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".  Wst#p. 
Wyzwania$przysz%o!ci

Stoimy u"progu nowej, nieznanej dot#d rzeczywisto6ci. Oczywi6cie zda-
nie to brzmi trywialnie, wszak przysz!o6? niejako z"de'nicji jest przed 
nami zakryta. Ró<nica jednak polega na tym, <e jak dot#d przewa<nie 
potra'li6my uchwyci? to, co przed nami, poprzez analiz7 tego, co za 
nami. Dzi6 to zadanie staje si7 nieosi#galnym wyzwaniem. @wiat, któ-
ry znamy, bardzo szybko przemija. Upadek !adu postzimnowojenne-
go, rewolucja cyfrowa, wreszcie pandemia"– wszystko to sprawia, <e 
przysz!o6ci nale<y szuka? nie w"zasi7gu wzroku, ale ju< poza horyzon-
tem tego, co widzialne. Jeste6my w"stanie okre6 li? pewne megatrendy"– 
jakie zmiany one ostatecznie przynios#, pozostaje w"du<ej mierze te-
matem otwartym..

Rewolucja nie dotyka jednak tylko wielkich procesów, ale tak<e co-
dziennego <ycia. Jedn# z"kluczowych zmian w"tym obszarze jest po-
wszechny i"niemal nieograniczony dost7p do urz#dze$ mobilnych 
z"Internetem. Urz#dzenia te i"wszystko, co mo<emy przy ich pomocy 
zrobi?, w"sposób radykalny zmieniaj# bowiem nasze modus vivendi"– 
sposób my6lenia i"zapami7tywania, zdobywania informacji o"6wiecie, 
sp7dzania i"organizacji czasu, przemieszczania si7, nawi#zywania rela-
cji, kontroli spo!ecznej etc. Zmiana ta dotyczy wi7kszo6ci sfer naszego 
<ycia"– od <ycia osobistego, przez zawodowe, po spo!eczne i"politycz-
ne. Trudno si7 zreszt# temu dziwi?"– urz#dzenia mobilne przenios!y 

. Wi0cej o!megatrendach, zob. Poza horyzont. Kurs na edukację. Przyszłość 
systemu rozwoju kompetencji w Polsce. Fundacja Gospodarki i Administracji 
Publicznej, -&-&.
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nas w"nowy, równoleg!y, wirtualny 6wiat, w"którym dzisiejsza m!odzie< 
równocze6nie funkcjonuje ju< od dzieci$stwa.

Od co najmniej 2& lat, czyli opublikowania przez A:=8>, raportu 
Learn ing to be: the world of education today and tomorrow, jeste6my 6wia-
domi rosn#cego znaczenia uczenia si7 przez ca!e <ycie (lifelong learn ing), 
na ka<dym jego etapie. W"tym czasie byli6my 6wiadkami pe!zaj#cej re-
wolucji edukacyjnej"– stopniowej deinstytucjonalizacji szko!y i"desko-
laryzacji edukacji. W"efekcie, dzi6 edukacja nie ogranicza si7 tylko do 
murów szko!y, ale niestety, nie jest to jeszcze zjawisko wystarczaj#co 
powszechne. Równocze6nie, mimo dokonuj#cych si7 zmian w"proce-
sie dydaktycznym w"szko!ach, wci#< jest jeszcze w"Polsce wiele miejsc, 
w"których kszta!cenie bardziej przypomina proces znany z"BC))) czy 
B)B-wiecznej szko!y, skrojonej na miar7 wymogów… pierwszej rewo-
lucji przemys!owej.

W"rezultacie wspomniana zmiana, spowodowana upowszechnieniem 
dost7pu do urz#dze$ mobilnych z"Internetem, spotyka nas w"momen-
cie rywalizacji mi7dzy wizj# starej i… jeszcze starszej szko!y. Z"bardzo 
wielu powodów nie jeste6my wi7c na t7 rewolucj7 przygotowani. Wy-
starczy wspomnie?, <e urz#dzenia mobilne z"Internetem ca!kowicie 
przeorientowa!y, u6wi7con# .&&-letni# tradycj#, rol7 nauczyciela jako 
dostawcy wiedzy. W"efekcie ponad pó! miliona nauczycieli w"Polsce, 
musi stosunkowo szybko zmierzy? si7 z"zupe!nie now# rzeczywisto6-
ci#"– wi7kszo6? z"nich ko$czy!a bowiem studia pedagogiczne jeszcze 
przed nastaniem ery mobilnej i"Internetu ..&.

Innym z"megatrendów jest z"pewno6ci# problem zmian demogra'cz-
nych, których do6wiadcza 6wiat w"ostatnich dziesi7cioleciach. Starzenie 
si7 spo!ecze$stw w"6wiecie zachodnim oznacza du<e problemy zwi#za-
ne z"funkcjonowaniem gospodarki. Jednocze6nie u"bram Europy stoj# 
rzesze imigrantów pochodz#cych z"krajów, w"których wspó!czynniki 
dzietno6ci s# kilkukrotnie wy<sze ni< np. w"Polsce"– imigranci zmie-
niaj# pro'l spo!ecze$stw europejskich, a"kraje je przyjmuj#ce nie potra-
'# skutecznie poradzi? sobie z"barierami kulturowymi i"edukacyjnymi.

Zmiany technologiczne wp!ywaj# na istotne przeobra<enia samego 
sposobu organizacji gospodarki i"zarz#dzania rozwojem. Dzisiaj efek-
tywne zarz#dzanie skupia si7 na w!a6ciwym wykorzystaniu zasobów 
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rozproszonych, cz7sto wirtualnych, przy jednoczesnym ci#g!ym po-
szukiwaniu przewag konkurencyjnych w"innowacyjno6ci. Ta innowa-
cyjno6? za6 opiera si7 na wiedzy i"talentach ludzi, na ich zdolno6ci do 
generowania rozwoju, a"nie replikacji rzeczywisto6ci. Zmiany wynika-
j#ce z"ewolucji, cho?, ze wzgl7du na tempo i"skal7 zmian, nale<a!oby 
w!a6ciwie powiedzie?: rewolucji w"zarz#dzaniu zasobami i"podej6ciu 
do gospodarki, wprowadza zupe!nie nowe perspektywy dla rynków 
pracy"– nowe zawody, automatyzacja procesów i"konieczno6? adapta-
cji do szybkich zmian"– staj# si7 codzienno6ci#.

Opisane powy<ej megatrendy prowadz# w"konsekwencji do gwa!-
townie wzrastaj#cego zapotrzebowania na nowe kompetencje. Ich do-
st7pno6? na rynku pracy decydowa? b7dzie o"sukcesie lub pora<ce w"ry-
walizacji spo!eczno-gospodarczej, a"w"konsekwencji cz7sto politycznej. 
W6ród tych kompetencji wyró<ni? z"mo<na:

 $ umiej7tno6ci z"zakresu technik informatycznych, od obs!ugi kom-
puterów i"ich oprogramowania, po umiej7tno6ci programistyczne,

 $ umiej7tno6? rozwi#zywania z!o<onych problemów,
 $ krytyczne rozumowanie,
 $ pomys!owo6?, kreatywno6?,
 $ elastyczno6? intelektualna,
 $ otwarto6? na nowo6ci i"umiej7tno6? szybkiego uczenia si7,
 $ umiej7tno6? budowania relacji mi7dzyludzkich i"zarz#dzania nimi, 
w"tym rozwi#zywania konDiktów i"napi7?,

 $ umiej7tno6? zorganizowanej wspó!pracy z"innymi,
 $ umiej7tno6? podejmowania decyzji,
 $ dobra organizacja w!asnej pracy.

Rewolucja cyfrowa i"inne wspomniane wy<ej zmiany ka<# nam za-
tem zada? fundamentalne z"perspektywy polityki edukacyjnej pytania 

„po co uczy??”, „czego uczy??”, „jak uczy??”, „gdzie uczy?” i"wreszcie"– 
„kogo uczy?”. Po pierwsze, tradycyjne podzia!y na poziomy kszta!ce-
nia powoli zaczynaj# traci? sens"– skoro musimy uczy? si7 przez ca!e 
<ycie, to na kursie po tej samej stronie hipotetycznie spotka? si7 mog# 
osoby, które dzieli pokolenie (a"czasem nawet dwa) oraz takie, które 
na co dzie$ wyst7puj# w"ró<nych rolach. Ponadto kurs ten mo<e by? 
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realizowany zdalnie gdziekolwiek"– dzi7ki rewolucji cyfrowej eduka-
cja staje si7 w"coraz wi7kszym stopniu globalnym dobrem publicznym, 
niezu<ywaj#cym si7 i"nieuzale<nionym od dost7pno6ci miejsca i"czasu.

