
www.glos.pl     10 lutego 2016      nr 6      Głos Nauczycielski  Otwarta szkoła      13  

MARLENA PLEBAŃSKA*

Szkoła Podstawowa w Radowie Ma-
łym rozpoczęła działalność 5 września 
1945 r. w budynku byłej szkoły niemiec-
kiej. Dysponowała jedną izbą lekcyjną, 
a uczęszczało do niej 59 dzieci. Dzisiaj 
Zespół Szkół Publicznych w Radowie 
Małym z zachwytem odwiedzają edu-
katorzy z całej Polski. Dlaczego szkoła 
z miejscowości, którą trudno znaleźć 
na mapie, jest tak wyjątkowa?

O wyjątkowości miejsca może świad-
czyć wiele kryteriów. W edukacji jednak 
najważniejsza jest koncepcja i ludzie. 
A pomysł na szkołę w Radowie Małym 
to utworzenie centrum kompetencyjne-
go, którego głównym celem jest kształ-
towanie kompetencji kluczowych. Czyli 
takich, które umożliwią uczniom aktyw-
ne, dobre radzenie sobie w dorosłym 
życiu, zapewnią umiejętność adaptacji 
do różnych warunków oraz realiów. To 
właśnie kompetencje kluczowe pomaga-
ją we  współpracy w grupie, twórczym 
myśleniu i kreatywności.

Trudno uwierzyć, że ta szkoła miała 
kiedyś problem z niską efektywnością 
kształcenia. Tak – problem był i dyrek-
cja oraz nauczyciele bardzo chcieli to 
zmienić. Zdawali sobie sprawę, że szko-
ła nie ma wpływu na to, co się dzieje 
w domu, w środowisku rodzinnym. Ale 
jednocześnie wiedzieli, że szkoła ma 
wpływ na to, co się dzieje… w szkole.
Stąd pomysł, by dzieci jak najwięcej 
czasu spędzały właśnie w szkole, ale 
w sposób efektywny i twórczy. Jednak 
efektywność zgodnie z filozofią szkoły 
to nie wysokie wyniki z egzaminów, 
choć jest to oczywiście bardzo ważne. 
Szkole zależy, aby dzieciaki nabywały 
to, co w życiu najważniejsze – KOMPE-
TENCJE  społeczne, kompetencje przy-
szłości, empatię, odwagę do marzenia 
i zdobywania świata, miały wyobraźnię... 
Tak powstał projekt „Projektowane 
okazje edukacyjne”. W tym projekcie 
nauczyciele wspólnie z uczniami poza 
ramami zajęć lekcyjnych oraz prze-
strzenią sali lekcyjnej realizowali róż-
nego typu aktywności edukacyjne. Na 
zajęcia zapraszano również gości spoza 
szkoły: naukowców, specjalistów, arty-
stów, za każdym razem było to bardzo 
ciekawym, inspirującym przeżyciem za-
równo dla uczniów, jak i dla nauczycieli. 

Jednak przygotowanie „okazji eduka-
cyjnej” wymagało nie tylko dobrego pla-
nu i przygotowania merytorycznego, ale 
również odpowiedniej aranżacji miejsca. 
Pomysłodawcy tych działań byli bowiem 
od początku przekonani, że to, w jakim 
miejscu się uczymy i jakich spotykamy 
tam ludzi, nie tylko nie jest obojętne, lecz 
czasami wręcz decyduje o naszym życiu. 
Dlatego wszystkim zależało, aby na po-

trzeby „okazji edukacyjnych” odpowied-
nio aranżować przestrzenie szkolne. I tak 
np. w piątek po zajęciach uczniowie, 
wychodząc do domu, opuszczali zwykły 
korytarz szkolny, a w poniedziałek rano 
zauważali, że ten 

korytarz stał się ruchliwą 
ulicą,
pośrodku której znajdowało się ron-
do wypełnione prawdziwym mchem 
i kwiatami. Wchodząc do klas, wchodzili 
do obiektów znajdujących się w bezpo-
średnim sąsiedztwie ulicy: sklepów, 
urzędów itp. Wszystko to stanowiło 
aranżację przestrzeni szkolnej niezbęd-
ną do realizacji „okazji edukacyjnej”. 
Pierwszą reakcją uczniów na taką aran-
żację było zaciekawienie: „Hmmm, co 
czeka nas dzisiaj?”, a następnie zaan-
gażowanie, koncentracja na realizowa-
nej „okazji edukacyjnej”, pełne, chętne 
uczestnictwo w zajęciach. 

