
Zmiany w polskiej szkole – nowoczesna edukacja – inna rola nauczyciela i ucznia –  

a niepokój rodziców 

 

Jedyn  sta ci  we wspó czesnej edukacji jest nieustanna zmiana. 
Zmiana ta mo e nas wszystkich m czy , dra ni , smuci , ale tak naprawd  nie mamy wp ywu 
na to, e ona nast puje i e co  wokó  nas ci gle si  zmienia. 
Musimy nauczy  si  w warunkach tej „sta ej“ zmiany, a co wi cej, nauczy  naszych 
uczniów, nasze dzieci, uczy  si  i dostosowywa  do tych nieustannych zmian. 
Mo emy si  jej obawia  i ucieka  przed ni  lub próbowa  j  oswaja  I PRZETWARZA  W 
ROZWÓJ. 
Pojawia si  oczywi cie pytanie o to, jak w tym szybko zmieniaj cym si wiecie ma 
funkcjonowa  szko a, nauczyciel, uczniowie i ich rodzice… 
Jedno jest pewne – edukacja szkolna te  powinna si  zmienia , aby dopasowywa  si  do 
zmian w spo ecze stwie, gospodarce, polityce, technologii... 
Skuteczna i dobra dla uczniów zmiana jest mo liwa jedynie dzi ki nauczycielom.  
Obecnie zmieniaj  si  metody pracy z uczniami i nast puje zmiana postrzegania roli 
nauczyciela. 

 Nauczyciel jest organizatorem i animatorem ró nych sytuacji dydaktycznych, 
wskazuje uczniom drog  uczenia si  w czasie grupowego i indywidualnego dzia ania 
edukacyjnego (stwarza warunki do dokonywania odkry ) 

 Nauczyciel pozwala wspó dzia , wspó pracowa , komunikowa  si , rozwi zywa  
problemy, pyta  i podejmowa  ró norodne dzia ania /stosuje m.in. projekty, metody 
aktywne, teatralizacj , umuzykalnienie/ 

Pierwsze lata szko y mog  okaza  si  kluczowe dla rozwoju dziecka i tego, w jaki sposób 
dzie uczy  si  i funkcjonowa  w spo eczno ci szkolnej. Zatem je eli b dziemy pomaga  

dzieciom zdobywa  ró ne kompetencje: spo eczne, naukowe, cyfrowe, nauczymy ich 
korzysta  z bogactwa ró norodno ci wspó czesnego wiata, to b  oni lepiej przygotowani 
do zmian, które b  nast powa y tak e w ich yciu. 
Czy to dobrze, czy le, e 6-latek idzie do szko y…? to pytanie przy wieca od kilku lat 
rodzicom. 
Otó , podzielam pogl d, i  bez znaczenia jest fakt, czy sze ciolatki b  chodzi  do 
przedszkola czy szko y; z punktu widzenia rozwoju mózgu liczy si  jedynie, co  b  tam  
robi . 
 

 Wyniki badania 6, i 7-latków na starcie, przeprowadzonego przez  Instytut Bada  
Edukacyjnych we wrze niu 2013,  wiadcz  o tym, e dzieci sze cioletnie mog  
osi ga  podobne wyniki, co o rok starsi uczniowie i radz  sobie z wymaganiami 
szkolnymi.  

 Wiele zale y od metod, jakimi nauczyciel pracuje z dzie mi i czy odpowiadaj  one 
potrzebom dzieci m odszych? 

 Pami tajmy, e  przez trzy pierwsze lata nauki nie ma w szkole podzia u na 
przedmioty. 

 Nauczyciel powinien dostosowywa  czas trwania poszczególnych zaj  do 
mo liwo ci sze ciolatków, niezale nie od szkolnych dzwonków. 

 Uwaga!  w edukacji sze ciolatków chodzi o to, by PIERWSZAKI- zamiast s ucha  
wyk adu i grzecznie siedzie   w awkach- mia y mo liwo  uczenia si  przez zabaw  



i gry oraz ruch. aby mia y mo liwo  pracy w parach i w grupach nad zadaniami, 
eksperymentowania, chodzenia na wycieczki itp. 

 dzieci do 7 roku ycia maj  jeszcze s aby ko ciec i s abe mi nie, musz  cz sto 
zmienia  pozycje, trenowa  cia o, a co za tym idzie i mózg; naturalna jest ha liwo , 
impulsywno , gwa towno  emocji. 

 Nowoczesne podej cie do nauczania zak ada, ze najtrwalej zapami tujemy i najlepiej 
rozumiemy, gdy uczymy si  uruchamiaj c w asn  aktywno . Mózg uczy si : 
w zabawie, do wiadczaniu i prze ywaniu, wspó dzia aniu z innymi podczas 
rozwi zywania problemów, w pokonywaniu trudno ci i satysfakcji z osi gni tego 
sukcesu. 

 Co wa ne- zaj cia w ci gu dnia powinny mie  swój rytm i by  ró norodne: werbalne, 
manualne, ruchowe, plastyczne, muzyczne. 

 Czas skupienia na jednej czynno ci jest u dzieci w tym wieku krótki (15-20 min.), a 
zapami tywanie i koncentrowanie uwagi jest dla nich du ym wydatkiem 
energetycznym. 

