Trójmiasto Ogrodów dla Edukacji.
Jak możemy zmienić szkołę?
4 września w godz. 18.00 - 21.00
w Szkole Podstawowej im. 11 Listopada w
Żółwinie, ul. Szkolna 39

Zapraszamy na debatę
wszystkich uczniów,
uczennice, rodziców
i nauczycieli

W trakcie spotkania będziemy szukać
odpowiedzi na pytania
Jak się lepiej rozumieć? Co zrobić, byśmy sobie nawzajem ufali?
Jak uczeń/uczennica może wpływać na życie szkoły?
Co potrzebujemy wiedzieć o szkole, żeby się lepiej rozumieć i współpracować?
Jak rozmawiać o ocenach, by ocena była inspiracją do nauki?
Jak wspierać się w planowaniu, rozmawianiu o przyszłości?
Jak tworzyć zasady, na które się wszyscy zgadzamy i których przestrzegamy?
Chcemy się lepiej rozumieć. Poprawić komunikację między nami, uczniami i uczennicami,
rodzicami, nauczycielkami i nauczycielami. Razem będziemy szukać praktycznych pomysłów
i rozwiązań, które spowodują, że nasze szkoły będą bardziej przyjazne dla wszystkich.

TRÓJMIASTO OGRODÓW DLA EDUKACJI
– JAK MOŻEMY ZMIENIAĆ SZKOŁĘ?
JAK SIĘ LEPIEJ ROZUMIEĆ? CO ZROBIĆ,
BYŚMY SOBIE NAWZAJEM UFALI?

Jak uczeń/uczennica może wpływać na życie
szkoły?
Dlaczego nikt mnie nie słucha? Dlaczego szkoła
jest nudna? Jak i z kim o tym rozmawiać?
Umiejętność wpływu na rzeczywistość i wszystkie kompetencje, które to
umożliwiają, są niezbędne w demokratycznym społeczeństwie.
Nie posłuch, ale twórcza rozmowa jest ważna. Do tego się trzeba wdrażać
od najmłodszych lat. To jest umiejętność przydatna w całym życiu;
w rodzinie, pracy, działalności społecznej. Powinna być kształtowana
w szkole.
Prosimy o zebranie pomysłów co zrobić, aby do tego dojść.

Co potrzebujemy wiedzieć o szkole, żeby się lepiej
rozumieć i współpracować?
Skąd się bierze światło w szkole, ile pracują nauczyciele,
kto przykręca kontakt?
Szkoła to nie tylko lekcje. To skomplikowany mechanizm prawny, organizacyjny,
finansowy. Co chcielibyśmy wiedzieć o funkcjonowaniu szkoły, aby się lepiej
rozumieć i skutecznie współpracować? Co zrobić, żeby zapewnić przejrzystość
funkcjonowania szkoły.
Prawdziwa debata demokratyczna musi być oparta o wiedzę; nie wystarczą
hasła. Każdy z uczestników dialogu ma część tej wiedzy, trzeba się nią tylko
wymienić i z szacunkiem potraktować wiedzę drugiej osoby.
Prosimy o odpowiedź na pytania: Czego nie wiem i co może wiedzieć mój
partner? Jakie są sposoby, by się wiedzą dzielić? Jak informować o sprawach
ważnych dla wszystkich?

Jak tworzyć zasady, na które się wszyscy zgadzamy
i których przestrzegamy? Co powinny one zawierać?
Dlaczego nie plujemy na ściany?
Kształtowanie “kodeksu szkolnego” czyli umowy między nauczycielami,
rodzicami, uczniami, opartej na wspólnych wartościach i odnoszących się
do codziennych sytuacji i która zostanie wspólnie opracowana, przyjęta
i przestrzegana.
Regulamin szkoły odnosi się do regulacji prawnych i dlatego jest nie czytelny
i zrozumiały dla wszystkich. Nie określa on wspólnotowości. Nie może też
zastąpić głębokiego porozumienia opartego na wspólnie wyznawanych
wartościach. Co oznacza godność w klasie? w pokoju nauczycielskim?
na wycieczce? Zbudowane zaufanie między nami oznacza, że możemy się
przyznać do błędu.
Prosimy o odpowiedź na pytania: Jak opracować wspólny katalog wartości
i zasad? Co w tym katalogu powinno być? Jak sprawić, żeby był on dokumentem
żywym? Jak wdrażać nowych członków społeczności do tych zasad? Jak je
aktualizować?

