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Jak zbliżyć przeciętną szkołę do nowoczesnej placówki prowadzącej lekcje w otwartych przestrzeniach?

Zmiany są możliwe
Oglądając nowoczesne szkoły, odruchowo reagujemy buntem: „Uczyć się w »tym« na pewno się nie da 
– bez klas, bez ławek? Kto tu utrzyma porządek i bezpieczeństwo? A w ogóle, to jak to wszystko posprzątać?”

MARLENA PLEBAŃSKA* 
GRZEGORZ WNOROWSKI
MATEUSZ LESZKOWICZ

To typowa reakcja człowieka przyzwy-
czajonego do klas „stojących na bacz-
ność” wzdłuż korytarzy oraz rzędów 
ławek ustawianych według tych sa-
mych reguł, gdzie wchodzi się na piętro 
jednymi schodami, a schodzi drugimi, 
a regulaminy i instrukcje „zdobiące” 
ściany usprawiedliwiają ten rzekomo 
skuteczny dryl. Takie są po prostu od kil-
kudziesięciu lat nasze budynki szkolne. 

A kiedy odruch zastąpi reflek-
sja, że jednak nowe czasy i wiedza 
o procesach uczenia wymagają 
wprowadzenia gruntownych zmian, 
zastanawiamy się, czy można uczyć 
„po nowemu” w placówkach, jakie 
mamy do dyspozycji.

Czy same budynki da się zmienić?

Możliwości zmian
Niezależnie od konstrukcji i układu 
ścian budynku można i trzeba zmieniać 
inne jego aspekty, które mają wydatny 
wpływ na stan zdrowia, możliwości ko-
munikacji i zachowanie użytkowników. 
Należy doprowadzić budynki do takiego 
stanu, aby przynajmniej nie przeszka-
dzały w codziennych zadaniach.

Rozważając przebudowę lub roz-
budowę istniejącej placówki, należy 
wraz z architektami pochylić się 
nad następującymi zagadnieniami:

Konstrukcja – możliwości zmian;
Środowisko wewnętrzne budynku;
Elastyczność przestrzenna – róż-

ne sposoby wykorzystywania po-
mieszczeń;

Pobudzające własności budynku;
Efektywne wykorzystanie tere-

nu przyszkolnego.

Konstrukcja
Istniejące budynki szkolne nie da-
ją dużych możliwości zasadnicze-
go przeorganizowania ich wnętrz. 
W większości przypadków wszystkie 
ściany wewnętrzne dźwigają ciężar 
pięter lub dachu ponad nimi. Wybu-
rzenie ich i zastąpienie belkami oraz 
słupami jest możliwe w ograniczo-
nym obszarze. Większe zmiany mogą 
sprawić, że taniej byłoby zburzyć 
starą i zbudować nową szkołę na 
tym samym miejscu.

Poprawa środowiska 
wnętrza budynku

Światło – jak największą ilość 
światła dziennego, które jest naj-
lepsze dla oczu – w klasach można 

zapewnić przez ograniczenie prze-
szkód, tj. przycięcie koron drzew 
zasłaniających okna, zastąpienie 
rolet i firanek żaluzjami zewnętrz-
nymi. Umożliwiają one ograniczenie 
bezpośredniego nasłonecznienia 
i przegrzania klas, ale wprowadzają 
oświetlenie pośrednie, bez szkodli-
wych olśnień. Żaluzje umożliwiają 
też wietrzenie pomieszczeń. 

Jakość powietrza – bez tlenu mózg 
przestaje pracować i wszelki wysi-
łek umysłowy czy fizyczny jest da-
remny. A przecież większość szkół 
ma kompletnie nieefektywną wen-
tylację grawitacyjną. To dzięki m.in. 
szczelnym oknom, które zyskały 
szkoły w wyniku licznych „termo-
modernizacji”. Wymiana powietrza 
jest niemożliwa, stąd trudności ze 
skupieniem, choroby gardła i inne 
dolegliwości trapiące nauczycieli 
i uczniów, szczególnie w sezonie 
grzewczym. Rozwiązaniem jest wen-
tylacja mechaniczna, zapewniająca 
dla każdego pomieszczenia odpo-
wiednią ilość świeżego powietrza . 

Temperatura – nie wystarczy 
dobrze zwentylować pomieszczeń, 
należy też zadbać o odpowiednią 
temperaturę. Kaloryfery należy bez-
względnie wyposażyć w zawory 
termostatyczne umożliwiające do-
stosowanie temperatury do potrzeb 
użytkowników. Stałe nastawy i oszczę-
dzanie na takich zaworach powodują 
przegrzewanie pomieszczeń i marno-

trawstwo energii. Przesusza to powie-
trze, a przegrzanie organizmu osłabia 
percepcję i odporność. 

Dźwięk/hałas – przeludnienie 
wielu szkół i brak odpowiedniego 
wykończenia skutkuje katastrofal-
nym hałasem na przerwach, a także 
poważnymi problemami komunika-
cyjnymi podczas zajęć (szczególnie 
WF w sali gimnastycznej). Hałas nisz-
czy nerwy i słuch. Rozwiązaniem 
problemu niekorzystnych zjawisk 
(pogłosu czy dudnienia) są materiały 
akustycznie chłonne, które powinny 
być masowo wprowadzane do szkół, 
w postaci sufitów, wykładzin i aku-
stycznych okładzin ściennych. We 
wnętrzach z odpowiednio dobrany-
mi materiałami dźwiękochłonnymi 
wzrosną możliwości komunikacyjne 
przy jednoczesnym spadku hałasu. 
Rozwiązania, które są standardem 
w biurach, powinny być na porządku 
dziennym w szkołach.

