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Współcześni uczniowie nie są już tymi ludźmi, do uczenia 

których został zaprojektowany nasz obecny system 

edukacji 
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 Zawody przyszłości – Stanowiska pracy w 2030 r. 

• Inżynier mechatronik 

• Projektant avatarów – konsultant  
ds. bezpieczeństwa 

• Architekt systemów cyfrowych 

• Kierownik ds. analizy ruchu  
w sieci 

• Konsultant ds. upraszczania  
procesów 

• Bioinformatyk 

• Geomikrobiolog 

• Broker online programów edukacyjnych 
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Analfabetami XXI wieku 
nie będą ci, którzy nie 
potrafią czytać i pisać, 
ale ci, którzy nie będą 
potrafili się czegoś 
nauczyć, oduczyć i 
nauczyć od nowa 
 
 
 
 
       Alvin Toffler 1972 

Uczniowie w 
przyszłości 
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Najsłabsze systemy 
edukacji w XXI wieku to 
nie będą systemy, które 
nie potrafią się 
zmieniać, ale te które 
nie będą w stanie 
nieprzerwanie 
wprowadzać innowacji, 
zmieniać się i ulepszać 
swoich działań 
 
 
 
 

Systemy edukacyjne w 
przyszłości 
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Jak się nie dać wyprzedzić fali 
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Uczenie: 

•Prawo każdego człowieka 

•Wszyscy są zaangażowani 

•Jest elastyczne 

•Jest dostępne tam, gdzie są uczniowie 

•Jest mniej zbiurokratyzowane 

•Jest ciągłe – bez podziału na instytucje 

•Jest spersonalizowane (klient, uczeń) 

•Jest oddzielone od osiągania kwalifikacji 

zawodowych 

Pytanie 1: 

Wyobraźcie sobie, że 

jest rok 2025, 

Szkocja jest  

uznawana za 

światowego lidera w 

dziedzinie oświaty i 

kształcenia 

społeczeństwa. Co 

się do tego Waszym 

zdaniem najbardziej 

przyczyniło? 
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Uporządkowanie systemu państwowego 

Program 
nauczania 

Nadzór 

Kursy dla 
nauczycieli 

Standardy branżowe – 
kryteria kwalifikacji 

zawodowej nauczycieli 

Ustawiczne szkolenie 
zawodowe 
nauczycieli 

Samoocena 

Systemy egzaminowania 

Szkolenia 
dla liderów 
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Uporządkowanie systemu państwowego: 
kluczowe założenia 

• Uczeń w centrum działań („… uczenie 
spersonalizowane, skoncentrowane na kliencie lub 
uczącym się…”) 

• Zmiana koncepcji modelu profesjonalnego nauczyciela 

• Wspieranie osiągania wyników przez wszystkich 
uczniów 

• Stworzenie skutecznego systemu analizy wyników 
pracy, zapewniającego ciągłość oceny i poprawy 
efektywnościt 

• Wzmocnienie roli samooceny i wagi uczenia się i 
nauczania 
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“Jakość systemu edukacyjnego nie może być  

postrzegana jako ważniejsza od jakości  

realizujących go nauczycieli.” 

 “Jedyny sposób na poprawę wyników to poprawa 

procesów uczenia się i nauczania.”     McKinsey  

“ Zawodowi nauczyciele muszą być w pełni zaangażowani w proces 

zmian i mocno identyfikować się z jego wynikami. [To] wymaga 

stworzenia infrastruktury dla zmian w praktyce zawodowej, które 

skłonią nauczycieli do identyfikacji ze zmianami oraz do ich 

przeprowadzania. “        

  Harris 2010 
 

Znaczenie uczenia się i nauczania 
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“Instytucje osiągające najlepsze wyniki pomagają 
nauczycielom doskonalić nauczanie przez wzajemne 
uczenie się od siebie.” 