Jak wspierać się w planowaniu i rozmawianiu
o przyszłości?
Jak łagodzić obawy, lęki, frustracje wynikające z trudności, które nie od nas
zależą (zmiany systemu, nadmierne obciążenia, stres edukacyjny, niepewność
o to, co będzie w przyszłości)? Młodość jest trudnym okresem w życiu.
Prosimy o odpowiedź na pytania: Jak usłyszeć lęki młodych? Jak ich nie
bagatelizować? Jak wspólnie stawić im czoła?

Jak rozmawiać o ocenach, by ocena była inspiracją
do nauki?
Czy dwójka to sukces czy porażka?
Jak można rozmawiać w trójkącie uczniowie, rodzice, nauczyciele - tak aby
widać było różne perspektywy, móc zrozumieć oceny, budować dobre
relacje, a nie zniechęcać.
Obecny system oceniania powoduje presję na tzw. ”sukces”, mierzony
wyłącznie najlepszymi ocenami. Tymczasem szkoła to nie maraton,
w którym wygrywa tylko jedna osoba. Tu każdy może być wygranym.
Ocena powinna pomóc każdemu w poznaniu swojego potencjału, mocnych
stron i słabszych stron. A szkoła ma nas nauczyć, jak sobie stawiać w życiu
cele i jak je osiągać, by nasze życie było harmonijne. Sukces nie polega
na tym, żebyś był taki jak inni albo lepszy ale, żebyś był inny, niepowtarzalny
i rozwijał to, co tylko Ty masz.
Prosimy o odpowiedź na pytania: Co jest naprawdę ważne w ocenie?
I co w związku z tym ocena powinna zawierać, by wzmacniała w człowieku
to co najlepsze? Jak rozmawiać z uczniem o ocenach, jak się dowiedzieć,
co czuje w związku z tą oceną?

Kto jest inicjatorem?
Inicjatorami „Trójmiasta Ogrodów dla Edukacji - Jak możemy
zmieniać szkołę” są dyrektorki i dyrektorzy czterech szkół:
Szkoły Podstawowej im. 11 Listopada w Żółwinie
Podkowiańskiego Liceum Ogólnokształcącego nr 60 w Podkowie Leśnej
Szkoły Podstawowej nr 2 im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej
Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Nr 5 STO w Milanówku
Inicjatywę wspiera Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Pracownia Badań i Innowacji
Społecznych "Stocznia".

Dlaczego to robimy?
Szkoła potrzebuje zmian. O tym jaka jest dziś i jakiej szkoły chcemy –
rozmawiali wspólnie rodzice, nauczyciele i nauczycielki, uczniowie
i uczennice na 150 spotkaniach, które odbyły się w 2019 roku w różnych
miejscach Polski. Podsumowanie tych spotkań można znaleźć na stronie
http:/www.naradaobywatelska.pl
Nie wszystko w szkole zależy od nas. Ale na wiele spraw możemy sami
mieć wpływ. Na to, jak ze sobą rozmawiamy, jak współpracujemy.
Możemy wspólnie budować szacunek i zaufanie między nami. Ale jak to
robić? To chcemy wymyślić wspólnie, a potem wspólnie wprowadzać
w szkole. Podzielimy się też efektami prac z innymi szkołami w Polsce.

Jak będziemy pracować?
Zmiana to droga. Zatem rozmowa to początek tej drogi. Na każdym etapie - od
rozmowy po wprowadzenie wymyślonych i opisanych propozycji działania biorą udział wszyscy na równych prawach. W trakcie spotkania pracujemy
„metodą stolikową”.
Po debacie będziemy pracować w grupach roboczych składających się
z uczniów, nauczycieli i rodziców. Przygotują one opis sposobu wprowadzania
nowych rozwiązań.

