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Moja wizja idealnej szkoły
Co, według mnie, powinno się zmienić?

W dzisiejszych
czasach wielu
uczniów narzeka
na obecnie
panujący system
nauczania. Cóż,
prawdą jest, że
system ten do
najlepszych nie
należy. Ale co
konkretnie jest
tam takiego, co
należałoby
zmienić? W
dzisiejszym
artykule
przedstawię moją
subiektywną wizję
idealnej szkoły,
która - mam
nadzieję -
spodoba się jak
największej liczbie
osób.

Zacznijmy od
rzeczy, które wielu
uczniom spędzają
sen z powiek. Są
to oceny. Każdy
się już
przyzwyczaił, że
jest ich sześć: od
1 do 6.
Przyznawane są
one na podstawie
procentów, a
potem lądują na
świadectwa. W
skrócie: masz 6 -
umiesz wspaniale,
masz 1 - nie
można
powiedzieć, że
umiesz. I tak
szkoła bądź
pracodawca,
patrząc na taki

dokument, widzi
tylko to, nic
więcej. Gdybym ja
miał się postawić
na miejscu takiego
pracodawcy, to mi
by te informacje
nie starczyły i bym
chciał się na temat
tych osób
dowiedzieć choć
trochę więcej.
Uważam, że
oceny na
świadectwie
powinny być, po
pierwsze -
bardziej
szczegółowe, po
drugie - bardziej
opisowe. I tak
zamiast
"matematyka

- dobry" wolałbym
"matematyka - bez
problemu
wykonuje
rachunki, zarówno
pisemnie jak i w
pamięci, rozumie
budowę ułamków
zwykłych i w
większości
sytuacji jest w
stanie wykonać na
nich obliczenia,
choć miewa
problemy z ich
dzieleniem...". W
ten sposób
patrzący na
świadectwo pozna
konkretne
umiejętności i
braki. Aby uniknąć
kłamstw, takie

opisy powinny być
pisane przez
specjalne osoby
(np. dyrektorów,
nauczycieli
nieuczących tego
ucznia) wyłącznie
na podstawie
ocenianych przez
siebie prac ucznia.

Kontynuując,
przejdźmy do
zadań domowych,
niezapowiedzianych
kartkówek itp.
Uważam, że jest
to zbędny stres i
przeładowywanie
ucznia 
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Społeczniaka
oraz że nasza szkoła bardzo
dobrze postąpiła, rezygnując z
tych drugich. Moim zdaniem,
nauczyciel musi być w stanie
wyłożyć cały temat na lekcji i
powinien co najwyżej dawać
zadania dla chętnych na
dodatkowego plusa czy czegoś
podobnego. W ten sposób osoby
bardziej zainteresowane tematem
będą mogły go przećwiczyć, ale
reszta nie będzie musiała się z nim
męczyć. Jeśli chodzi o
niezapowiedziane kartkówki, to
uważam, że one niezapowiedziane
nawet mogą zostać, ale powinny
być traktowane jako ćwiczenie na
lekcji czy tzw. diagnozy do
pokazania, co uczeń umie, a czego
nie. Według mnie, nawet rodzice
nie powinni znać tych wyników, by
nie stresować uczniów. To nie jest
wstyd, by nie znać wszystkich
zagadnień wykładanych w szkole i
nie powinno być to zbędnie
demonizowane.

Zajmijmy się teraz samym
nauczaniem. Zwykle wygląda to
tak: nauczyciel pisze temat,
wykłada nam go, używając tablicy
bądź puszczając filmik, piszemy to
w zeszycie, rozwiązujemy
ćwiczenia z książeczki 

lub kart pracy bądź wymyślone
przez nauczyciela,  może czasem
uczeń zainicjuje jakiś temat do
rozmowy, który będzie pewną
odskocznią, potem ewentualna
zapowiedź zadania
domowego/kartkówki/sprawdzianu
i tyle. Uważam, że takie sposoby
to pewne pójście na łatwiznę przez
nauczycieli. Oczywiście rozumiem,
że mają oni niewiele czasu, więc
przydałoby się jakieś wsparcie z
zewnątrz od doradców. Niestety,
taka profesja nie istnieje, a szkoda,
bo by się przydała - dałaby trochę
więcej czasu wolnego
nauczycielom, a dobry doradca
uatrakcyjniłby uczniom lekcje.
Jednak wypowiem się, co ja bym
doradził, gdybym był takim
doradcą. Przede wszystkim: mniej
notowania, uważam że notatki
powinny być już gotowe, a uczniom
oszczędzi to siły. Uważam także,
że powinniśmy pójść dalej w
technologię i podręczniki szkolne
powinny być elektroniczne i co
ważniejsze - interaktywne.
Uczeń jako wstęp lekcji dostaje
jakieś zadanie, tylko po to, by
popełniając jakiś błąd (co jest
prawdopodobne, bo przecież nie
zna tematu) poznał jego
przyczynę, przy okazji ucząc się
nowych informacji.

