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IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W SOSNOWCU

Świat, w którym dorastają nasi uczniowie jest zupełnie inny
niż ten, w którym dorastali ich nauczyciele, głównie wskutek
ogromnego postępu technologicznego. Szkoła – instytucja
zakorzeniona w starych systemach, ma obowiązek
wyposażyć uczniów w kompetencje, które pozwolą im
odnosić sukcesy w ich dorosłym życiu. Najnowsze analizy
wskazują na fakt, że nasi absolwenci będą pracować w
zawodach, których jeszcze nie wynaleziono oraz mierzyć się
z licznymi globalnymi oraz lokalnymi wyzwaniami, z jakimi
nie zmierzyło się żadne z dotychczasowych pokoleń. W
czasach, gdy wszelkie informacje są dostępne od ręki, w
smartfonach, najważniejszym celem szkoły jest wyposażenie
uczniów w umiejętność uczenia się, właściwego reagowania
na nowe sytuacje, podejmowania decyzji oraz przetwarzania
informacji, odróżniania faktów od opinii, tworzenia związków
przyczynowo-skutkowych, zadawania pytań, krytycznego
myślenia.

Umiejętność uczenia się
Najważniejszą umiejętnością XXI wieku
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System edukacyjny
musi być tak
zaprojektowany, 
żeby przygotować
uczniów na sytuacje,
którym będą musieli
stawić czoła za
dwadzieścia lat.

Styl nauczania typu “przeczytaj i naucz się na
pamięć”, nie jest wystarczającym dla
dzisiejszego społeczeństwa. Ten styl nie uczy
młodzieży, jak współpracować, wykorzystując
swoje podstawowe umiejętności do
osiągnięcia innowacyjnych rozwiązań w
sytuacjach dynamicznych. Uczniowie nie mogą
się rozwijać, gdy są zmuszeni uczyć się w tym
samym tempie, stosując te same umiejętności
do rozwiązywania problemów i nigdy nie
wykorzystując własnej kreatywności do
znalezienia innowacyjnych podejść.
Potrzebujemy zerwać z ideałem "właściwej"
edukacji, który siedzi w większości naszych
umysłów (spokojna, uporządkowana klasa, w
której wszyscy uczniowie siedzą rzędami przy
oddzielnych ławkach, słuchając i zapamiętując
lekcje dnia). Jest to bardzo duże wyzwanie, ale
jest możliwe do zrealizowania!
Chcemy dać uczniom pewność siebie, której im
brakuje, przekaz, że jeśli coś zawalą, nic złego
się nie dzieje. Uczymy się na błędach. "Spróbuj
jeszcze raz." "Spróbuj czegoś innego." Pokazać
uczniom, że jest wiele sposobów, że muszą być
elastyczni. Pomóc im zdobyć takie
umiejętności jak współpraca w grupie i
kreatywność. Sprawić, by zdobyli wszystko na
co ich stać, by sięgali po największe. Zachęcać.
Ich potencjał nie ma ograniczeń.

Learning 2 Learn – nauka uczenia się – 
to odejście od idei „nauczania”
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Uczniowie zadają sobie pytanie: Po co mam to
pamiętać, skoro mam internet, smartphona i w
każdej sytuacji mogę to sprawdzić?
Musimy umieć uczyć się.
Technologia, maszyny mogą wiele dla nas zrobić.
Mogą dać nam informacje, ale wiedza w ten
sposób pozyskana może być nieprawdziwa,
błędna.
Musimy się nauczyć jak reagować na konkretne
sytuacje, stawiać czoła nowym wyzwaniom, jak
podejmować decyzje, jak kwestionować,
poddawać w wątpliwość, myśleć krytycznie.

Uczeń musi zrozumieć, że nie wszystko co znajdzie
w internecie jest prawdą.

Learning 2 Learn – nauka uczenia się – to odejście
od idei „nauczania”

I am teaching you. Ja uczę ciebie. Ja jestem
nauczycielem i wiem wszystko. Ty nie wiesz nic.

I am learning with you. Uczę się z tobą.  Razem to
zbadajmy, sprawdźmy to.

WE ARE ALL LEARNING TOGETHER. 
WE ARE A LEARNING COMMUNITY.

WSZYSCY RAZEM SIĘ UCZYMY. 
JESTEŚMY UCZĄCĄ SIĘ SPOŁECZNOŚCIĄ.
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