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Kim jesteśmy ?

Prof. dr hab. Anna I. Brzezińska
Klaudia Malinowska, V rok psychologii

Weronika Sobczak, V rok psychologii

Weronika Syska, V rok psychologii

Instytut Psychologii

www.psychologia.amu.edu.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

http://www.psychologia.amu.edu.pl/


Kto się spotyka ?

Nauczyciele 

historii

Nauczyciele 

klas

I - III

http://www.kwidzyn.pl/pl/kamery
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:POL_L%C4%99bork_COA.sv


Edukacja 

przedszkolna
Etapy edukacji

 



Momenty przełomowe w rozwoju 

a szkolne progi

0 3 6 9 12 15 18

wczesne 

dzieciństwo

0 – 2/3 lata

dom / żłobek

wiek 

przedszkolny

2/3 – 5/6 lat

przedszkole

wczesny wiek 

szkolny 

5/6 – 8/9 lat

SP kl I-III

środkowy wiek 

szkolny 

8/9 – 11/12 lat

SP kl IV-VI

wczesna faza 

dorastania

11/12 – 14/15 lat

gimnazjum

późna faza 

dorastania

14/15 – 17/18 lat

szk. ponadgimn.

/ PRACA

Próg 1 Próg 2 Próg 3 Próg 4 Próg 5 Próg 6

Uwaga: co 3 lata zmiana edukacyjna



Wsparcie dziecka

Wspar c ie r odz iny i p r zedszko la / szko ł y

przez instytucje w społeczności lokalnej

EDUKACJA  to przekraczanie kolejnych progów

ROLA NAUCZYCIELA  to budowanie KŁADEK

i pomoc w przechodzeniu przez KŁADKI



Perspektywa czasowa: jak myślimy 

o zadaniach edukacji ? 

Perspektywa 
krótkofalowa 

realizuję zadania

na tu i teraz

Perspektywa na

„dłuższe jutro”

przygotowuję do 

kolejnego etapu

Perspektywa 
długofalowa 

wychowuję 

przyszłego 

dorosłego

Myślimy 

„technicznie

”

 realizacja 
podstawy 

programowej 

WP, kl I, II, III

Myślimy 

„po szkolnemu”

 przygotowanie 

uczniów do przejścia 

przez kolejne 
progi szkolne

Myślimy 

„życiowo”

 przygotowanie 

uczniów do 
realizacji zadań 

życiowych



Po co się 

spotykamy?

 Jak przygotować się w szkole na przyjęcie w klasach IV uczniów, 

którzy ukończyli klasę III ?

 Jak mogą przygotować się wychowawcy klas IV-VI 

do prowadzenia klas uczniów zróżnicowanych wiekowo 

(więcej niż dotąd uczniów młodszych) ?

 Jak mogą przygotować się nauczyciele przedmiotów

w klasach IV-VI, by uczniowie z przyjemnością oraz efektywnie 

uczyli się w klasie IV, V i VI?

 Jak nauczyciele-wychowawcy w klasach I-III

mogą pomóc dzieciom przekroczyć odważnie próg klasy IV?

 Jak rodzice dzieci w wieku przedszkolnym

mogą im pomóc odważnie przekroczyć próg klasy I?

Te pytania 

mamy 

„w głowie”





Nad czym dziś pracujemy 

RAZEM na warsztatach?

Aby możliwa była zmiana stylu kształcenia w kl IV-VI uwzględniająca: 

 większe rozwojowe zróżnicowanie uczniów (więcej dzieci w 
problemami rozwojowymi) 

 mniejsze doświadczenie życiowe (więcej jedynaków, mniejsze 
rodziny, większe zróżnicowanie warunków bytowych)

 mniejsze doświadczenie edukacyjne (niektórzy krócej chodzili 
do przedszkola, niektórzy szybciej poszli do szkoły)

Dziś nie pracujemy nad metodami 

i sposobami kształcenia, ale skupiamy się na 

swoim sposobie myślenia o edukacji szkolnej



Kiedy Krzyś znikał na całe poranki i przyjaciele 

ze stumilowego lasu próbowali dowiedzieć się, 

dokąd chodzi Krzyś i co robi … Kłapouchy 

powiedział:„- Chcesz wiedzieć, co robi Krzyś 

co dzień przed południem? Uczy się. Kształci 

się. Wyczerpuje – zdaje się, że to jest słowo, 

którego użył  - ‘wyczerpuje’, 

czyli czerpie Wiedzę.”

A. A. Milne, Chatka Puchatka



Nasz cel to budowa kładki !

4 klasa

3 klasa2 klasa1 klasa

5 klasa 6 klasa

 Czy jest wspólny projekt współpracy nauczycieli z klas I-III i z klas IV-VI ?

 Kto i w jaki sposób przyczynia się do budowy KŁADKI między nimi?

 Kto ma jaki materiał / budulec i jakie umiejętności konstruowania KŁADKI?

 Czy się uzupełniamy i budujemy razem ? Czy każdy sam buduje „jak umie”?

 Czy wieżowiec budowany jako osobne piętra byłby mocny ?



Materiały 

ze spotkania

Prezentacje z obu wykładów

Prezentacje efektów warsztatów

ile włożysz tyle dostaniesz

 Plakaty studentów

Ulotki dla nauczycieli i rodziców

www.psychologia.amu.edu.pl

oraz strona internetowa 

Kuratorium Oświaty w GdańskuAMUL

Alicja Mróz
klasa III

SP w Koziegłowach

http://www.psychologia.amu.edu.pl/

