

zaangażowanie.

Uczą

dostrzegania

problemów
12
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i rozwiązywania ich. Tak zorganizowana praca wymaga zaangażowania zarówno ze strony
nauczycieli, jak i uczniów. Chciałabym podzielić się kilkoma pomysłami, które były
zrealizowane w szkole – być może zainspirują one innych do podjęcia podobnych działań.

A. Prezydencja Polski w Unii Europejskiej
W lipcu 2011 r. Polska rozpoczęła prezydencję w Unii Europejskiej. Uczniowie i nauczyciele
naszej szkoły nie mogli przejść obok tego obojętnie, dlatego postanowiono, że październik
będzie

poświęcony kształtowaniu

postaw patriotycznych, powrotowi

do

korzeni

i popularyzacji wśród uczniów i ich rodziców wiedzy na temat prezydencji w Unii.
Opracowaliśmy pakiet zadań do zrealizowania przez każdą klasę pod kierunkiem
wychowawców.
Pierwszym krokiem były lekcje dotyczące UE i wyjaśniające unijne słownictwo. Drugi
krok to przygotowanie przez uczniów pytań i przeprowadzenie wywiadów z rodzicami
i dziadkami na temat polskiej prezydencji, natomiast końcowy etap polegał na
podsumowaniu teoretycznych wiadomości podczas lekcji europejskich prowadzonych przez
pracownika starostwa powiatowego. Okazało się, że uczniowie posiadają dużą wiedzę i są
przygotowani do prowadzenia rozmów na ten temat. I tu zaczęła się mała polityka.
Przedstawiciele uczniów klas III–VI z opiekunami wybrali się na spotkanie z osobami
promującymi naszą małą ojczyznę – powiat i gminę. Pierwsze spotkanie z burmistrzem
Prudnika w jego gabinecie uświadomiło dzieciom, że droga do Brukseli zaczyna się w takich
małych miejscowościach jak nasza i że zawsze trzeba pracować uczciwie i z oddaniem.
Podczas drugiego spotkania u starosty prudnickiego dzieci zrozumiały, że trzeba stawiać na
kreatywność i nie zapominać o korzeniach. Teraz oczy Europy zwrócone są na Polskę, a my
powinniśmy pokazać to, co u nas najlepsze.
Właśnie takie zadanie, czyli kreowanie wizerunku naszej miejscowości, otrzymali
uczniowie klas I–III, którzy stworzyli piękne prace plastyczne oraz ciekawe teksty promujące
Moszczankę.
W UE wysoko ceni się polską zdrową żywność, dlatego nie można zapomnieć
o recepturach i przepisach naszych babć. Jedną z najbardziej znanych i kultywowanych
tradycji jest kiszenie kapusty. Czas nam sprzyjał – było przed Wszystkimi Świętymi, zatem
kapusta została już zebrana, wystarczyło tylko podwinać rękawy i zacząć szatkowanie.
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Wszyscy byliśmy przygotowani, udekorowaliśmy stanowiska w sali gimnastycznej, a wzrok
przyciągały szczególnie transparenty z hasłami.
28 października odbył się w naszej szkole konkurs kiszenia kapusty. Poprowadziła go
uczennica klasy V, która dała rodzicom z szatkownicami i główkami kapusty sygnał do
rozpoczęcia rywalizacji. Przy ośmiu stanowiskach, przy których znajdowali się uczniowie,
nauczyciele i rodzice, zawrzało. Każdy był skupiony na swoim zadaniu, a w tym czasie
publiczność mogła wysłuchać przyśpiewek o zaletach kiszonej kapusty. Staropolskim
obyczajem podłoga zatrzęsła się od przytupów i podskoków tancerzy. Szatkowanie, solenie,
mieszanie, ubijanie i nakładanie do beczułek bacznie śledziła komisja złożona
z przedstawicieli uczniów każdej klasy. Zdaniem jury najlepszą kapustę – zdrową i bardzo
smaczną podstawę wielu potraw – przygotowali uczniowie klasy VI.
Ukiszoną kapustę (która wcześniej odpowiednio długo, w ciemnym miejscu, stała
w beczułkach) przełożyliśmy do słoików z pięknymi etykietkami i zaprojektowanym przez
uczniów logo każdej klasy. Każdy, kto nabył słoik pysznej kapusty, przekazał tym samym
datek członkom Klubu Anioła, który przygotował niespodzianki dla samotnych i chorych
mieszkańców Moszczanki.

