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Wyobraź sobie szkołę …

Autor ryciny nieznany 



Szkoła w Radowie Małym …
w poszukiwaniu nowych rozwiązań edukacyjnych 

….
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…czym jest i nie jest

EDUKACJA …



Przestrzeń w szkole …
działanie, możliwości, 
KOMPETENCJE



… dokąd doszliśmy



Myślenie o pracy trzeba wywrócić do góry nogami … 

Zanim zaczniemy 



Chcesz mieć wpływ - otwórz przestrzeń edukacyjną 
dla siebie i uczniów …

Na pierwszy rzut oka … normalnie !



…w nauce i wychowaniu nie zawsze chodzi o słowa…
Często miejsce oraz sytuacje, w których się  znajdujemy 

równie dobrze uczą  i wychowują...



Szkoła jako miejsce…



Przestrzeń  i jej organizacja 
może mieć  charakter społeczny.

Może sprzyjać  różnym interakcjom, rozmowom, 
nawiązywaniu kontaktów lub przeciwnie

może je blokować , a nawet uniemożliwiać …























… przestrzeni w edukacji może  mieć  charakter kulturowy…
Może stać  się  obszarem świadomie używanym i kształtowanym. Może być  

składnikiem programu/pomysłu na szkołę, który będzie zawierał nasz 
światopogląd, będzie koncepcją  lokalizacji wartości, wiedzy i wyobrażeń , w 

których ludzie prowadzą  swoje codzienne czynności…











Edukacja w działaniu:

• bajkami budujemy życie…

• podróżami odkrywamy tajemnice…

• zmysłami doświadczamy świata…



Bez wątpienia szkoła jest miejscem edukacji, która zwykle kojarzy nam się 
z działaniami  na rzecz rozwoju intelektualnego. Trud naszej pracy rozpoznamy po 
efektach/owocach w postaci wiedzy i związanych z nią  umiejętności. Mało w tym 

miejsca na emocje, przeżycia i doświadczania, a przecież  to one dają  nam poczucie 
bezpieczeństwa, uznania i wyzwalają potrzebę  samorealizacji. Często stają  się  

motorem napędowym do nauki, budząc chęć  do
poznawania świata i ludzi.







Edukacja w działaniu:

„Stół Mądrości”

• blok humanistyczny

• blok matematyczno-przyrodniczy





Nowości to biuro pracy indywidualnej … 



Multimedialna biblioteka szkolna









Edukacja z wyobraźnią



Projektowane Okazje Edukacyjne 







Mała architektura









WYZAWNIA

… dzieci powinny być 
raczej „niegrzeczne”, czyli 
wyrażać swoje 
autentyczne emocje i 
zachowania …

…gdzieś tu powinno 
zaczynać się wychowanie 
...



WYZWANIA

Prawdziwa 
EMPATIA

… rozpoznawajmy i szanujmy  
INDWYWIDUALNOŚĆ I 
WYJĄTKOWAŚĆ dziecka ….

Prawdziwa EMPATIA

… rozpoznawajmy i szanujmy  
INDWYWIDUALNOŚĆ I 
WYJĄTKOWAŚĆ dziecka ….



WYZWANIA I ZADANIA

dzieci nie lubią się nudzić… 

lubią poważną pracę 
intelektualną… 

lubią myśleć i rozwiązywać 
problemy… 

działają i reagują, aktywizując 
wszystkie warstwy swojej 
osobowości…



ZADANIA 

Wychowanie
Czas Relacje Uważność 
Empatia

ODWAGA do decydowania za 
siebie, podejmowania 
trudnych decyzji, 
postępowania w zgodzie ze 
sobą

AUTENTYCZNOŚĆ



ZADANIW

Obowiązki
Opieka

Wspieranie się 

Pomoc innym



ZADANIA

Kompetencje
Słuchanie 
Komunikowanie się
Praca w grupie
Rozwiązywanie problemu w 
sposób twórczy 
Prezentowanie się



ZADANIA

Kompetencje
Poszukiwanie i 
odkrywanie wiedzy

Podejmowanie decyzji

Budowanie i tworzenie 
nowych rozwiązań



ZADANIA

Nie ma nas 
w klasie …

Jesteśmy w 
SZKOLE …





zadania

Nie ma nas w klasie … Jesteśmy w SZKOLE …

Edukacja w działaniu

Zajęcia w zielonej klasie 

Zajęcia artystyczne

Gry i zabawy

Ruch w terenie, na boisku, hali, orliku, przed szkołą

Projekty indywidualne  

Lekcje … Zajęcia specjalistyczne …

Tydzień w szkole 



Wyzwania i zadania

Tydzień w 
szkole 



Człowiek/dziecko

Pasje 

Zainteresowania



Człowiek/dziecko

Pasje 

Zainteresowania



Człowiek/dziecko

Pasje 

Zainteresowania



Człowiek/dziecko

Pasje 

Zainteresowania



Człowiek/dziecko

Pasje 

Zainteresowania



Człowiek/dziecko

Pasje 

Zainteresowania



Człowiek/dziecko

Pasje 

Zainteresowania



Pasje 

Zainteresowan
ia



Pomieszczenia, miejsca, otoczenie …

Ukazują postawę kształcących Wzbudzają aktywność

Wzbudzają emocje Wpływają na zachowanie



Pomieszczenia, miejca, otoczenia ...

wzbudzają emocje

• Przyjemność lub agresję

• Pewność lub niepewność

• Radość lub przytłumenie



Pobudzaja do czynnosci i intensywnego zajecia sie tematem

• Odkrywanie, badanie - jak naukowiec

• Wspolpraca, kooperacja

• Skupiona, spokojna praca

• Aktywna zabawa

Pomieszczenia, miejsca, otoczenia ...