Co wi7cej, w"6wiecie powszechnej edukacji, a"co za tym idzie „in-
Dacji” dyplomów, zdobywane tytu!y przestaj# mie? tak du<e znacze-
nie jak kiedy6. Z"perspektywy pracodawcy tytu! magistra ulega de-
waluacji i"staje si7 coraz mniej informatywny w"kontek6cie wiedzy 
i"umiej7tno6ci pracownika. Pracodawca w"wi7kszo6ci przypadków 
jest w"stanie zidenty'kowa? najbardziej presti<owe uczelnie w"Pol-
sce, ale poza nimi wszystkie pozosta!e instytucje nadaj#ce tytu!y 
w"oczach pracodawcy mog# potencjalnie prezentowa? niski poziom 
nauczania. W"efekcie dyplomy tych uczelni maj# coraz mniejsze zna-
czenie w"6wiecie biznesu. Taka sytuacja b7dzie w"przysz!o6ci stano-
wi? ogromne wyzwanie dla modelu funkcjonowania szkó!, a"przede 
wszystkim uczelni"– na naszych oczach trac# one swoje wyj#tkowe 
miejsce na edukacyjnej mapie, co w"brutalny sposób prze!o<y si7 na 
zdolno6? do pozyskiwania przez nie 6rodków, zarówno publicznych, 
jak i"prywatnych.

Po drugie, rewolucja cyfrowa w"perspektywie kilkunastu lat rady-
kalnie zmieni rynek pracy. Mocno ugruntowane w"spo!ecze$stwie 
przekonanie (reprezentowane te< przez uczniów/studentów i"ich ro-
dziców), <e g!ównym celem szko!y jest praktyczne przygotowanie ucz-
niów do zawodu nie ma ju< dzi6 uzasadnienia, podobnie jak oczeki-
wanie, <e przez ca!e <ycie b7dziemy pracowa? w"tym samym zawodzie.

Nie chodzi tu jednak wy!#cznie o"to, <e wiele prac b7dzie podlega-
!o automatyzacji. Skutkiem rewolucji cyfrowej b7dzie bowiem g!7boka 
zmiana struktury zatrudnienia, co szczególnie mocno mo<e dotkn#? 
kraje takie jak Polska, które w"ostatnich latach opar!y swój model roz-
woju gospodarczego o"relatywnie tani# produkcj7 przemys!ow#. Nie 
przez przypadek ju< od kilku lat coraz g!o6niej mówi si7 o"odej6ciu od 
paradygmatu, który ka<e patrze? na edukacj7 niemal wy!#cznie z"per-
spektywy potrzeb rynku pracy. Co wa<ne, krytyk7 tego paradygmatu 
mo<na us!ysze? zarówno ze strony teoretyków, jak i"praktyków, w"tym 
równie< w6ród liderów 6wiata biznesu, którzy doskonale wyczuwaj# 
kierunek, w"którym pod#<a 6wiat.
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Po trzecie wreszcie, rewolucja cyfrowa ju< dzi6 dokonuje radykal-
nych zmian w"procesie socjalizacji, za który w"ostatnich kilkudziesi7-
ciu latach w"du<ym stopniu odpowiada!a szko!a i"szerzej ca!y system 
edukacyjny. Niektóre z"nich s# pozytywne, ale s# te< i"takie, które maj# 
bardzo negatywne skutki indywidualne i"spo!eczne, takie jak cho?by 
kultura hejtu czy pornogra'a. Osoby odpowiedzialne za polityk7 edu-
kacyjn# nie mog# pomin#? równie< tego wymiaru zmian i"musz# kon-
sekwentnie na nie zareagowa?.

Megatrendy, jakimi s#: globalizacja, post7p technologiczny, zmiany 
demogra'czne, stanowi# niebagatelne wyzwanie dla polityki eduka-
cyjnej na ca!ym 6wiecie, nie wyczerpuj# jednak aktualnych problemów, 
z"którymi musimy si7 mierzy? tu i"teraz. Coraz bardziej dotkliwy brak 
dobrze wykwali'kowanych nauczycieli i"ich starzenie si7, post7puj#ca 
prywatyzacja edukacji skutkuj#ca narastaniem nierówno6ci edukacyj-
nych, fatalny poziom kszta!cenia zawodowego (zw!aszcza osób doros-
!ych), prowadz#cy do wyst7powania luk kompetencyjnych na rynku 
pracy, a"wreszcie wci#< obecne w"przekonaniach spo!ecznych stereoty-
py p!ciowe oddzia!uj#ce na wybory i"mo<liwo6ci edukacyjne uczniów"– 
to wszystko zagadnienia, które wymagaj# natychmiastowej odpowiedzi.

Pogodzenie bie<#cych problemów z"d!ugofalowymi wyzwaniami jest 
zadaniem bardzo trudnym, a"jednocze6nie niezb7dnym, je6li uznamy, 
<e to w!a6nie edukacja jest wehiku!em, który jako jedyny mo<e nam 
pomóc przenie6? si7 „za horyzont”. Raport, który oddajemy w"Pa$-
stwa r7ce, stanowi 'nalny efekt pracy kilkudziesi7ciu ekspertów zaj-
muj#cych si7 ró<nymi obszarami szeroko rozumianego procesu rozwi-
jania kompetencji. W"okresie dwóch lat przeprowadzono szereg bada$ 
o"charakterze ilo6ciowym i"jako6ciowym, które pozwoli!y przygotowa? 
diagnoz7 funkcjonowania systemu edukacji w"Polsce. W"raporcie za-
prezentowano syntetyczny opis wniosków p!yn#cych ze wspomnianych 
bada$. Ponadto dokument ten zbiera równie< wnioski z"opracowa$ 
przygotowanych we wcze6niejszych fazach prac"– mowa tu zw!aszcza 
o"publikacji Poza horyzont. Kurs na edukacj!. Przysz"o#$ rozwoju syste-
mu kompetencji w%Polsce.

Co najwa<niejsze, w"raporcie znajd# Pa$stwo konkretne rekomen-
dacje oraz prób7 zarysowania kierunkowych wskaza$ dla decydentów 



odpowiedzialnych za prowadzenie polityki edukacyjnej w"Polsce"– za-
równo w"odniesieniu do najbli<szej, jak i"tej bardziej odleg!ej przysz!o-
6ci. Cho? propozycji zmian jest sporo, kluczow# rol7 w"opinii autorów 
odgrywaj# trzy z"nich: odej6cie od modelu transmisyjnego na rzecz mo-
delu relacyjnego, wynikaj#ca z"tego zmiana roli i"presti<u nauczyciela 
oraz rozwój idei tzw. przywództwa edukacyjnego. Te trzy za!o<enia sta-
nowi# niejako o6, wokó! której orientuj# si7 wszystkie inne postulaty. 

Mamy 6wiadomo6?, <e cz76? przedstawionych w"niniejszym rapor-
cie tez mo<e mie? kontrowersyjny charakter, zarówno dla decyden-
tów, jak i"dla uczestników aktualnego systemu edukacji w"Polsce. Jest 
to dla nas zrozumia!e, gdy< proponowane rozwi#zania wymagaj# cz7-
sto wdro<enia powa<nych i"nie!atwych zmian. Jednak<e, w"6wietle za-
równo bie<#cych problemów, jak i"wyzwa$ przysz!o6ci, niezb7dne jest 
wychodzenie poza katalog prostych rozwi#za$ i"znanych, utartych 
schematów. Liczymy, <e raport b7dzie zach7t# do bardziej odwa<ne-
go my6lenia o"edukacji"– jak o"bezpiecznej 6cie<ce ku temu, co nowe 
i"nieznane. Przysz!o6? zaczyna si7 teraz.
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'. Cele polityki

Niniejszy raport zaczyna si7 od celów polityki"– na podstawie diag-
nozy, podsumowanej w"dalszej cz76ci dokumentu, zidenty'kowa-
ne zosta!y cele polityki edukacyjnej pa$stwa, które wed!ug autorów 
opracowania maj# kluczowe znaczenie dla konkurencyjno6ci polskiej 
gospodarki i"spo!ecze$stwa. Cele te zosta!y zaprezentowane na po-
cz#tku, aby zapewni? czytelnikowi jasny i"przejrzysty klucz interpre-
tacyjny. Dla u!atwienia podzia! tych celów zosta! dokonany w"oparciu 
o"podzia! na etapy kszta!cenia, przy czym na pocz#tku zde'niowane 
zosta!y cele o"charakterze ogólnym"– odnosz#ce si7 do kluczowych 
za!o<e$ systemowych.