        McKinsey (2010) 

 

 
“Każdy chce pomóc uczniom skuteczniej się uczyć. 
Proces uczenia się będzie mógł się zmienić tylko wtedy, 
gdy nauczyciele zaczną działać według tzw. „etyki 
hakerskiej” – pooddają się pasji tworzenia nowych 
metod pracy i będą gotowi otwarcie dzielić się tymi 
nowymi pomysłami z innymi, w oparciu o tzw. sieci 
innowacji.” 

        David Hargreaves (2003) 
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“Głównym czynnikiem  

zróżnicowania wyników uczenia 
się jest człowiek, który zamyka 
za sobą drzwi od sali lekcyjnej 
i wykonuje czynność nauczania.” 

 
“Niezwykłym wnioskiem z danych 

(badawczych) jest to, że 
największa zmiana w skuteczności uczenia się 
przez uczniów pojawia się wtedy, gdy 
nauczyciele stają się uczniami własnego 
wzajemnego nauczania.”        “Visible Learning”  
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Samoocena” zachęcanie nauczycieli do stawania 
się uczniami własnego nauczania 

Dane 

ilościowe 

Poglądy i 

oceny 

innych 

Ocena jakości 

Bezpośrednia 

obserwacja 
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CC 

INTERNAL CULTURE SCHOOL CULTURE 

DZIAŁANIA W 
ZAKRESIE 

SAMOOCENY 
SZKOŁY 

DANE i FAKTY 
OCENA 

ZEWNĘTRZNA 
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 Grupy robocze 

Coaching/ 
mentoring 

Doradztwo naukowe 

Obserwacja 
współpracowników 

Cykle uczenia 

Analiza działań 
 

Wzajemne/wspólne uczenie 
się jako część procesu 
samooceny 

Ankiety wśród 
zainteresowanych 

Analiza 
osiąganych 
wyników 

“… pasja tworzenia nowych 
metod i praktyk i gotowość 
otwartego dzielenia się nimi z 
koleżankami i kolegami…” 
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Jak stworzyć „System uczenia” 

 

 - Stworzyć kulturę uczenia, w której doceniane są wartości 
procesów uczenia się i rozwoju nauczycieli 

 - Koncentracja na tworzeniu aktywnego, upełnomocnionego i 
zespołowego przywództwa  - liderzy wśród nauczycieli, pracujący 
razem nad budowaniem zaufania i pewności siebie całego 
środowiska 

 

 - Promowanie skutecznych dążeń i działań jednostek, które w 
sposób ciągły starają się rozwijać swoją wiedzę, umiejętności, 
podejście do zawodu i zachowania 
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System uczenia 
… musi mieć zapewnione wsparcie, poprzez: 
 
 - zrozumienie czynników kontekstowych wpływających na wyniki osiągane 

przez uczniów 
 
 - opartą na analizach i badaniach koncentrację na ciągłym ulepszaniu 

metod i działań 
 
 - adekwatne i niezawodne systemy danych 
 
 - możliwości analizy danych i wyników badań oraz narzędzia ich 

skutecznego  wykorzystania 
 
 -  efektywną infrastrukturę wspierającą rozwój zawodowy, w tym 

możliwości budowania sieci kontaktów i wymiany skutecznych metod i 
działań 

X Konferencja OSKKO, UJ, Kraków, 1-3.03.2013 
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HM Inspectorate 
of Education 

National 
curriculum 

support body 

National 
Professional 

Development Team 

Positive 
Behaviour Team 

July 2011 

Królewski 

Inspektorat 

Oświaty 

Zespół ds. Pozytywnych 

Zachowań 

Krajowy zespół ds. 

Rozwoju 

Zawodowego 

Krajowa instytucja 

ds. wsparcia 

programu 

nauczania 
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Podział ról w systemie oświatowym Szkocji 
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Inspekcja wspierająca rozwój 

• Przejście od cyklicznych inspekcji do bardziej proporcjonalnego i 
skoncentrowanego na celach modelu  nadzoru i ceny 

• Wzmocnienie wykorzystania samooceny jako podstawy do 
profesjonalnego dialogu w procesach  nadzoru 