Bardzo istotny jest jednak fakt, że na 
tym nie kończyła się przygoda. Wiedza, 
umiejętności zdobyte w czasie „okazji 
edukacyjnych”, jak również doświadcze-
nia, wrażenia, inspiracje wykorzystywa-
ne były następnie w toku codziennych 
zajęć dydaktycznych przez kolejne dwa 
– trzy miesiące, co w znacznym stopniu 
zwiększało ich efektywność. Aranżacja 
pomieszczeń jednak wymagała bardzo 
dużo czasu i cała społeczność szkolna 
doszła do wniosku, że aby uniknąć tych 
wszystkich przemeblowań, przestrzeń 
szkoły trzeba zmienić na stałe. Na bazie 
tych doświadczeń w 2008 r. pojawił się 
pomysł, aby w salach lekcyjnych tworzyć 
tzw. pracownie tematyczne, które miały 
służyć projektowaniu „okazji edukacyj-
nych”. W ten sposób powstały m.in: 

Laboratorium przygody – pracownia 
do nauczania przedmiotów matematycz-
no-przyrodniczych;

Pracownia teatralna;
Pracownia kuchenna;
Pracownia humanistyczna – Graty 

i antykwariaty;
Pracownia artystyczna, witrażu, fil-

cowania;

Sala podróży. 
Wszystkie stworzono zgodnie z po-

trzebami uczniów i nauczycieli. Dla tych 
pracowni nauczyciele napisali autor-
skie programy kształcenia, które reali-
zują program podstawy programowej. 
Uczniowie pracują w tych pracowniach 
sześć godzin w tygodniu, realizując pod-
stawę programową poprzez działanie, 
poszukiwanie, twórcze działania wyko-
rzystujące przestrzeń pracowni.

Na czas pracy projektowej (wspo-
mnianych sześć godzin w tygodniu) 
w pracowniach tematycznych następuje 
reorganizacja szkoły. Nauczyciele pra-
cują wówczas w dwu-, trzyosobowych 
zespołach z uczniami podzielonymi na 
grupy mieszane wiekowo. Zajęciom 
przyświeca idea, aby uczniowie jak 
najwięcej uczyli się od siebie, pracowali 
aktywnie, wspólnie odkrywali i two-
rzyli wiedzę, toteż nauczyciel wciela 
się w tych działaniach w rolę mentora, 
przewodnika. Praca projektowa oraz 
zróżnicowane wiekowo grupy pozwa-
lają na to, że to 

uczeń dla ucznia staje się 
nauczycielem,
przewodnikiem po różnorodnych dzia-
łaniach projektowych. Praca w grupie, 
słuchanie i mówienie, rozwiązywanie 
problemów w sposób twórczy, poszu-
kiwanie wiedzy, uczenie się to główne 
kompetencje, na które kładą nacisk 
autorskie programy kształcenia.

Wchodząc do sali lekcyjnej, nie ma-
my wrażenia, że jesteśmy w klasie.  
Wchodzimy do kuchni, w której stoi 
kredens i można coś ugotować, ale też 
przeprowadzić zajęcia z matematyki. 
Wchodzimy do teatru, w którym jest 
scena, reflektory, można położyć się 
na dywanie w zależności od tego, jakie 
zajęcia właśnie się odbywają. 

Uczniowie bardzo lubią swoją szkołę, 
uważają, że jest piękna. W momencie kie-
dy odbywała się zmiana, radość uczniów 
dostrzec można było gołym okiem, śmia-
ły im się oczy i serca, aranżacje prze-
strzeni zmieniły bowiem jakość miejsca, 

w którym dzieci przebywają, a co za tym 
idzie, jakość zajęć. Np. zupełnie inaczej 
czyta się bajkę uczniom posadzonym 
w rzędach ławek, a inaczej, gdy dzieci

mogą siedzieć lub leżeć 
na wygodnym dywanie,
a nauczyciel siedzi w bujanym fotelu, 
oświetlony ciepłym światłem lampy. 

Wrażliwość na estetykę oraz funk-
cjonalność przestrzeni pozostaje 
w uczniach na zawsze. Kiedy absolwen-
ci odwiedzają szkołę, często wspomina-
ją, jak trudno po ukończeniu edukacji 
w tak niezwykłym miejscu było im kon-
tynuować naukę w szarej rzeczywisto-
ści typowej szkoły.