'.". Cele ogólne$– systemowe

". Zapewnienie sprawnego i"efektywnego wsparcia kszta!towania 
kompetencji przysz!o6ci poprzez opracowanie i"wdro<enie nowo-
czesnego modelu prawno-instytucjonalnego.

'. Zwi7kszenie nak!adów na edukacj7 do poziomu co najmniej 6red-
niej w"Unii Europejskiej i"w"krajach ,=>(.

(. Opracowanie przejrzystych i"efektywnych standardów realizacji 
i"'nansowania us!ug z"zakresu edukacji.



'.'. Cele strategiczne dla etapu wychowania 
przedszkolnego oraz kszta%cenia w$szko%ach 
podstawowych i$ponadpodstawowych

". Kszta!towanie kompetencji kluczowych dla uczenia si7 przez ca!e 
<ycie, w"toku edukacji relacyjnej.

'. Zapewnienie wysokiej jako6ci kadry pedagogicznej.
(. Wzmocnienie przywództwa edukacyjnego.

'.(. Cele strategiczne dla etapu kszta%cenia wy.szego

". Wzmocnienie responsywno6ci systemu kszta!cenia na poziomie 
wy<szym.

'. Podniesienie jako6ci system kszta!cenia na poziomie wy<szym.
(. Pe!niejsza integracja systemu kszta!cenia na poziomie wy<szym 

z"pozosta!ymi systemami kszta!towania kompetencji.

'.). Cele dla etapu kszta%cenia ustawicznego

". Uregulowanie kwestii wspó!'nansowania edukacji i"kszta!cenia 
doros!ych ze 6rodków publicznych, prywatnych i"6rodków praco-
dawców.

'. Zabezpieczenie elastyczno6ci i"ci#g!o6ci rozwoju kompetencji na 
rzecz gospodarki %.& poprzez wdro<enie wspieraj#cego modelu 
kszta!cenia przez ca!e <ycie.



%(

2.
 S

yn
te

za
 b

ad
a$

 w
"a

sn
yc

h

(. Synteza bada* w%asnych

Badania w!asne zosta!y przeprowadzone przez zespó! ekspertów zaan-
ga<owanych w"realizacj7 Projektu z"wykorzystaniem zewn7trznej profe-
sjonalnej 'rmy bada$ opinii publicznej. Ze wzgl7du na stan pandemii 
przeprowadzone badania odbywa!y si7 g!ównie zdalnie. Obj7to nimi 
nast7puj#ce grupy respondentów:

 $ Nauczyciele szkó! ró<nego typu
 $ Pracodawcy i"organizacje pracodawców
 $ Rodzice
 $ Przedstawiciele administracji publicznej, w"tym o6wiatowej
 $ Przedstawiciele jednostek samorz#du terytorialnego wszystkich 

szczebli
 $ Pracownicy szkó! wy<szych
 $ Studenci
 $ Decydenci
 $ Eksperci sektorowi, w"tym zwi#zani instytucjami otoczenia systemu

Badaniami ankietowymi obj7to blisko 4&&& respondentów. U<yta zosta-
!a metoda >*E) i">*F) oraz ponad /&& wywiadów pog!7bionych. Wy-
niki bada$ podlega!y nast7pnie analizie ilo6ciowej i"jako6ciowej prze-
prowadzonej przez projektowy zespó! badawczy.



%)

(.". Synteza bada* przeprowadzonych 
w!ród nauczycieli i$dyrektorów przedszkoli 
oraz$ró.nych$typów szkó%

Uj!cie programowe#– wychowanie przedszkolne 
i#kszta$cenie ogólne

Co do zakresu i"charakteru podstaw programowych, respondenci ba-
da$ ankietowych zgodzili si7, <e nadrz7dnym celem dzia!a$ edukacyj-
nych, okre6 lonym w"tym dokumencie, powinno by? rozwijanie kom-
petencji, rozumianych jako po!#czenie wiedzy, umiej7tno6ci i"postaw. 
Wszystkie kompetencje, wskazane przez autorów badania jako wy-
magaj#ce wi7cej uwagi ni< dotychczas w"wychowaniu przedszkolnym 
i"kszta!ceniu ogólnym s# kluczowe równie< w"opinii ankieto wanych. 
Respondenci z"przedszkoli najliczniej wskazywali kompetencje spo-
!eczne i"obywatelskie oraz kreatywno6? i"umiej7tno6? samodzielne-
go dzia!ania; badani ze szkó! podstawowych najcz76ciej wybierali 
wielo j7zyczno6?, umiej7tno6? samodzielnego dzia!ania i"kreatywno6?; 
w"liceach na czele listy znalaz!y si7 samodzielne dzia!anie, kreatyw-
no6?, kompetencje spo!eczne i"obywatelskie. Ankietowani pedagodzy 
z"przedszkoli popieraj# postulowane przez autorów badania wprowa-
dzenie kompleksowego programu, s!u<#cego rozwijaniu kompetencji 
obywatelskich i"przedsi7biorczo6ci. Z"wysok# akceptacj# wszystkich 
badanych spotka! si7 pomys!, by w"programach kszta!cenia ogólne-
go tre6ci zosta!y wyraGnie powi#zane z"kompetencjami kluczowymi 
z"podstawy programowej.

W"kwestii tre6ci kszta!cenia respondenci ze szkó! podstawowych 
i"liceów podzielaj# opini7, <e szerzej ni< dotychczas, powinny by? re-
prezentowane wa<ne kwestie spo!eczne, gospodarcze, cywilizacyjne 
(np."nierówno6ci spo!eczne, globalizacja, zmiany klimatyczne itp.). 
Kolejny postulat"– ograniczenie zakresu tre6ci obligatoryjnych, okre6-
lonych w"podstawach programowych kszta!cenia ogólnego, popiera zde-
cydowana wi7kszo6? badanych, przy czym w"grupie przedszkoli w"nie-
co mniejszym stopniu. Badani ze szkó! podstawowych i"liceów, którzy 
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wypowiadali si7 w"tej sprawie, widz# te< potrzeb7 zwi7kszenia zakre-
su integracji mi7dzyprzedmiotowej, jako jej preferowan# form7 wska-
zuj#c bloki mi7dzyprzedmiotowe. Co wi7cej, uczestnicy badania nie 
wykluczaj# te< modelu pe!nej integracji, bez podzia!u na przedmioty, 
cho? to rozwi#zanie ma najni<szy wskaGnik akceptacji spo6ród wska-
zanych w"kafeterii rozwi#za$ (bloki mi7dzyprzedmiotowe, przedmioty 
zintegrowane, projekty miedzyprzedmiotowe, pe!na integracja tre6ci). 
Badani s# otwarci na zwi7kszenie roli ró<nych podmiotów w"decydo-
waniu o"doborze tre6ci kszta!cenia"– w"pierwszej kolejno6ci wskazy-
wali nauczycieli (zarówno w"przedszkolach, jak i"w"szko!ach), a"tak<e 
uczniów (w"przedszkolach i"szko!ach) i"rodziców (w"przedszkolach). 
Nieco ponad po!owa uczestników badania by!aby sk!onna odda? g!os 
w"tej sprawie tak<e instytucjom zewn7trznym (H8E i"I,). Warto zazna-
czy?, <e w"tej kwestii odnotowano wysoki odsetek odpowiedzi „trud-
no powiedzie?” w"odniesieniu do podmiotów innych ni< nauczyciele.

Metody pracy z"uczniami, zdaniem respondentów, wymagaj# uno-
wocze6nienia. Wszystkie metody wskazane przez autorów badania zy-
ska!y wysok# akceptacj7"– najwy<szy odsetek metody: do6wiadcze$ 
i"eksperymentów i"zespo!owego uczenia si7 (w"obu badanych gru-
pach) oraz rozwijania twórczego my6lenia (w"szko!ach podstawowych 
i"liceach). Pozosta!e metody, tj. metoda projektu oraz metody dydakty-
ki cyfro wej, maj# nieco ni<szy, cho? generalnie wci#< wysoki odsetek 
wskaza$. W"kontek6cie rozwi#za$ metodycznych nale<y tak<e zazna-
czy?, <e badani w"wysokim stopniu akceptuj# tez7 o"potrzebie stoso-
wania zasady nauki przez zabaw7 (we wszystkich badanych grupach).