Nie opuszczamy nauczania, ale
teraz skupmy się na jego zakresie.
Według mnie, uczniowie powinni
mieć większą dowolność jeśli
chodzi o wybór przedmiotów już na
etapie szkoły podstawowej. Jak dla
mnie, osoba dobra z biologii i
chemii, kierunkująca się na te
przedmioty przyrodnicze, nie
powinna musieć męczyć się z
historią, która takiemu lekarzowi
czy naukowcowi raczej się nie
przyda. Oczywiście, pewne
podstawy przedmiotów mniej
istotnych dla danego ucznia
powinny być wykładane - na
wszelki wypadek, gdyby zmienił
zdanie - ale wciąż w mniejszym
stopniu niż obecnie. 
Jeśli chodzi o egzaminy, to jak dla
mnie żaden z nich nie powinien
być obowiązkowy, choć powinna
być ich minimalna ilość do
podejścia.

To wszystko w tym artykule, mam
nadzieję, że moje propozycje Wam
się spodobają, choć oczywiście
dobrze wiem, że nie każdy się z
nimi zgodzi. Podkreślam raz
jeszcze - to moja opinia.

Krzysztof Kurzydło

Szkoła... Pixabay
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Społeczniaka

Rosja

Sznaucery 
miniaturowe

Rosja to największy kraj na świecie, a oto kilka
faktów o Rosji:

1. Pod względem ludności Rosja zajmuje 9 miejsce.

2. Rosja dysponuje największymi na świecie
zasobami naturalnymi i źródłami energii.

3. Według serwisu Numbeo, Rosja ma najgorszy w
Europie wskaźnik jakości życia.

4. Stolicą Rosji jest Moskwa.

5. Prezydentem tego kraju jest Władimir Putin.

6. Walutą w Rosji jest Rubel, który dzieli się na 100
kopiejek.

7. W 2021 roku populacja Rosji wynosiła 146 238
185.

8. Językiem urzędowym w Rosji jest rosyjski, lecz
lokalnie mówi się też w innych językach.

9. Niedźwiedź zajmuje szczególne miejsce w
kulturze rosyjskiej, a od czasu kiedy William Szekspir
przyrównał Rosję do „niedźwiedzia z północy”, stał
się symbolem Rosji.

Mikołaj Wojdyła

Rosja...

Sznaucery
miniaturowe
pochodzą ze
zmieszania rasy
pinczerów i
sznaucerów.
Rasa sznaucer
została
stworzona do
zabijania
szczurów,
dlatego jeśli ma
się tego psa, to
nie można mieć
w domu
żadnych ptaków
i gryzoni.
Sznaucery są
też nieufne do
obcych ludzi i
boją się dużego
hałasu.
Sznaucery

były zazwyczaj
wykorzystywana
na morzu do
zabijania
szczurów na
statkach.
Sznaucer nie
jest wymagający
i wystarczają
mu spacery co
4 lub 5 godzin.
Powinien też
dostawać 2 lub
3 posiłki
dziennie.
Sznaucery są
bardzo
towarzyskie, nie
lubią być długo
same,
potrzebują
zabawy z
właścicielem

i lubią być
traktowane jak
część rodziny.
Są bardzo
towarzyskie
wobec
domowników
oraz innych
psów i lubią
dzieci.

Helena Kryńska

:)
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Śpiew 
to całe życie!

Kot 
biedronkowy
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Śpiewanie to
przede
wszystkim dla
mnie całe życie!
Moja przygoda
ze śpiewaniem
zaczęła się w
przedszkolu,
gdy pani
powiedziała, że
będę
występować w
Muzie. Bardzo
się ucieszyłam i
od razu wzięłam
się do pracy i po
konkursie
okazało się, że
wygrałam!
Przez dwa

lata uczyłam się
sama w domu,
potem tato kupił
mi profesjonalny
mikrofon i jakoś
się wszystko
samo ułożyło.
Obecnie uczę
się śpiewu u
pani Anny
Wołoszyn, która
ma prywatną
szkołę
muzyczną,
uwielbiam mieć
z nią lekcje, bo
jest super
nauczycielką i
pięknie śpiewa.
Śpiew w

moim życiu jest
bardzo ważny,
bo gdy
śpiewam,
zapominam o
całym świecie, o
szkole i
problemach,
które
towarzyszą mi
prawie
codziennie.
Śpiewanie to
taka moja
odskocznia od
rzeczywistości.

Amelia Bocian

Kot :)

Kot, który był na
półce w
Biedronce,
oczywiście był
żywy. Było to
dla mnie trochę
śmieszne, ale
oczywiście to
był biedny
kotek. Co się
okazało - pani
szukała tego
kotka i ja go
znalazłam. No i
taka pani go
zaniosła i kotek
znalazł ręce
swojego
opiekuna. Ale
nie

opowiedziałam
Wam całej
historii - uwaga.
Dawno temu,
ale nie tak
dawno, szlam
do Biedronki,
szukałam
potrzebnych
rzeczy.
Przeszłam
przez kolejkę i
patrzę - coś
rudego! Patrzę,
a to kot spał
sobie grzecznie
i patrzę - ma
obrożę i był na
niej napisany
właściciel

i miejsce
zamieszkania.
Był bardzo
piękny! Przyszła
pani, wzięła go i
dała
właścicielowi.
Ta pani bardzo
mi
podziękowała.

Julia Maciejska
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