Oddajmy szkołę uczniom 
(i nauczycielom)

Elastyczność przestrzenna – moż-
liwość tymczasowego dopasowa-
nia wnętrza do aktualnych potrzeb 
uzyskuje się dzięki przestawianiu 
mebli, przy których chcemy praco-
wać. Wymaga to zmiany podejścia 
– to nie my się dopasujemy do „świę-
tych” układów, tylko dopasowujemy 
przestrzeń do planowanej pracy 

w grupach, w kręgu lub w innym 
układzie. Wprowadzenie tablic prze-
nośnych („whiteboardów”), szafek-
-pomocników na kółkach posłuży 
temu celowi.

Również korytarze, duże hole mo-
gą być wykorzystane na zajęcia lub 
po prostu do nieformalnych spotkań 
uczniów, jeżeli złamiemy konwencję 
i wprowadzimy tam miejsca do sie-
dzenia. Pomalowanie fragmentów 
ściany korytarzowej farbą tablicową 
lub magnetyczną umożliwi nawet 
tymczasowe wykorzystanie do zajęć 
lub pracy koncepcyjnej.

Poczucie własności – szkoła arbi-
tralnie urządzona jest onieśmielają-
ca. Wywołuje rezygnację lub bunt. 
Jeżeli znajdziemy sposób na oddanie 
pewnych przestrzeni „na własność” 
uczniom, będą się czuli związani ze 
szkołą, będą chętniej przychodzić do 
„oswojonego” miejsca. Taką funkcję 
mogą pełnić choćby boksy w szatni 
urządzone przez daną klasę. Rów-
nież nauczycielom należy się własne 
miejsce – pomieszczenia do pracy 
indywidualnej. Pokój nauczycielski 
niekoniecznie jest dobrym miejscem 
do poprawiania zadań albo planowa-
nia kolejnych zajęć. Warto pomyśleć 
o urządzeniu dwóch klas w stylu 
sal konferencyjnych z miejscami 
zwróconymi do siebie. Przydadzą się 
jako miejsce spotkań rady pedago-
gicznej oraz rady rodziców. Można 
je z powodzeniem wykorzystywać 

także do zajęć typu dyskusja, wy-
kład, prezentacja albo debata.

Pobudzające 
własności budynku
Aranżując przestrzenie edukacyjne, 
m.in. przez wyposażenie, a także 
efekty świetlne i kolory, możemy 
oddziaływać na emocje, nastrój, 
a przez to wpływać stymulująco na 
przebywające w ich otoczeniu osoby.

Złożoność – przeładowanie/pust-
ka – nadmierne wypełnienie przed-
miotami, meblami, drobiazgami 
może spowodować poczucie chaosu 
i dezorientacji, a w konsekwencji 
rozdrażnienie. Nadmiernie puste 
przestrzenie korytarzy powodują 
znudzenie i chęć do pokonywania 
go biegiem lub do głupich zabaw, 
„aby tylko się coś zadziało”. Z tego 
też powodu ustawienie kilku krzeseł 
lub foteli co kilka metrów spowoduje 
samoistne „spowolnienie ruchu”. 
Również wyczucia wymaga liczba 
obrazków i tablic dydaktycznych 
na ścianach pracowni czy pomocy 
naukowych eksponowanych jedno-
cześnie w klasach.

Kolorystyka – ze względu na dzia-
łanie stymulujące kolor w budynkach 
szkolnych powinien być traktowany 
bardziej jako cecha funkcjonalna niż 
estetyczna. Przy tym preferowana ko-
lorystyka zmienia się z wiekiem. Dzie-
ci w wieku do ośmiu lat lubią w swoim 
otoczeniu kolory słoneczne: łagodną 
czerwień, pomarańczowy, żółty, ja-
sny fiolet, źle się czują w obecności 
czarnego, białego, szarego lub ciem-
nobrązowego.

Z kolei dziewięcio- i dziesięciolatki 
preferują kolory ciemniejsze, tj. łagod-
ny czerwony, ciemnopomarańczowy, 
turkusowy, a nie znoszą: czarnego, bia-
łego, szarego, ciemnobrązowego (jak 
młodsi), a do tego także seledynowego 
i szafirowego.

Gimnazjaliści lubią kolor niebieski, 
ultramarynę, pomarańczowy, a drażnią 
ich: szary, czarny, oliwkowozielony, 
lilaróż, i różowofioletowy.

Psychologiczne i fizjologiczne dzia-
łanie kolorów zostało dosyć dobrze 
przebadane, zatem świadome ich sto-
sowanie pozwala uzyskać w zależności 
od potrzeb mobilizację i koncentrację 
albo uspokojenie.

Kolory stosowane często jako bez-
pieczne lub neutralne tła, czyli biały, 
czarny czy szary wywołują dyskomfort 
w postaci zaniepokojenia, rozdrażnie-
nia, dekoncentracji lub nadmiernej 
reaktywności. Dzieje się tak, ponieważ 
te kolory, użyte w przewadze, mimo za-
stosowania nawet barwnych akcentów, 
obniżają nastrój.
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W Akademii Sukcesu w Białymstoku klasy są zorganizowane tak, by podkreślały otwarty charakter przestrzeni edukacyjnej