Wobec postulatu zwi7kszenia elastyczno6ci procesu kszta!cenia, opi-
nie badanych s# podzielone. Nauczyciele i"dyrektorzy szkó! pytani o"roz-
wi#zania s!u<#ce temu celowi krytycznie podeszli do postulatu odej6cia 
od sta!ego podzia!u na klasy i"oddzia!y. Natomiast pozytywnie oceniali 
wprowadzenie elementów blended-learningu, umo<liwienie prowa-
dzenia zaj7? z"danego przedmiotu wi7cej ni< jednemu nauczycielowi, 
mo<liwo6? swobodnego regulowania d!ugo6ci jednostki metodycz-
nej i"poszerzenie zakresu oceniania opisowego. Najmniejsze poparcie 
ze strony badanych uzyska!y postulaty zwi#zane z"odej6ciem od sta-
!ego podzia!u na klasy i"oddzia!y. Ponadto du<a grupa respondentów 
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(/3–/;"proc.) wybra!a odpowiedG „trudno powiedzie?” dla wszystkich 
wymienionych wy<ej propozycji uj7tych w"pytaniu.

Pytani o"preferowane formy zaj7? dla uczniów zdolnych, ankietowa-
ni jako optymalne rozwi#zanie wybierali najcz76ciej treningi twórczo-
6ci i"zaj7cia lekcyjne organizowane w"szko!ach, w"grupach mieszanych 
wiekowo. Wszystkie formy uj7te w"kafeterii uzyska!y wysok# akcepta-
cj7, a"wi7c równie< zaj7cia pozalekcyjne i"zaj7cia pozaszkolne organi-
zowane przez uczelnie b#dG zaj7cia na uczelniach.

Spo6ród dzia!a$ s!u<#cych zwi7kszeniu innowacyjnego wymiaru 
pracy przedszkoli i"szkó! respondenci najwy<ej ocenili stworzenie 
ogólnopolskiej bazy rozwi#za$ metodycznych"– dobrych praktyk, za-
j7cia otwarte realizowane w"ramach szkole$ i"doradztwa metodycz-
nego oraz organizowanie forów edukacyjnych, pozwalaj#cych na pre-
zentacj7 do6wiadcze$ szkó! i"nauczycieli. Nale<y jednak zaznaczy?, 
<e wszystkie propozycje uj7te w"kafeterii uzyska!y wysok# akcepta-
cj7 badanych, czyli tak<e studia przypadków analizowane w"ramach 
doradztwa metodycznego oraz wizyty studyjne w"placówkach w"kra-
ju i"za granic#.

Uczestnicy badani w"wywiadach pytani o"priorytety w"kszta!ceniu 
(zarówno dyrektorzy, jak i"nauczyciele),w"wi7kszo6ci zaznaczali, <e wie-
dza, umiej7tno6ci i"postawy s# ze sob# 6ci6le powi#zane. Jednak jako 
priorytet niemal wszyscy dyrektorzy wskazywali !#cznie umiej7tno6ci 
i"postawy, natomiast nauczyciele akcentowali przede wszystkim umie-
j7tno6ci. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i"wychowania przed-
szkolnego jednog!o6nie zwracali uwag7 na to, <e kszta!towanie postaw, 
a"tym samym realizacja wychowawczej roli placówki, jest mo<liwe wy-
!#cznie przy 6cis!ej wspó!pracy ze 6rodowiskiem domowym uczniów 
i"wychowanków. Respondenci podkre6 lali tak<e, <e obecna forma pod-
stawy programowej wymusza niejako na szkole stawianie wiedzy jako 
priorytetu, a"nie umiej7tno6ci, ze wzgl7du na obszerno6? zagadnie$ 
obowi#zkowych do przyswojenia na ka<dym z"etapów edukacji. Dy-
rektorzy jako czynnik wp!ywaj#cy na priorytety pracy szko!y w"tym 
zakresie wskazywali tak<e system egzaminów zewn7trznych. Two-
rzone na ich podstawie rankingi szkó! skutkuj# zjawiskiem „uczenia 
pod testy”, co w"opinii badanych nie sprzyja rozwijaniu umiej7tno6ci, 
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a"szczególnie postaw, które, jako trudno mierzalne, nie s# wery'ko-
wane podczas egzaminów.

Wypowiedzi badanych na temat kompetencji, które s# szczególnie 
istotne w"edukacji, koncentrowa!y si7 wokó! kompetencji kluczowych 
z"Zalecenia Rady Unii Europejskiej"– wi7kszo6? badanych nawi#zy-
wa!a do nich wprost, cz76? wymienia!a w!asne, mieszcz#ce si7 de facto 
w"zestawie kompetencji kluczowych z"Zalecenia. Proszeni o"wskazanie 
priorytetów w6ród wymienianych kompetencji badani udzielali zró<ni-
cowanych odpowiedzi. Dyrektorzy najcz76ciej podawali: umiej7tno6? 
uczenia si7, kompetencje spo!eczne i"obywatelskie oraz umiej7tno6? 
wspó!pracy, i"umiej7tno6ci komunikacyjne"– obie kategorie wymieniane 
osobno, ale mieszcz# si7 de facto w"zakresie kompetencji spo!ecznych; 
umiej7tno6? radzenia sobie w"<yciu/nastawienie na przysz!o6?, kom-
petencje cyfrowe, inicjatywno6? i"przedsi7biorczo6?. Zaznaczali wprost, 
<e najwa<niejsze s# kompetencje mi7kkie lub pozostawali w"ich kr7gu. 
Nauczyciele wymieniali g!ównie kompetencje spo!eczne: umiej7tno6? 
pracy w"grupie, umiej7tno6? przyjmowania ról w"grupie. Podkre6 lali 
tak<e rol7 kompetencji zwi#zanych z"wieloj7zyczno6ci#, a"tak<e umie-
j7tno6ci# uczenia si7, wyszukiwania i"przetwarzania informacji.

W"wypowiedziach obu badanych grup jedynie sporadycznie po-
jawia!y si7 w6ród najwa<niejszych kompetencji te, które s# zwi#zane 
z"nauczaniem konkretnych przedmiotów szkolnych. Tak wi7c widocz-
na jest wyraGna tendencja do akcentowania roli kompetencji mi7kkich, 
ze szczególnym naciskiem na umiej7tno6? uczenia si7 i"szeroko poj7-
te kompetencje spo!eczne.

Proszeni o"wskazanie, jakie zmiany o"charakterze programowym 
mog!yby si7 przyczyni? do bardziej skutecznego rozwijania kompeten-
cji uczniów przez przedszkola/szko!y, dyrektorzy najcz76ciej zg!aszali 
postulat zwi7kszenia zakresu i"form integracji mi7dzyprzedmiotowej. 
Odnosili si7 do rozwi#za$ na poziomie podstawy programowej i"pro-
gramów nauczania, w"których obecnie brak nawet podstawowej formy 
integracji, jak# jest korelacja tre6ci kszta!cenia. Pojawia!y si7 propozy-
cje, aby ju< w"podstawie programowej pewne tre6ci by!y blokowane. 
Jako najbardziej po<#dane rozwi#zanie metodyczne, s!u<#ce integra-
cji, wskazywali metod7 projektu edukacyjnego. Respondenci byli te< 
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zgodni, <e niezb7dna jest zmiana podstaw programowych, polegaj#-
ca na ograniczeniu zakresu tre6ci kszta!cenia i"zmianie ich charakteru: 
odej6cie od encyklopedyzmu; opis poprzez kompetencje; JJ jako do-
kument wyznaczaj#cy kierunki, a"nie wskazuj#cy szczegó!owe tre6ci; 
wskazanie w"JJ pewnych rozwi#za$ metodycznych i"organizacyjnych, 
które powinny mie? zastosowanie w"skali systemowej. Wed!ug bada-
nych potrzebna jest zmiana charakteru kszta!cenia. Postulowali oni 
wi7ksz# ilo6? zaj7? praktycznych, osadzenie ich w"realiach 6rodowiska 
przyrodniczego i"spo!ecznego, zwi7kszenie roli eksperymentów i"do-
6wiadcze$, wi7cej uczenia na bazie praktycznych problemów. Dyrekto-
rzy podkre6 lali potrzeb7 zwi7kszenia autonomii nauczyciela w"doborze 
tre6ci nauczania i"dysponowania godzinami na ich realizacj7. W"poje-
dynczych wypowiedziach pojawi!y si7 propozycje, aby tylko cz76? tre-
6ci kszta!cenia by!a obligatoryjna, a"cz76? mia!a charakter fakultatyw-
ny"– do wyboru przez nauczyciela i"uczniów. Podnoszono te< kwestie 
oceniania, które przede wszystkim powinno dostarcza? uczniom in-
formacji zwrotnej na temat ich osi#gni7?. W"odniesieniu do kszta!ce-
nia zawodowego sformu!owany zosta! postulat poszerzenia obudowy 
programowej do kszta!cenia zawodowego (podr7czniki, testy, opro-
gramowanie u<ytkowe).