Zmiany w przestrzeni przełożyły 
się na efektywność pracy nauczycieli, 
którzy podejmują wiele angażujących 
działań projektowych na bieżąco, a nie 
okazyjnie, dwa, cztery czy sześć razy 
w roku. Poprawił się znacząco warsz-
tat pracy nauczycieli, również dlatego 
wzrosła efektywność nauczania. 

Każdy z gości odwiedzających szkołę 
zwraca uwagę na to, że wygląda ona 
inaczej niż typowa placówka, często 
goście myślą, że może to dekoracje lub 
jakieś prace artystyczne, a nie głęboko 
przemyślana filozofia działania, którą 
aranżacja przestrzeni jedynie wspiera. 
Miejsca oraz sytuacje, w których się znaj-
dujemy, uczą i wychowują. Organizacja 
przestrzeni, czasu pracy w odniesieniu 
do koncepcji dydaktycznej jest bardzo 
ważnym elementem w procesie wycho-
wania i uczenia się. Jest także ważna dla 
rozwoju kompetencji nauczycieli oraz 
lepszego wykorzystania ich potencjału. 

W tej szkole korytarze wypełnione 
są plastycznymi opowieściami o edu-
kacyjnych podróżach, które odbywają 
uczniowie. Każdy zakamarek 

ma swój klimat i tajemnicę,
którą chce opowiadać. Ulubionym miej-
scem wszystkich jest sklep kolonialny, 
w którym można poznać zapachy i sma-
ki świata. Wisi tu mapa opowiadająca 

o tym, skąd przybyły przyprawy. W cen-
tralnym miejscu sklepu stoją meble 
pomalowane w afrykańskie motywy, 
dzięki czemu możemy „dotknąć” sma-
ków i zapachów. Nauczyciele wspólnie 
z uczniami mogą usiąść przy stole i wy-
pić herbatę lub po prostu porozmawiać. 

Szkolne korytarze są miejscem tema-
tycznych spotkań, prezentacji prac. Na 
pierwszym piętrze znajduje się miejsce 
na sprawy wychowawcze i tzw. Forum, 
w którym odbywają się spotkania z cie-
kawymi ludźmi na tematy społeczne. Na 
parterze jest tzw. stodoła, która stanowi 
część rozrywkową, odbywają się w niej 
okazjonalne spotkania, wspólne muzy-
kowanie, czytanie książek, recytacja 
wierszy. W piwnicach znalazło się miej-
sce na aktywność artystyczną, wisi tu 
dużo różnych tablic, na których ucznio-
wie mogą pisać, rysować i „tworzyć” 
wszystko, co chcą, pod warunkiem że 
nie będzie to obrażało innych. 

W innej części szkoły najmłodsi 
uczniowie mają na korytarzu starą 
kuchnię, aptekę z domowymi lekami 
oraz kącik, w którym mieszkają rybki, 
żółw i rosną różne rośliny. Wszędzie stoją 
stare kanapy i fotele. To miejsce na odpo-
czynek, pomyślenie… jak w domu. Można 
pooglądać i poczytać uczniowskie relacje 
z zajęć i warsztatów, przygotować swoją 
wystawę prac artystycznych.

Szkoła może być miejscem magicz-
nym i przyjaznym, miejscem spotkań 
ludzi, sytuacji, doświadczeń i przeżyć. 
Z pewnością przestrzeń edukacyjna 
szkoły pozwala taki efekt osiągnąć. Może 
stać się obszarem świadomie używanym 
i kształtowanym, składnikiem pomysłu 
na szkołę.  ◘

Zobacz więcej: zsp-radowo-male.
szkolnastrona.pl/p,70,historia-szkoly

Ewa Radanowicz, dyrektorka szkoły 
w Radowie Małym, otrzymała wyróżnienie 
w Konkursie Nauczyciel Roku 2011 

*Prof. Marlena Plebańska – inicjatorka serii 
„Otwarta szkoła” w Głosie Nauczycielskim, 
badaczka procesów zarządzania wiedzą

Hurra, taki mamy klimat
W tej szkole czuć magię miejsca, atmosferę tajemniczości. Wchodząc tu, czujemy się, jakbyśmy wchodzili 
do domu. Od progu witają nas witrażowe ptaki wiszące u sufitu, które wprowadzają w pogodny i ciepły nastrój

Dlaczego podstawówka z Radowa jest wyjątkowa?
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