B. „Szkolny Pitagoras nad Złotym Potokiem”
W trakcie całego roku szkolnego dbamy o rozwój naszych uczniów i dostosowujemy
wymagania do ich indywidualnych potrzeb. W lutym tego roku skupiliśmy się na pogłębianiu
uzdolnień matematycznych wśród uczniów, poszerzaniu ich zainteresowania tym
przedmiotem oraz wzbudzeniu motywacji do poznawania tajników królowej nauk.
Każda klasa miała przydzielone zadanie do wykonania. Dzięki wzajemnej współpracy
nasze „pierwszaki” wykonały klasowy dywan liczb, który będzie im teraz służył do
rozwiązywania zadań tekstowych i ułatwi skomplikowane dotąd obliczenia. Jak trudno jest
dziecku zapamiętać, że dodawanie jest przemienne, że świat liczb jest ogromny, mogli się
przekonać uczniowie klasy II, gdy budowali własne piramidy liczb. Teraz mogą sprawdzić, jak
wiele działań można wykonać, ograniczając się tylko do zbioru liczb naturalnych. Plakaty, na
których przedstawili własne pomysły na piramidy, przedstawiają świat liczb widziany
w wyobraźni dziecka.
Nawet czas spędzony podczas przerw szkolnych nie musi być wypełniony nudą, jeżeli
tylko dziecko posiada odpowiednie warunki do samorozwoju. W tym celu klasa III
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opracowała gry matematyczne wraz z zasadami. Ich duży wkład pracy, wspólne układanie
reguł, wykonanie potrzebnych pomocy miały nie tylko pokazać pomysłowość uczniów, lecz
także nauczyć ich sztuki kompromisu i dojścia do wspólnych rozwiązań. Poprzez zabawę
mogą teraz doskonalić swoje umiejętności matematyczne oraz rywalizować ze sobą według
ustalonych przez siebie reguł.
Uczniowie klasy IV udowodnili natomiast, że jest wiele liczb, które mają bardzo
ciekawe własności – stworzyli w tym celu plakaty oraz prezentacje multimedialne. Jak
zapamiętać całą wiedzę matematyczną w tak krótkim czasie? Zawsze można sięgnąć do
encyklopedii matematycznych, które wykonali uczniowie klasy V. Znalezienie odpowiedniego
hasła, wyszukanie informacji opatrzonej przykładami ułatwia teraz dogłębne poznawanie
tajników matematyki. Rzadko się o tym mówi, ale warto wiedzieć, komu zawdzięczamy
istnienie matematyki i jaki wkład w jej poszczególne treści miały takie postacie jak Pitagoras
czy Tales. Aby uporządkować te informacje, uczniowie klasy VI przygotowali albumy
z fotografiami i życiorysami słynnych matematyków. Warto wspomnieć ludzi i ich dorobek,
który miał ogromny wpływ na istnienie współczesnego świata. Dzięki takiej formie zadania
uczniowie mieli okazję połączyć treści matematyczne z elementami historii.
Na zakończenie uczniowie klas I–VI wzięli udział w „Maratonie matematycznym”,
który składał się z pięciu konkurencji. Najlepsi matematycy z każdej klasy rywalizowali ze
sobą, odpowiadając na różne pytania czy tworząc plakat na zadany temat. Największą
trudność sprawiło im rozwiązanie zadań tekstowych, a później dopasowanie rozwiązań do
tabeli z liczbami. Umiejętność dobrej współpracy sprawiła, że uczniowie klasy IV okazali się
niepokonanymi matematykami. Przed nimi teraz noc pełna wrażeń spędzona w szkole,
oczywiście z ciekawymi grami i zabawami matematycznymi.
Uzdolnienia dzieci wspieramy również poprzez zachęcanie ich do udziału w licznych
konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych. Nasi dwaj uzdolnieni uczniowie są
studentami Dziecięcej Politechniki Opolskiej. Mają zaszczyt znajdować się w gronie 200
studentów przyjętych na DPO.
Uczestnictwo w tym projekcie jest dla dzieci nie tylko wspaniałą zabawą, lecz także
pozwala im patrzeć na naukę z zupełnie innej strony. W wielu kręgach funkcjonuje
przestarzały wizerunek nauk technicznych jako tych niezwykle trudnych, żmudnych,
wymagających często ponadprzeciętnej odporności psychicznej. Tymczasem poznanie
Politechniki Opolskiej od kuchni, a także możliwość zobaczenia świata oczami naukowca
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Marzena Kędra • Szkoła w kilku obrazach, czyli o szkole z wyobraźnią•
powodują, że dla niejednego młodego człowieka jest to okazja do zrealizowania swoich
życiowych pasji. W trakcie całego roku akademickiego uczniowie biorą udział
w interesujących zajęciach dotyczących m.in. aktywności fizycznej dziecka czy trzęsień ziemi
i zapobiegania ich skutkom, a także różnych rodzajów instrumentów muzycznych.
Uczestnictwo w Dziecięcej Politechnice Opolskiej kończy się przyznaniem dyplomu
ukończenia Politechniki, co jest dla ucznia ogromnym wyróżnieniem.
Uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci, z grupą naszych uczniów wzięliśmy
udział w wykładzie Symbolika liczb, imion i znaków chińskich zorganizowanym przez Instytut
Konfucjusza Politechniki Opolskiej. Wprowadzeni w kulturę tego narodu, mogliśmy zapoznać
się