Nauczyciele, podobnie jak dyrektorzy, byli zgodni, <e niezb7dna jest 
zmiana podstaw programowych, polegaj#ca na ograniczeniu zakre-
su tre6ci kszta!cenia i"zmianie ich charakteru na bardziej praktyczny. 
Podkre6 lali potrzeb7 zwi7kszenia autonomii dyrektora i"nauczyciela 
w"doborze tre6ci nauczania i"dysponowania godzinami na ich realiza-
cj7. Zwracano uwag7 na konieczno6? zwi7kszenia zakresu integracji 
mi7dzyprzedmiotowej na wszystkich etapach kszta!cenia oraz takiej 
konstrukcji kolejno6ci tre6ci podstawy programowej w"poszczególnych 
klasach, która t7 integracj7 umo<liwi. Badani sugerowali tak<e zwi7k-
szenie roli metody projektu w"nauczaniu, wskazuj#c m.in., <e"projekt 
gimnazjalny, niegdy6 obowi#zkowy, by! rozwi#zaniem, które pozwa-
la!o w"pe!ni wykorzysta? potencja! tej metody. W"odniesieniu do 
kszta!cenia zawodowego sformu!owany zosta! postulat wprowadze-
nia modu!u zaj7? z"j7zyka specjalistycznego do kszta!cenia nauczy-
cieli j7zyków obcych.
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Uj!cie programowe#– kszta$cenie zawodowe

Co do zakresu i"charakteru podstaw programowych, badani zgodzili 
si7, <e w"podstawie programowej powinny by? uwzgl7dnione kom-
petencje, wynikaj#ce z"megatrendów, jakimi s# globalizacja, post7p 
techno logiczny, zmiany demogra'czne. Kluczowe kompetencje, wska-
zane przez autorów badania s# istotne równie< w"opinii ankietowanych, 
przy czym najliczniej wskazywano kompetencj7 uczenia si7 i"kompe-
tencj7 wspó!pracy na linii cz!owiek-maszyna, dalej umiej7tno6ci wy-
korzystywania danych, a"jako trzecie"– kompetencje uzupe!niaj#ce do 
mo<liwo6ci maszyn i"kompetencje specjalistyczne w"zawodach na po-
ziomie 6rednim i"wy<szym.

W"kwestii tre6ci kszta!cenia wa<ne jest opracowanie opisów infor-
macji o"zawodach dla pe!nej puli zawodów szkolnic twa bran<owego, 
skorelowanych z"podstawami programowymi kszta!cenia w"zawo-
dach szkolnic twa bran<owego i"przygotowanych wspólnie z"przed-
stawicielami pracodawców"– tak# tez7 podziela zdecydowana wi7k-
szo6? ankietowanych. Równie licznie badani akceptuj# stwierdzenie, 
<e w"kszta!ceniu zawodowym konieczne jest wi7ksze ni< dotychczas 
uwzgl7dnianie potrzeb pracodawców oraz identy'kowanych przez 
nich luk kompetencyjnych (np. poprzez systematyczne monitoro-
wanie losów absolwentów szkó!, jako6ci systemu edukacji formalnej 
i"pozaformalnej oraz prognoz poda<y i"popytu na prac7 w"prze krojach 
zawodowych i"kompetencyjnych). Za celowe uznano przygotowanie 
ogólnopolskiej platformy integruj#cej wiedz7 na temat potrzeb i"bra-
ków kompetencyjnych.

W"odniesieniu do konsultowanych zagadnie$ metodycznych respon-
denci przychylaj# si7 do stwierdzenia, <e konieczne jest opracowanie 
narz7dzi pozwalaj#cych na wery'kacj7 jako6ci dotychczasowych pro-
gramów nauczania oraz stworzenie dost7pnej powszechnie bazy ma-
teria!ów metodycznych, w"tym scenariuszy zaj7?, na potrzeby kszta!to-
wania kompetencji kluczowych w"szkolnic twie bran<owym. W"opinii 
badanych wa<ne jest integrowanie i"korelowanie kszta!cenia ogólnego 
i"zawodowego, w"tym doskonalenie kompetencji kluczowych, naby-
tych w"procesie kszta!cenia ogólnego.
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Doradztwo zawodowe jest postrzegane przez respondentów jako 
wa<ny element kszta!cenia zawodowego, z"uwzgl7dnieniem roli etato-
wych doradców w"szkole, ale te< przez w!#czenie doradztwa w"realiza-
cj7 podstaw programowych, jako wspólnego dzia!ania podejmowane-
go przez doradców szkolnych, wychowawców, nauczycieli i"rodziców. 
Warto odnotowa?, <e /&"proc. odpowiedzi w"tym obszarze to „trudno 
powiedzie?”. Wynik ten, cho? niewysoki, jest zastanawiaj#cy w"kontek-
6cie wagi problemu i"charakteru placówek macierzystych respondentów.

Innowacje w"kszta!ceniu zawodowym, niezb7dne w"kontek6cie wy-
mogów rynku pracy, mo<na by wzmocni? poprzez stworzenie syste-
mu grantów przyznawanych na innowacje i"eksperymenty pedago-
giczne, w"tym autorskie programy nauczania, realizowane z"udzia!em 
pracodawców, w"formie kszta!cenia dualnego i"kszta!cenia modu!o-
wego w"nowych zawodach potrzebnych dla lokalnego, regionalnego 
i"krajowego rynku pracy. Z"tak# tez# zgadza si7 zdecydowana wi7k-
szo6? ankietowanych.

Promocja kszta!cenia ustawicznego i"zawodowego, polegaj#ca na 
propagowaniu znaczenia uczenia si7 przez ca!e <ycie i"nieustannego 
podnoszenia kwali'kacji zawodowych oraz zdobywania kompeten-
cji"przydatnych na rynku pracy w6ród absolwentów szkó! zawodowych, 
pracodawców i"pracobiorców, równie< jest wa<n# potrzeb# dostrzega-
n# przez badanych. Z"opini#, <e dobrze s!u<y!oby temu zapewnienie 
warunków do tworzenia lokalnych partnerstw dla rozwoju i"promo-
cji kszta!cenia zawodowego i"ustawicznego, zgadza si7 zdecydowana 
wi7kszo6? badanych.

Uj!cie prawne i#organizacyjne

W"obszarze dotycz#cym regulacji prawnych"– sugestia uproszcze-
nia prawa o6wiatowego poprzez zast#pienie szeregu regulacji jednym 
szczegó!owych aktem"– Kodeksem o6wiatowym"– spotka!a si7 z"przy-
chylnym odbiorem badanych. Natomiast bardzo kontrowersyjn# pro-
pozycj# okaza! si7 postulat likwidacji Karty Nauczyciela"– zdania ba-
danych w"tej sprawie s# mocno podzielone. Formalne wprowadzenie 
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przepisami prawa o6wiatowego obowi#zkowego wychowania przed-
szkolnego od"1"roku <ycia w6ród respondentów z"przedszkoli ma niemal 
równ# liczb7 zwolenników i"przeciwników; nauczyciele szkó! podsta-
wowych i"liceów s# w"zdecydowanej wi7kszo6ci za takim rozwi#zaniem.