 Wa na jest przestrze  klasy, w której dzieci musza mie  miejsce na wiczenia 
ruchowe, przemieszczanie si , prac  metodami uwzgledniaj cymi zabaw  i nauk  
poprzez ruch - wszystko po to, aby odpowiada  na zwi kszona potrzeb  ruchow  
sze ciolatków. 
Wed ug wytycznych MEN klasa winna by  podzielona na przestrze  edukacyjna 
(wyposa ona w tablice, stoliki itp.) i przestrze  rekreacyjna, nadaj ca si  do zabawy, 
wspólnych rozmów, odpoczynku (gdzie znajdowa yby si  dywaniki/dywan, 
poduchy/pufy lub materace, maty), a zatem sala zaj  powinna by  przestronna.(PP) 

 Uk ad sali zaj  zmienia si  w zale no ci od wykonywanej aktywno ci, tematu zaj , 
specyfiki pracy, ma to istotny wp yw na rezultaty edukacyjne uczniów; 

 Wi kszo  podstawówek dzi ki ministerialnemu wsparciu z projektu Radosna szko a 
dysponuje ju  placem zabaw – potrzebnym dzieciom sze cioletnim jako bezpieczne i 
przyjemne miejsca do wybawienia si . Plac jest czym  znajomym i lubianym, 
stanowi pomost miedzy przedszkolem a przestrzeni  szkoln . Powinien by  
odpowiednio zabezpieczony ogrodzeniem, które uniemo liwi oby dzieciom np. 
wyj cie na ulic  i w pewnym sensie  odgradza oby je od dzieci starszych. Dobrze, gdy 
jest bogato wyposa ony, estetyczny i pomys owo zaprojektowany. 

 N-l sprawuje opiek  nad dzie mi przebywaj cymi w sali zaj , na placu 
zabaw/boisku, zaprowadza na obiad, do wietlicy, toalety,…. 

 Szko a powinna dysponowa   przemy lan   przestrzeni  - miejscem, gdzie rodzice 
bezpiecznie zostawiaj  dzieci. 

 Z 6-tkami mo na z powodzeniem stosowa  warto ciow  metod  pracy projektowej, 
która uczy planowania, tworzenia, wspó pracy i prezentacji. 

 Poniewa  dzieci najlepiej ucz  si  i poznaj , gdy mog  operowa  na konkretach, 
bardzo wa ne dla pierwszaka s  gry, zabawki i pomoce pobudzaj ce ró ne zmys y, 

ce koncentracji uwagi i lepszemu zapami tywaniu. 
 Do standardowego wyposa enia klasy nale  powinny równie  pomoce 

multimedialne i sprz t: odtwarzacz muzyki, projektor, aparat fotograficzny, 
przynajmniej jeden komputer z dost pem do Internetu, tablica interaktywna. 

 Technologie informacyjno-komunikacyjne (czyli w skrócie: TIK) to dla 
wspó czesnych dzieci naturalne rodowisko, w którym yj  od urodzenia. Szko a i 
nauczyciele powinni pomóc dzieciom (i sobie) dostrzec w narz dziach TIK-owych 
sprzymierze ców nauki i rozwoju umys owego. 



 Pierwszy rok nauki jest wa ny dla ca ego procesu nauczania i nale y stworzy  
uczniom jak najlepsze warunki nauki, dopasowane do ich mo liwo ci i etapu rozwoju. 
Optymalnie by oby, z by sze ciolatki przynajmniej przez pierwszy semestr nauki 
mog y przychodzi  do szko y na pierwsz  zmian . U atwi oby to im wej cie w rytm 
nauki szkolnej, zapobieg oby przem czeniu spowodowanemu zbyt d ugim 
oczekiwaniem na zaj cia i czasem sp dzanym w szkole. 

 Optymalna liczba uczniów w klasie to 15-20 osób. Pozwala ona na lepszy kontakt 
mi dzy nauczycielem a dzie mi, daje szanse na ich zaistnienie na forum, u atwia 
nauczycielowi realny kontakt oraz skuteczn  pomoc uczniom maj cym jakie  
trudno ci, , a tak e wspiera  te wyj tkowo zdolne (z Podstawy Programowej: Wskazane 
jest, aby edukacja w klasach I–III szko y podstawowej odbywa a si  w zespo ach rówie niczych 

licz cych nie wi cej ni  26 osób.) 
 Zmiany w ocenianiu bie cym – odej cie od oceniania stopniem, znaczkiem, 

symbolem, punktem itp. (zast pnikiem oceny cyfrowej) na rzecz oceny kszta tuj cej 
– rozwojowej (pomagaj cej si  uczy ). U. otrzymuje informacj : co zrobi  dobrze, co 
i jak powinien poprawi  i jaki obra  kierunek dalszej pracy. N-l z uczniami ustala cele  
(jak  umiej tno  ucze  ma opanowa ) i  kryteria oceniania (wskazówki, po czym 
poznamy e cele zosta y osi gni te; 

 W klasach m odszych stosowana jest ocena opisowa semestralna i na koniec roku. 
 
 
Podsumowanie 
 

owem-kluczem do prawid owego rozwoju ma ego dziecka w szkole mo e by  
„ró norodno ”. Najm odsi uczniowie powinni mie  maksymalnie zró nicowane zaj cia , aby 
do wiadczali ró nych sytuacji i aktywno ci edukacyjnych. Zdecydowanie powinni my unika  
nudy i rutyny, aby nie zabija  w dzieciach naturalnej ciekawo ci wiata i ch ci 
eksperymentowania. 
 
 
       Aleksandra Szczepa ska 

       /nauczyciel dyplomowany edukacji wczesnoszkolnej  
          w Szkole Podstawowej nr 1  
          z Oddzia ami Integracyjnymi  
             im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach/ 
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