z

egzotycznymi

tradycjami,

sposobem

ubioru,

przesądami

czy

znaczeniem

skomplikowanych znaków chińskich. Teraz nasi uczniowie wiedzą, że nie warto w Chinach
kupować karty telefonicznej z numerem 4, gdyż jest to pechowa liczba, a należy szukać tych
z numerem 8 – liczbą przynoszącą szczęście, mimo że taka karta jest najdroższa. Ósemka
symbolizuje determinację i dążenie do celu, a także uporządkowanie spraw, niezbędne do
jego osiągnięcia.
Biorąc udział w tak licznych akcjach i wyjazdach, wspólnie z naszymi uczniami mamy
na celu wypełnienie tego, co symbolizuje chińska liczba 9 – stanu osiągnięcia pełni w jakiejś
dziedzinie,

wysokiego

poziomu

rozwoju

intelektualnego

i emocjonalnego

dzieci.

Udowodniamy w ten sposób, że każy mały uczeń ma w sobie potencjał, może coś zmienić na
lepsze w otaczającym nas świecie, kierując się przy tym pomysłowością i skutecznością.

C. Maraton twórczej ekspresji
Marzec w naszej szkole był wyjątkowy! Nic w tym dziwnego, gdyż na ten wiosenny czas
przypadł ,,Maraton twórczej ekspresji''. Wyczuwało się nadchodzącą wiosnę oraz nadal
świeżą

myśl

C.