W"kwestii statusu zawodowego nauczyciela najbardziej kontrower-
syjnym pomys!em okaza!o si7 zwi7kszenie poziomu wymaga$, zwi#za-
nych z"dost7pem do zawodu. Ten pomys! uzyska! niewielk# wi7kszo6? 
g!osów. Ró<nie oceniono propozycje sk!adowe zmian w"zakresie awan-
su zawodowego nauczyciela. Akcentuj#c mocno potrzeb7 wzmocnie-
nia opieki i"wsparcia dla nauczycieli, rozpoczynaj#cych prac7 w"szkole 
(zdecydowana wi7kszo6? odpowiedzi akceptuj#cych pomys!), badani 
byli krytyczni wobec wyd!u<enia 6cie<ki awansu (nieznaczna wi7kszo6? 
zwolenników tylko w"grupie przedszkoli) i"ma!o entuzjastyczni wobec 
zwi7kszenia wymiaru praktycznego awansu (niewielka wi7kszo6? we 
wszystkich grupach przy sporej liczbie przeciwników).

W"ankiecie badano te< opinie na temat roli wybranych podmiotów 
w"systemie. Respondenci w"niewielkiej wi7kszo6ci poparliby postulat 
zwi7kszenia wp!ywu organu prowadz#cego na kluczowe aspekty pra-
cy szko!y, tj. wybór dyrektora, organizacj7 procesu kszta!cenia, nad-
zór nad jako6ci# pracy szko!y. Badani nie zaj7li natomiast jednoznacz-
nego stanowiska, oceniaj#c rol7 zwi#zków zawodowych. Z"tez#, <e jest 
ona zbyt du<a, zgadza si7 jedynie oko!o po!owa badanych. Natomiast 
po6rednich informacji w"tej sprawie dostarcza pytanie, czy wynagro-
dzenia nauczycieli powinny by? ustalane drog# negocjacji ze zwi#zka-
mi zawodowymi"– odpowiadaj#c na nie badani w"wyraGnej wi7kszo-
6ci przychylili si7 do takiego rozwi#zania.

Co do zmian w"organizacji procesu kszta!cenia, które mog!yby si7 
przyczyni? do skuteczniejszego rozwijania kompetencji uczniów przez 
przedszkola/szko!y, wszyscy badani s# zgodni, <e obecnie sposób or-
ganizacji procesu dydaktycznego jest sztywny oraz pozostawia zbyt 
ma!o swobody dyrektorowi i"nauczycielowi w"ustalaniu szczegó!owych 
rozwi#za$, adekwatnych do potrzeb szko!y, zespo!ów klasowych i"po-
szczególnych uczniów. W"odniesieniu do kwestii szczegó!owych opi-
nie respondentów by!y bardziej zró<nicowane. Dyrektorzy sceptycznie 
oceniali mo<liwo6? wdro<enia do praktyki edukacyjnej wielu rozwi#za$, 
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ocenianych jako ciekawe „co do zasady”, np. tworzenie bloków mi7-
dzyprzedmiotowych, wi7cej ni< jeden nauczyciel prowadz#cy zaj7cia 
w"danym oddziale, zaj7cia realizowane cz76ciowo w"grupach mi7dzy-
oddzia!owych, swoboda w"regulowaniu d!ugo6ci jednostki metodycz-
nej, fakultatywno6? cz76ci tre6ci kszta!cenia i"mo<liwo6? ich wyboru 
przez uczniów. W"grupie dyrektorów mocno akcentowanym przez ba-
danych problemem by!a kwestia oceniania"– zarówno zewn7trznego, 
jak i"wewn7trznego (zmniejszenie roli oceny wyra<anej stopniem, odej-
6cie od egzaminów zewn7trznych po szkole podstawowej lub zmniej-
szenie ich rangi w"procesie oceny jako6ci pracy szko!y). W"odniesieniu 
do kszta!cenia zawodowego zosta! sformu!owany postulat dodatkowe-
go wzmocnienia systemu dualnego i"silniejszego powi#zania z"rynkiem 
pracy. W"pojedynczych wypowiedziach pojawi! si7 te< problem zmia-
ny organizacji przestrzeni szkolnej.

Nauczyciele nie byli zgodni w"ocenie mo<liwo6ci wdro<enia do prak-
tyki edukacyjnej nowych rozwi#za$ organizacyjnych, co wynika!o za-
równo z"poziomu do6wiadczenia badanych, jak i"ich ogl#du obecnej 
sytuacji edukacyjnej, w"szczególno6ci w"zakresie wyposa<enia szkó!, 
prowadzenia dokumentacji, mo<liwo6ci lokalowych, dostosowania 
rozwi#za$ do wymogów podstawy programowej. Nauczyciele w"wi7k-
szo6ci pozytywnie opiniowali tworzenie bloków mi7dzyprzedmioto-
wych, wskazywali jednak, <e o"ile bloki stricte 6cis!e czy stricte huma-
nistyczne s# w"ich opinii mo<liwe do realizacji, o"tyle w"siatce godzin 
wci#< pozostaj# przedmioty, które trudno zintegrowa? i"po!#czy? w"je-
den blok. Z"pozytywnym odbiorem wi7kszo6ci badanych spotka!a si7 
te< propozycja, aby w"danym oddziale zaj7cia z"okre6 lonego przedmio-
tu prowadzi! wi7cej ni< jeden nauczyciel. Wskazywano na ró<norod-
ne style komunikacji, nauczania i"uczenia si7, których pe!en potencja! 
móg!by zosta? wykorzystany za pomoc# takiego rozwi#zania organi-
zacyjnego. Jednocze6nie respondenci za wyzwanie uwa<aj# ju< sam# 
organizacj7 takiego trybu pracy, w"szczególno6ci w"aspekcie podzia!u 
zada$ i"tre6ci pomi7dzy nauczycieli oraz spójno6ci dokumentacji pro-
cesu nauczania. Badani mieli ró<ne opinie na temat mo<liwo6? realiza-
cji tre6ci kszta!cenia cz76ciowo w"grupach mi7dzyoddzia!owych, a"tak-
<e ró<nie nakre6 lali wizj7 takich grup"– cz76? nauczycieli rozwi#zanie 
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tego typu traktuje jako szans7 dla uczniów szczególnie uzdolnionych 
na realizacj7 tre6ci programowych zgodnie z"umiej7tno6ciami, a"nie 
wed!ug kryterium wieku. Inni nauczyciele z"kolei widz# w"takiej or-
ganizacji zespo!ów mo<liwo6? nadrobienia zaleg!o6ci przez uczniów 
zmagaj#cych si7 z"trudno6ciami edukacyjnymi. Cz76? respondentów 
wskazuje jednak na wyzwanie organizacyjne zwi#zane z"ró<nym po-
ziomem wiedzy i"umiej7tno6ci uczniów w"ró<nych obszarach przed-
miotowych, co skutkowa? mo<e niemo<no6ci# organizacji planu lek-
cji w"trybie mi7dzyoddzia!owym.

W"wywiadach badani byli tak<e pytani o"kwestie systemowe. Pierwsz# 
z"nich by!a kwestia podzia!u kompetencji miedzy pa$stwem a"samorz#-
dem w"zarz#dzaniu edukacj#. Dyrektorzy wskazywali, <e rol# pa$stwa 
powinno by? pe!ne 'nansowanie o6wiaty w"stopniu umo<liwiaj#cym re-
alizacj7 wszystkich zada$ edukacyjnych, bez ponoszenia cz76ci kosztów 
podstawowych zada$ o6wiatowych ze 6rodków w!asnych samorz#dów, 
oraz ustalanie zakresu kompetencji, które powinni opanowa? uczniowie, 
a"tak<e ich wery'kowanie, ale zdaniem cz76ci badanych"– dopiero na 
etapie zewn7trznego egzaminu maturalnego (bez egzaminów na wcze6-
niejszych etapach). Wed!ug respondentów polityka o6wiatowa pa$stwa 
powinna by? stabilna, spe!niaj#ca wymogi zarz#dzania strategicznego. 
Jeden z"respondentów uj#! t7 kwesti7 w"stwierdzeniu"(cyt.): „Pa$stwo 
powinno zrozumie?, <e o6wiata to przysz!o6?, a"nie balast”. W"opinii 
respondentów samorz#dy mia!yby by? kreatorami lokalnej polityki 
o6wiatowej, ich rol# powinno by? zabezpieczenie kadry, bazy i"infra-
struktury w"ramach otrzymanych 6rodków, adekwatnie do potrzeb po-
szczególnych placówek, wynikaj#cych z"ich specy'ki. Cz76? badanych 
podkre6 la, <e rol# samorz#du powinno by? wspieranie szkó! w"realiza-
cji zada$. Zdecydowana wi7kszo6? dyrektorów nie by!a zwolennikami 
zwi7kszenia roli samorz#dów w"obszarach zwi#zanych z"merytoryczny-
mi zadaniami szko!y (np. ocena jako6ci pracy szko!y, elementy nadzo-
ru pedagogicznego, wybór dyrektora szko!y). Respondenci uwa<ali na-
tomiast, <e niezb7dne jest wzmocnienie kompetencji dyrektora szko!y, 
a"samorz#d powinien (cyt.) „tworzy? warunki do autonomii dyrektora”.

