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Pandemia
szansą na

nową
szkołę?

Dziś wszyscy, którzy zajmują się edukacją, 
są z nią w jakiś sposób związani zastanawiają

się czy koronawirus zmieni szkołę, jak
będzie wyglądać oświata po trwającym

właśnie kryzysie. Coraz więcej osób w Polsce
i nie tylko, przygląda się pandemii Covid – 19

z perspektywy szansy pożegnania
starego modelu (posłuchaj                 rozmowy
Wojtka Gawlika, Moniki Szczepanik i Maciej

Winiarka "Szkolnego
trupa pora pochować" ) i zbudowania nowego

systemu, wymyśleniu edukacji od nowa
(posłuchaj                    Angela

Watson „Schools are closed. This
is our chance to reimagine tchem”).

https://pl-pl.facebook.com/eduklasterpl/videos/270427143971894/
https://thecornerstoneforteachers.com/truth-for-teachers-podcast/remote-teaching/


Głosy o tym, że szkoła potrzebuje zmiany,
że model, który dominuje w systemie

oświaty należy zmienić słychać było już
znacznie wcześniej. Myślę, że warto sobie 

je przypomnieć i poszukać w nich
inspiracji. Inspiracji, które mogą być

budulcem dla  nowej szkoły. Inspiracji,
które można wykorzystać także w aktualnej

sytuacji. Dlatego na kolejnych slajdach
znajdują się odnośniki (aby przejść do

filmu należy kliknąć w ikonę        ) 
do różnych wystąpień pokazujących jak
edukacja może i jak wyglądać powinna,

żeby służyła rozwojowi uczniów. 



Proponowany katalog wystąpień 
to subiektywny wybór, który nie wyczerpuje

dostępnych materiałów, stanowi tylko niewielki ich
ułamek. Jednym ze wspólnych mianowników

polecanych prezentacji jest holistyczne spojrzenie na
uczestników systemu edukacji, zwrócenie uwagi 

na kształtowanie umiejętności z obszaru społeczno-
emocjonalnego. Pokazanie tego, o czym też tak wiele
mówi się w obecnej sytuacji, czyli tego, że dydaktyka 
to tylko jeden z obszarów szkolnej edukacji. Edukacji,

w której pierwsze miejsce powinny zajmować 
relacje międzyludzkie i wsparcie.



Zróbmy w szkole miejsce dla człowieka.
Izabella Gorczyca.

 
Przestrzeń dla

rozwoju
inteligencji

emocjonalnej.

https://www.youtube.com/watch?v=5hQiO6cOhuI


 

Jerzy Zientkowski. "Cztery rzeczy,
których nie uczy szkoła".

Słuchanie, 
zarządzanie emocjami,

komunikacja,
umiejętność uczenie się.

https://www.youtube.com/watch?v=bcgQJnknY04


Podróż 
po interesujących

edukacyjnych
rozwiązaniach.

Oktawia Gorzeńska "O potrzebie 
i sposobach zmiany edukacji".

https://www.youtube.com/watch?v=6XzSfY4wHgg


Rola opowieści 
i emocji w procesie

uczenia się.

 
Ben Richards " Why teachers teach 

but kids don’t learn"    

https://www.youtube.com/watch?v=zKo69os94cU


Jak stać się
świetnym

nauczycielem?

Azul Terronez " What makes 
a good teacher great?"    

https://www.youtube.com/watch?v=vrU6YJle6Q4


Szkoła w chmurze
- sieć, która
umożliwia

samodzielne
uczenie się dzięki

współpracy 
i wsparciu.

Sugata Mitra "Build a School 
in the Cloud"   

https://www.youtube.com/watch?v=y3jYVe1RGaU


Rewolucja 
w edukacji - jak

stworzyć system, 
w którym uczeń

rozkwita?

Ken Robinson "Bring on the 
learning revolution!"   

https://www.youtube.com/watch?v=kFMZrEABdw4