Freineta,

często

przytaczaną

przez

samą

Halinę

Semenowicz,

a dotyczącą twórczej ekspresji dziecka: ,,Ekspresja we wszystkich postaciach twórczości
dziecka, stosowana nie od święta lub tylko w wyznaczonym przez plan lekcyjny czasie jest –
zdaniem Freineta – najlepszym środkiem nawiązania kontaktu i współpracy z uczniem, jest
motorem wyzwalającym zainteresowania, na którym można oprzeć się w procesie
dydaktycznym” (Semenowicz, 1995).
Nauczyciele, choć na co dzień opierają proces dydaktyczny na ekspresji twórczej,
w tym czasie pozwolili swoim uczniom intensywnie i długotrwale wykorzystać uchwyconą
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podczas zajęć inspirację wierszem, opowiadaniem, legendą, spacerem wiosennym,
spotkaniem z ciekawym człowiekiem, wiadomością przeczytaną w internecie, a nawet lekcją
gramatyki.
Dzięki temu, że dzieci mogły tworzyć dzieła związane z interesującymi je tematami – w
każdej klasie powstały prace nasycone pasją twórczą. W młodszych klasach były to wiersze,
opowiadania i dialogi, w starszych – scenariusze skonstruowane ze scen i aktów.
Wybrane przez zespoły najciekawsze teksty w sposób naturalny prowokowały dzieci
do dalszych – już zespołowych – działań twórczych. Uczniowie bardzo chętnie zasiadali do
tzw. prób stolikowych, by czytać partie przydzielone poszczególnym aktorom. Z zapałem
urządzali castingi na odtwórców ról swoich sztuk. W klasach starszych rolę reżysera
przejmowali sami uczniowie, w młodszych tą pracą kierowali nauczyciele.
Kolejnym etapem maratonu była twórczość plastyczna dzieci. Uczniowie weszli w role
scenografów, którzy pracowicie i z fantazją realizowali projekty związane z oprawą wizualną
swoich dzieł. Wykonywali własnoręcznie rekwizyty i elementy dekoracji: malowidła na
płótnie, kartonie czy szarym papierze.
27 marca, w Światowy Dzień Teatru, nastąpiło uwieńczenie maratonu twórczego.
Zespoły klasowe zaprezentowały efekty twórczej pracy w postaci opracowanych
spektakli. Warto wspomnieć, że również w marcu członkowie koła teatralnego dali niemały
wyraz swojej ekspresji, choć prezentowany przed skromną, przedszkolną publicznością.
Szkolni aktorzy wystąpili z inscenizacją Na stacji opartą na motywach Lokomotywy Juliana
Tuwima.
Spektakl z założenia miał charakter alternatywny, zbliżony do happeningu. Akcja
rozgrywała się na dywanie przedszkolaków zaadaptowanym na scenę-stację, natomiast
publiczność przedszkolna, niecierpliwie kręcąca się dookoła, miała sposobność wziąć aktywny
udział w spektaklu, dając nieskrępowany wyraz swojej twórczej ekspresji.
,,Maratonowi twórczej ekspresji’’ dodatkowo towarzyszyły wydarzenia kulturalne
w formie warsztatów poetyckich – profesjonalnie przeprowadzonych przez Zofię Kulig, poetkę
prudnicką – oraz spotkania autorskiego z udziałem poety młodego pokolenia.
Marzec przyniósł wszystkim prawdziwą radość z twórczych poczynań i radość
dzielenia się ich efektami z innymi.
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D. Chiny w Moszczance
Przygotowanie młodych ludzi do twórczej aktywności to główne zadanie współczesnej szkoły
i systemu edukacji. Dzieci chętnie podejmują nowe wyzwania, dlatego grupa uczniów wraz
z rodzicami i nauczycielami wzięła udział we wspomnianym wcześniej wykładzie Symbolika