Nauczyciele wskazywali, <e rol# pa$stwa powinno by? tworzenie 
polityki o6wiatowej, w"szczególno6ci nakre6 lanie celów edukacji na 
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poziomie ogólnym oraz zabezpieczenie 6rodków na wyposa<enie pla-
cówek i"uposa<enia nauczycieli. Ponad po!owa badanych jest zdania, 
<e samorz#dy powinny umo<liwia? dyrektorom wi7ksz# swobod7 dzia-
!ania w"zakresie doboru tre6ci i"metod nauczania, a"tak<e zarz#dzania 
placówk#. Podobnie jak dyrektorzy, nauczyciele widz# samorz#d jako 
kreatora lokalnej polityki o6wiatowej, wspieraj#cego szko!y w"realizacji 
zada$. Zdaniem badanych nauczycieli kompetencje dyrektorów powin-
ny zosta? wzmocnione. Respondenci wskazywali równie<, <e samorz#-
dy powinny dba? o"rozdysponowanie 6rodków 'nansowych zgodnie 
z"zapotrzebowaniem poszczególnych placówek, wynikaj#cym z"ich lo-
kalizacji, specy'ki placówki, czy liczby uczniów.

Dyrektorzy wskazywali te<, jak mo<na wzmocni? system zarz#dza-
nia o6wiat#. Respondenci byli zgodni, <e podstawowym kierunkiem 
dzia!a$ jest zwi7kszenie kompetencji i"autonomii kadry kierowniczej 
szkó!, umo<liwienie ich faktycznego wp!ywu na prac7 placówek i"wi7-
cej partnerstwa w"relacjach z"samorz#dami. Podkre6 lali te<, <e nadzór 
zewn7trzny w"<adnym stopniu nie jest czynnikiem przyczyniaj#cym si7 
do bardziej skutecznego zarz#dzania oraz postulowali jego zniesienie. 
W6ród proponowanych zmian znalaz!o si7 tak<e bardziej skoordynowa-
ne i"skuteczniejsze wsparcie szko!y przez ró<ne instytucje zewn7trzne. 
Zwracano uwag7 na konieczno6? odej6cia od modelu dyrektora, który 
jest (cyt.) „specjalist# od wszystkiego”, na przyk!ad poprzez wprowa-
dzenie funkcji dyrektora administracyjnego lub umo<liwienie korzy-
stania ze sta!ej pomocy specjalistów ze strony organu prowadz#cego. 
Pojawi!y si7 pojedyncze opinie o"zbyt du<ych mo<liwo6ciach wp!ywa-
nia rodziców na prac7 szko!y, znajduj#ce swoje potwierdzenie w"odpo-
wiedziach na ostatnie pytanie o"jedn#, najwa<niejsz# zmian7 w"eduka-
cji, któr# chcieliby wprowadzi? respondenci. Nieliczne osoby podj7!y 
w#tek roli dyrektora jako lidera zespo!u.

W"wywiadach pojawi! si7 te< w#tek zmian w"Karcie Nauczyciela. 
Niemal wszyscy badani dyrektorzy (z"wyj#tkiem jednej osoby) opo-
wiedzieli si7 za zmianami w"Karcie Nauczyciela, skutkuj#cymi przede 
wszystkim zwi7kszeniem kompetencji dyrektora w"zakresie polityki 
kadrowej. Byli te< zwolennikami rezygnacji z"Karty lub zast#pienia jej 
przez dokument, który stanowi!by jedynie zapis podstawowych zasad 
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etycznych i"praw zawodowych, np. Ustawa o"zawodzie nauczyciela, b7-
d#ca jednocze6nie narz7dziem identy'kacji z"zawodem. W"opinii re-
spondentów Karta Nauczyciela w"obecnym kszta!cie (cyt.) „chroni s!a-
bych nauczycieli” i"daje (cyt.) „anachroniczne przywileje” np. dodatek 
wiejski. Jedna wypowiedG dotyczy!a modelu awansu zawodowego, wy-
nikaj#cego z"Karty, który jest zbiurokratyzowany i"za ma!o w"nim od-
niesienia do praktyki"– zdaniem respondenta lepszym rozwi#zaniem 
by! system stopni specjalizacji zawodowej.

Podobnie, zdecydowana wi7kszo6? nauczycieli opowiedzia!a si7 za 
zmianami w"Karcie Nauczyciela, polegaj#cymi na zwi7kszeniu kom-
petencji dyrektora w"zakresie polityki kadrowej oraz elastyczno6ci wy-
nagrodze$"– lub za rezygnacj# z"Karty.

Odnosz#c si7 sumarycznie do mocnych stron edukacji w"Polsce 
dyrektorzy najwi7cej wypowiedzi sformu!owali w"odniesieniu do na-
uczycieli"– respondenci podkre6 lali wysokie wykszta!cenie kadry pe-
dagogicznej oraz jej zaanga<owanie i"kreatywno6?. Na drugim miejscu 
znalaz!a si7 powszechno6? edukacji, w"tym niski odsetek uczniów wy-
padaj#cych z"systemu. Kolejne elementy to dobra baza lokalowa i"in-
frastrukturalna oraz jako6? oferty edukacyjnej szkó! i"zdolni uczniowie.

Podobnie odpowiadali nauczyciele. Niemal jednog!o6nie na pierw-
szym miejscu wymienili zaanga<owan# i"dobrze wykszta!con# kadr7. 
Wskazywali tak<e na wysoki poziom nauczania oraz szeroki zakres 
nauczanych tre6ci, skutkuj#ce m.in. sukcesami absolwentów polskich 
szkó! ponadpodstawowych w"rekrutacjach na uczelnie zagraniczne, 
a"tak<e ich osi#gni7ciami naukowymi. Respondenci podkre6 lali rów-
nie< wag7 powszechno6ci i"nieodp!atno6ci edukacji w"kontek6cie wy-
równywania szans na sukces edukacyjny uczniów pochodz#cych z"ro-
dzin mniej zamo<nych lub obszarów wiejskich. Wskazywano te< na 
wysok# motywacj7 polskich uczniów do zdobywania wiedzy i"rozwi-
jania umiej7tno6ci i"uzdolnie$.

Do s!abych stron polskiej edukacji dyrektorzy zaliczyli, przede wszyst-
kim, kwestie zwi#zane z"modelem kszta!cenia, który postrzegaj# jako 
nacechowany encyklopedyzmem, archaiczny i"rutynowy. Korespon-
duj# z"tym krytyczne opinie o"metodach nauczania. Podnoszono tak-
<e problemy zwi#zane ze statusem zawodu nauczyciela: niski presti<, 
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brak stabilizacji zawodowej i"wsparcia. Odr7bnym obszarem, którego 
dotycz# wypowiedzi badanych, jest zewn7trzny kontekst pracy szko-
!y, na który sk!adaj# si7: ci#g!e zmiany w"edukacji, biurokracja, niewy-
starczaj#ce wsparcie instytucji zewn7trznych oraz niska 6wiadomo6? 
edukacyjna rodziców. Respondenci odnie6li si7 te< do kwestii zwi#za-
nych z"ocenianiem, wskazuj#c na zbyt ma!# rol7 oceny opisowej, roz-
leg!e i"szczegó!owe wymagania zwi#zane z"egzaminami zewn7trznymi 
oraz (cyt.) „edukacj# pod testy”, b7d#c# efektem oceniania pracy szko!y 
g!ównie w"kontek6cie rankingów, tworzonych na podstawie wyników 
egzaminów. Pojedyncze wypowiedzi dotycz# braku wsparcia uczniów 
zdolnych oraz nierówno6ci w"dost7pie do zasobów pozaszkolnego 6ro-
dowiska edukacyjnego, szczególnie instytucji kultury.

