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W Katowicach działa Szkoła Podstawowa EduHub. Stawia na edukację spersonalizowaną

Szkoła marzeń? Jest taka! Bez dzwonków, 
ocen, klas i stresu. Warto ją poznać

Ile razy zdarzyło się, żeby Wasze 
dziecko marzyło w ferie albo 
w weekendy o szkole? I już nie 
mogło doczekać się, kiedy do niej 
wróci? Przypuszczalnie w zdecy-
dowanej większości rodzin, taka 
sytuacja… nigdy nie miała miej-
sca. – Nasza szkoła działa 
od września 2021 roku. Jak w każ-
dej placówce na początku roku 
szkolnego było ciężko, gdy dzieci 
rozstawały się z rodzicami. A te-
raz nawet o godzinie 17 nasi 
uczniowie nie chcą iść do domu, 
chcą jeszcze zostać w szkole – 
uśmiecha się Magdalena Dybał, 
dyrektorka i współzałożycielka 
Szkoły EduHub. – Szukaliśmy 
najlepszej metody pracy 
z dziećmi, takiej, gdzie będą za-
spokojone potrzeby każdego 
ucznia. I znaleźliśmy taką. 

NA CZYM TO POLEGA? 
Założyciele katowickiej szkoły 
mają wieloletnie doświadczenie 
w edukacji. – Przez pięć lat pro-
wadziłem niepubliczną szkołę 
podstawową. Zawsze mojej 
pracy towarzyszyła niezgoda 
na to, co dzieje się w masowej 
szkole, czego uczniowie do-
świadczają. Widziałem, że 
uczniowie nie są zaopiekowani 
społecznie czy emocjonalnie, 
giną w natłoku oświatowych 
zmian – opowiada Bartłomiej Ko-
relus, prezes zarządu EduHub sp. 
z o.o. – Tymczasem w centrum 
zainteresowania powinno być 
dziecko, to, jak przeżywa zmiany, 
odbiera zewnętrzne bodźce, czy 

czuje się bezpiecznie. Jeśli nasze 
dziecko nie będzie odpowiednio 
zaopiekowane, to przełoży się to 
na jego emocje. Stąd pomysł 
na to, by znaleźć jak najlepszą 
metodę nauczania, stawianie 
na edukację spersonalizowaną, 
skupioną na konkretnym uczniu. 

Co to oznacza w praktyce? 
Szkoła EduHub realizuje pod-
stawę programową, ale w niety-
powy sposób. Realizowany jest 
międzynarodowy program IPC. 
To program, który umożliwia 
zorganizowanie nauki w taki spo-
sób, aby wszystkie treści były ze 
sobą powiązane. Dzięki temu 
uczniowie rozumieją, w jaki spo-
sób wiedza z różnych obszarów 
łączy się ze sobą i jak można wy-
korzystać ją w praktyce. 

Dzieci uczą się w grupach 
mieszanych wiekowo, bo każde 
dziecko rozwija się we własnym 
tempie - i to tempo powinno być 
dostosowane do jego potrzeb 
i możliwości. Poza tym wiedzę 
także należy mu podać zgodnie 
z etapem rozwoju, na którym się 
znajduje. Szkoła stawia na inter-
dyscyplinarność nauki i naucza-
nie projektowe. 

Uczniowie sami proponują te-
maty projektów, w zależności 
od ich zainteresowań. – Podręcz-
niki nie są u nas jedynym źró-
dłem wiedzy, dzieci szukają wia-
domości w encyklopediach czy 
w internecie – tłumaczą założy-
ciele szkoły. – W naszej szkole to 
uczniowie są odpowiedzialni są 
za uczenie się. Zadaniem nauczy-
ciela jest inspirowanie, wskaza-
nie problemów badawczych, 
czyli stworzenie warunków, 
które pobudzają i sprzyjają roz-
wojowi ucznia. 

W Szkole EduHub nie ma 
dzwonków ani ocen. Kiedy 
uczniowie potrzebują przerwy 
przerywają swoją pracę.  Z kolei 
cyfrowe oceny w szkole zostały 
zamienione na opis, informację 

zwrotną. Dzięki temu dzieci znają 
swoje mocne strony, wiedzą też 
nad czym i jak dalej pracować, by 
osiągnąć zamierzone cele eduka-
cyjne. Poza tym tutaj ważniejszy 
od wyniku jest rozwój.  

O TYM, JAK WAŻNE SĄ EMOCJE 
- Nasz plan zajęć jest nietypowy, 
nie zadajemy prac domowych. 
Przecież po zajęciach, wieczorem 
dzieci są zmęczone. Nam zależy 
na tym, żeby dziecko, odpowied-
nio naprowadzone, ustaliło sobie 
cel, zaplanowało jego realizację. 
Nikt nas, dorosłych tego nie 
uczył, a to jest przecież wyma-
gane potem w pracy, w dorosłym 
życiu – dodaje Magdalena Dybał.r 

Oprócz programu IPC, który 
ułatwia rozwój akademicki i uczy 
myślenia krytycznego, niezwy-
kle ważny jest program rozwoju 
społeczno-emocjonalnego. 
Dzieci nabywają tutaj umiejętno-
ści społecznych, uczą się, jak roz-
mawiać z kolegami, rozwiązy-
wać konflikty, wyrażać swoje 
emocje i potrzeby, radzić sobie 
z problemami. To właśnie staje 
się elementem ich codzienności, 
wplatanym w inne zajęcia.  

Uczniowie po zajęciach biorą 
udział w kółkach zainteresowań 
– jest klub planszówek, kółko pla-
styczne, eksperymentalne, 
wstęp do programowania. 

Nie da się ukryć, że dzieci 
uczące się w Szkole EduHub, 
uwielbiają swoją szkołę, bo na-
uka w niej kojarzy się im z rado-
ścią. – Część naszych uczniów 
przyszła do nas z innych placó-
wek. Rodzice tych dzieci mówią, 
że wreszcie odetchnęli z ulgą – 
mówią założyciele szkoły. 

„Moja córka jest w szkole, 
która autentycznie wzbudza jej 
ciekawość i chęć do uczenia się. 
Nie wiedziałem, że można się 
jeszcze cieszyć z chodzenia 
do szkoły” – napisał jeden z rodzi-
ców. 

Trwa nabór do jednej z naj-
ciekawszych i najbardziej 
oryginalnych szkół w na-
szym regionie. Czym wyróż-
nia się katowicka Szkoła 
Podstawowa EduHub?
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W tej szkole dzieci są dobrze zaopiekowane

Dzieci same decydują, kiedy chcą mieć przerwę
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