liczb, imion i znaków chińskich zorganizowanym przez Instytut Konfucjusza Politechniki
Opolskiej, Centrum Współpracy Polska–Chiny. Zaciekawieni kulturą i obyczajami tego kraju
zaprosiliśmy przedstawicieli uczelni do naszej szkoły. W kwietniu gościliśmy specjalistę ds.
międzynarodowych w Instytucie Konfucjusza w Opolu oraz dwie studentki z Chin, które
obecnie przebywają w Polsce w ramach wymiany studentów.
Celem ich wizyty było przybliżenie naszym uczniom sztuki pisma chińskiego oraz
przeprowadzenie warsztatów chińskiej kaligrafii. Po zapoznaniu się z gośćmi, uczniowie
wzięli udział w spotkaniu, podczas którego wysłuchali informacji na temat chińskiego
alfabetu oraz mieli okazję obejrzeć filmy pokazujące sztukę tworzenia chińskiej kaligrafii.
Dowiedzieli się, że Chińczycy zawsze przykładali wielką wagę do eleganckiego pisma
i uznawali kaligrafię za jedną ze sztuk, na równi z malarstwem. Choć samo pismo chińskie ma
3500 lat, sztuka kaligrafii została ukształtowana na przełomie III–IV w n.e. Rodzaj materiału
używanego jako podłoże miał duże znaczenie przy tworzeniu i kształtowaniu się technik
utrwalania znaków. Po wynalezieniu papieru upowszechniła się metoda pisania tuszem, za
pomocą pędzla sporządzonego z bambusowego patyczka i włosia rozmaitych zwierząt –
najczęściej końskiego. Nasi uczniowie, wtajemniczeni w techniki pisma chińskiego, wzięli
udział w warsztatach kaligrafii. Zanim jednak warsztaty się rozpoczęły, dzieci pokazały
gościom szkołę i przedszkole, opisując w języku angielskim ich tajemnicze miejsca. Studentki
z Chin, zauroczone wyglądem i pracą naszej szkoły, bardzo chętnie wymieniały swoje
spostrzeżenia z naszymi uczniami, którzy mogli w ten sposób wykazać się umiejętnością
wykorzystania języka obcego w sytuacjach praktycznych. Następnie udaliśmy się na
warsztaty, podczas których każdy mógł nauczyć się chińskiej kaligrafii.
Nasze dzieci wyposażone w niezbędne narzędzia zajęły się kształtowaniem
umiejętności pisania chińskich znaków. Przekonały się, że nie jest to łatwe zadanie, że
wymaga ono dużej koncentracji i nakładu pracy. Pamiętając o tym, że każdy znak składa się
z określonej liczby kresek, starały się przestrzegać zasady, że po wykonaniu każdej kreski
należy oderwać pędzel od podłoża – dopiero wtedy można zacząć rysować następną.
Wszystkie dzieci podczas zajęć otrzymały tzw. cztery skarby do nauki, czyli papier, tusz,
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pędzel i kamień służący do rozcierania tuszu. Dzieci bardzo chętnie podjęły trud tworzenia,
a efekty ich pracy zaskoczyły niejedną osobę. Zajęcia pozwoliły uczniom rozwinąć ich
zdolności twórcze, ucząc je przy tym współdziałania w grupie i wspólnego planowania pracy.
Umożliwiliśmy im zdobywanie własnych doświadczeń oraz przeżywanie radości wynikającej
z własnego wysiłku.
Wizyta tak niezwykłych gości wzbudziła wśród uczniów ogromne zainteresowanie
kulturą Chin. Podjęliśmy działania mające na celu trwałą współpracę z Instytutem
Konfucjusza Politechniki Opolskiej i taki rodzaj zajęć będziemy kontynuować w kolejnych
latach. Kolejny raz udowodniliśmy, że bliskie jest nam założenie pedagogiki C. Freineta,
mówiące o tym, że w pracy pedagogicznej najważniejszy jest rozwój osobowości każdego
dziecka (Freinet, 1976).