• Wzmocnienie koncentracji na użytkowniku w procesach  nadzoru 

• Skrócenie okresu informowania o nachodzącym terminie 
inspekcji 

• Publikowanie bardziej zrozumiałych dla rodziców raportów 

• Utrzymanie silnej koncentracji na uczeniu i nauczaniu 

• Analiza procesów  wdrażania wniosków oceny, tak by bardziej 
jednoznacznie stały się częścią nieustającego procesu rozwoju i 
poprawy efektywności 

 



Poprawa przez  nadzór 

Ciągła bieżąca 
samoocena 

NADZÓR 

Nieustające 
zaangażowanie 

Dalsza 
inspekcja 

Wizyta 
wspierająca 

poprawę  

Wizyta - 
innowacje 

Brak dalszego 
zaangażowania 

Zaangażowanie 
EA 
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Zaktualizowana strona Education Scotland 

Scottish Education Internet 
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Dzielenie się przykładami doskonałości 
działania 

Video 

Przewodniki/Informacje 

Materiały wspierające 
rozwój zawodowy 
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5 ogólnych obszarów doskonałości 

Najnowsze 
materiały 
video 

Związane z 
tematem 
materiały 

Uczenie i nauczanie 

Wizja i przywództwo 

Współpraca partnerska 

Ludzie 

Kultura i etos 
zawodu 
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Mat. video i praktyki + rozwój – przewodniki i 
wytyczne 
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Video 

Tematy 

•Program 
nauczania 

• Ocena i nauka 

•Uczenie poza 
salą lekcyjną 

• ICT i nauka 
metodami 
cyfrowymi 
Zaspokajanie 
potrzeb w 
zakresie uczenia 

• Edukacja dla 
pracy  

•Edukacja 
przedszkolna 
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Zasoby i 
rozwój 
zawodowy 
 
 

•Wytyczne dla 

rozwjoju/poprawy 
• Materiały 
pomocnicze - 
inspekcje  
•Badania 
• Promowanie 
doskonałości 
Materiały do 
wspólnej/wzajem
nej nauki  
Mat. video 
ekspertów 
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Uczeń w 
centrum 
uwagi 

Wsparcie i 
motywacja ze 
strony władz 
lokalnych 

Nadzór i 
wsparcie na 
szczeblu 
krajowym Międzynarodowe 

wzorce 

Lepsze wyniki 
dla uczniów 

  Szkocja – podejście wielopoziomowe 
zapewniające rozwój 

Liderzy wśród 
szkół 
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Looking outwards 

knowing what is 

possible today 

through sharing 

practice 

Looking forwards 

exploring what the 

future might hold 

for today’s 

learners and 

planning how to 

get there 

Looking inwards  

knowing yourself 

inside out and 

improving 

through effective 

self-evaluation 

Spojrzenie „na 
zewnątrz” : uczymy 

się na podstawie 
zdarzeń 

zewnętrznych, 
żeby zmieniać 
nasze myślenie 

Spojrzenie „w 
przód”: co 

przyszłość może 
przynieść 

dzisiejszym 
uczniom, 

planowanie jak tam 
dotrzeć 

Spojrzenie „do 
wewnątrz” : 

Poznajemy siebie w 
szczegółach  - 

skuteczna 
samoocena 

Elementy przyszłej samooceny 
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 Koncentracja na poprawie jakości 
przechodzi od samooceny w 
kierunku zorganizowanego 
wewnętrznie, ciągle ulepszanego i 
rozwijanego systemu………………………  

…………transformacyjny system 
uczenia 
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Jak się nie dać wyprzedzić fali 
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Kluczowe elementy budowy  
„systemu uczenia” 

• Należy nieustannie koncentrować się na uczeniu, 
nauczaniu i wynikach osiąganych przez uczniów 

• Zapewnić solidny system samooceny 

• Stworzyć profesjonalną infrastrukturę wymiany 
praktyk i metod, wspierającą wzajemne uczenie się 

• Budować grupową pulę doświadczeń w szkołach i 
agencjach oświatowych – dzielenie się najlepszymi 
praktykami 

• Wyznaczyć jasne reguły i granice odpowiedzialności za 
rozwój i poprawę 
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Ja nie uciekam fali, ja JESTEM 

falą 
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