E. Patriotyzm – uczyć czy praktykować?
Ostatnie dni kwietnia upłynęły nam na radosnych przygotowaniach do uroczystych
obchodów Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w naszej szkole. Do tego święta uczniowie
przygotowywali się na różne sposoby i w kilku etapach. W ramach zajęć humanistycznych
układali pytania sondażowe, które później kierowali do napotkanych mieszkańców
Moszczanki. Na pytania:


W jaki sposób przygotowuje się pan/pani do Święta Flagi Narodowej?



W jaki sposób uczestniczy pan/pani w uroczystościach obchodów Święta Flagi?



Czy flaga narodowa jest ważna tylko w dzień jej święta?



Jak pan/pani myśli, patriotyzmu należy uczyć czy raczej trzeba go praktykować?



W jaki sposób powinno się utwierdzać młode pokolenie w przekonaniu, że należy
świętować dzień 2 maja?

mieszkańcy chętnie udzielali dzieciom odpowiedzi. Zebrany materiał słowny i zdjęciowy
w kolejnym dniu szkolnym na zajęciach pozalekcyjnych przyjął formę prezentacji
multimedialnej. Na zajęciach koła historycznego starsi uczniowie poszukiwali materiałów do
prezentacji na temat flagi narodowej i na bazie zdobytych wiadomości wykonali prezentację
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Uczniowie utalentowani artystycznie zajęli się oprawą
choreograficzną i muzyczną nadchodzącego święta.
30 kwietnia nasza szkoła od samego rana przeżywała szczególne chwile. Dzieci
w każdej klasie projektowały i z radością wykonywały biało-czerwone kotyliony
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z przeznaczeniem na wojewódzką uroczystość Święta Flagi. O poranku przybyli zaproszeni
goście: posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, burmistrz, kombatant, przewodnicząca
Komisji Oświaty, dyrektor Muzeum Ziemi Prudnickiej, dziennikarz Radia Opole,
przedstawiciel Rady Sołeckiej, absolwentci szkoły oraz rodzice, by razem z nami obchodzić
Święto Flagi Narodowej pod hasłem „Patriotyzm – uczyć czy praktykować?”.
Czas świętowania rozpoczął się prezentacją wyników sondażu ulicznego, następnie
uczniowie starszych klas przedstawili swoją prezentację. Po pierwszej części zabrzmiał
polonez, w rytm którego szóstoklasiści z biało-czerwonymi flagami w dłoniach wykonali
tradycyjny taniec narodowy. Później padła komenda „Baczność!” i wszyscy dumnie
odśpiewali Rotę. Nie zabrakło też radosnych pieśni patriotycznych oprawionych ruchem
scenicznym.
Po części artystycznej rozpoczął się ogólnoszkolny panel Portrety Flagi Narodowej,
prowadzony przez nauczyciela i jednego z uczniów klasy szóstej. Uczestnicy – zaproszeni
goście, nauczyciele i uczniowie – dyskutowali na temat flagi narodowej, patriotyzmu
i doświadczeń z nimi związanych.
W godzinach popołudniowych uczniowie, zainspirowani wydarzeniami dnia, stworzyli
wiersze, teksty swobodne, ilustracje, formy przestrzenne, z których na koniec obchodów
Święta Flagi Narodowej utworzyli pomnik Moja Polska.

Jaka szkoła?
„Dobra szkoła, to nie szkoła świątynia, nie cieplarnia, i nie koszary – to szkoła alternatywna,
to plac budowy” (Freinet, 1993, s. 16). Współczesna szkoła musi stawać się organizacją
innowacyjną, otwartą na wszelkie nowości, postrzegającą problemy z różnych perspektyw,
wrażliwą na sygnały i wyzwania rynku edukacyjnego oraz gotową do wprowadzenia u siebie
różnych zmian. Musi więc rozwijać własną innowacyjność, zapewniając profesjonalne
zarządzanie i tworząc atrakcyjne warunki dla ludzi, którzy wykazują chęć do zmieniania
rzeczywistości.
Tylko nauczyciel wspierający rozwój – nie podający wiedzę i gotowe rozwiązania –
i wychowujący uczniów będzie w stanie sprostać stojącym przed szkołą zadaniom,
a w szczególności przywrócić priorytet nieustannie cennym wartościom zafałszowanym we
współczesnej rzeczywistości, takim jak odczuwanie, przeżywanie, tworzenie, rozumienie,
uspołecznienie, miłość i życie.
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Chcemy, by nasza szkoła stawała się coraz nowocześniejsza, coraz bardziej przyjazna
i skuteczna, to znaczy zapewniająca możliwie najlepsze efekty, osiągane przez każde dziecko
na miarę jego osobistych zdolności, możliwości, talentów.
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