Badani nauczyciele za najs!absz# stron7 polskiej edukacji uznaj# prze-
de wszystkim niedo'nansowanie placówek, skutkuj#ce niewystarczaj#-
c# lub niewystarczaj#co zmodernizowan# baz# dydaktyczn#. Zwracali 
tak<e uwag7 na dominacj7 metod podaj#cych i"nauki pami7ciowej nad 
metodami badawczymi i"rozwojem umiej7tno6ci. Wskazywali, i< tre6ci 
obecnej podstawy programowej s# zbyt obszerne w"stosunku do mo<-
liwo6ci i"potrzeb uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych. 
Za s!ab# stron7 uznano tak<e niskie uposa<enia nauczycieli, w"szcze-
gólno6ci sta<ystów, skutkuj#ce niskim naborem do zawodu i"wzrasta-
j#c# 6redni# wieku polskiej kadry pedagogicznej. Nauczycieli niepo-
koi równie< niski presti< ich zawodu oraz brak zaufania spo!ecznego. 
Za s!abo6? systemu o6wiaty uwa<aj# równie< zmienno6? i"niepewno6? 
systemu edukacji, przejawiaj#c# si7 w"licznych reformach.

W6ród najwa<niejszych elementów wymagaj#cych zmiany (wska-
zanych w"pytaniu kierowanym do dyrektorów o"jeden, kluczowy ele-
ment) wskazywano przede wszystkim model kszta!cenia. W"tym 
obszarze wypowiedzi respondentów dotyczy!y: zmiany podstawy pro-
gramowej i"programów nauczania oraz sposobu nauczania. Pozosta!e 
priorytety by!y zró<nicowane"– respondenci odnosili si7 do zmiany 
modelu oceniania, podniesienia rangi zawodu nauczyciela, zwi7ksze-
nia autonomii nauczyciela w"realizacji programu, likwidacji kurato-
riów, odbiurokratyzowania o6wiaty, ograniczenia wp!ywu rodziców 
na prac7 placówki.
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Uj!cie finansowe

Badani wykazuj# zbie<ne stanowisko w"kwestiach zwi#zanych z"'nan-
sowaniem systemu edukacji, akceptuj#c propozycje przedstawione 
w"pytaniach ankietowych. Nale<y jednak zaznaczy?, <e w"tym obszarze 
równie< odnotowano wysoki odsetek odpowiedzi „trudno powiedzie?” 
w"kafeteriach kolejnych pyta$ (odsetek ten wynosi nawet do .1"proc.).

W"kwestii wysoko6ci wydatków na edukacj7 respondenci akceptu-
j# model, w"którym pa$stwo w"pe!ni zapewnia 6rodki na zdobywanie 
wiedzy i"umiej7tno6ci oraz kszta!towanie postaw dzieci i"m!odzie<y, 
ucz7szczaj#cych do przedszkoli i"szkó!, a"w"stosunku do osób doros-
!ych i"przedsi7biorców jedynie w"cz76ci do'nansowuje podejmowa-
ne przez nich dzia!ania na rzecz rozwoju kompetencji. Widz# równie< 
mo<liwo6?, aby na ka<dym etapie kszta!cenia w"'nansowaniu o6wiaty 
by!y !#czone 6rodki publiczne oraz 6rodki prywatne lub zasoby przed-
si7biorców. S# zgodni, <e wydatki publiczne na edukacj7 i"nauk7 po-
winny w"Polsce osi#gn#? na przestrzeni .–1"lat poziom 6redniej kra-
jów najbardziej rozwini7tych.

Odnosz#c si7 do mo<liwych rozwi#za$ w"zakresie podzia!u 6rod-
ków, badani opowiadaj# si7 za powi#zaniem nak!adów na funkcjo-
nowanie placówek przede wszystkim z"liczb# dzieci, nie wyklucza-
j#c równie< jako kryterium liczby grup, jednak w"drugiej kolejno6ci. 
Akceptuj# te< postulat zwi7kszenia udzia!u 6rodków z"podatku do-
chodowego w"'nansowaniu zada$ o6wiatowych. W"wi7kszo6ci, cho? 
nieznacznej, respondenci uwa<aj#, <e placówki publiczne i"niepub-
liczne powinny otrzymywa? takie same 6rodki 'nansowe. Ankieto-
wani w"zdecydowanej wi7kszo6ci zgadzaj# si7 ze stwierdzeniem, <e 
przedszkola i"szko!y powinny by? premiowane 'nansowo za dzia!a-
nia na rzecz podnoszenia jako6ci pracy. Jako kryteria oceny jako6ci 
pracy w"pierwszej kolejno6ci wskazuj#: respondenci z"przedszkoli"– 
wewn7trzne badania prowadzone przez placówk7, natomiast badani 
ze szkó! ro<nych typów"– opinie klientów. Najmniejsz# wag7 badani 
sk!onni byliby przyk!ada? do zewn7trznych bada$ wyników kszta!-
cenia innych nich egzaminy zewn7trzne. Nale<y jednak zaznaczy?, <e 
wszystkie czynniki uj7te w"kafeterii uzyska!y zdecydowan# wi7kszo6? 
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ocen „zdecydowanie tak” i"„raczej tak”, w"tym kategoria Wyniki eg-
zaminów zewn7trznych.

Ankietowani zgadzaj# si7 z"za!o<eniem, <e wynagrodzenia nauczy-
cieli powinny by? w"ca!o6ci p!acone z"bud<etu pa$stwa, poprzez do-
tacj7 celow# dla samorz#dów terytorialnych. S# zgodni co do tego, <e 
p!ace nauczycieli powinny by? na poziomie co najmniej 6redniego 
wygrodzenia w"gospodarce narodowej. Do6? wysoki odsetek bada-
nych akceptuje powi#zanie wysoko6ci uposa<enia nauczycieli z"jas-
no zde'niowanymi efektami pracy.

W"odniesieniu do zagadnie$ zwi#zanych z"elementami polityk pub-
licznych w"zakresie kszta!cenia ustawicznego respondenci akceptuj# 
propozycje przedstawione w"pytaniach ankietowych. Nale<y jednak 
podkre6 li?, <e w"tym obszarze równie< odnotowano wysoki odsetek 
odpowiedzi „trudno powiedzie?” w"kafeteriach kolejnych pyta$ (od-
setek ten wynosi nawet do .4"proc.).

Wi7kszo6? badanych zgadza si7 z"tez#, <e idea kszta!cenia usta-
wicznego jest zbyt s!abo promowana. W"opinii wi7kszo6ci badanych 
baza lokalowa i"sprz7towa szkó! podstawowych, ponadpodstawo-
wych i"uczelni, w"wi7kszym ni< dotychczas wymiarze powinna by? 
wykorzysty wana dla celów kszta!cenia ustawicznego (na potrzeby 
ró<nych szkole$ dla osób doros!ych).

Postulat wprowadzenia mechanizmu wsparcia 'nansowego osób 
'zycznych w"formie ulgi w"J)E na dokszta!canie, któr# mo<na by!o-
by kumulowa? w"cyklu wieloletnim, równie< ma znacz#ce grono zwo-
lenników.

(.'. Synteza bada* przeprowadzonych 
w!ród$nauczycieli akademic kich i$studentów

Uj!cie programowe

Za podstawowe kierunki zmian w"zakresie programów kszta!cenia pra-
cownicy uczelni uznali pe!niejsze powi#zanie kszta!cenia z"potrzebami 



'%

2.
 S

yn
te

za
 b

ad
a$

 w
"a

sn
yc

h

rynku pracy, indywidualizacj7 kszta!cenia; podniesienie atrakcyjno6ci 
zaj7?, tak<e w"sposobie ich prowadzenia (a"nie tylko wyk!adanie tre6ci) 
oraz wi7kszy nacisk na nauczanie j7zyków obcych.

W"opinii pracowników uczelni, w"kontek6cie wprowadzania zmian 
w"programach nauczania najwa<niejszym by!oby zwi7kszenie wymia-
ru nauczania problemowego. Za wa<ne uznano tak<e realizacj7 cz76ci 
programu studiów we wspó!pracy z"partnerami z"otoczenia; cyklicz-
ny przegl#d efektów realizowanych programów kszta!cenia na pozio-
mie uczelni i"wdra<anie stosownych zmian, mody'kacje programów 
kszta!cenia w"oparciu o"ankiety ewaluacyjne (wyniki bada$ studen-
tów), a"tak<e b7d#ce wynikiem rozmów z"pracodawcami.

Pracownicy uczelni zwracali uwag7, <e programy kszta!cenia na 
studiach powinny przede wszystkim uczy? my6lenia oraz sk!ania? 
studentów do racjonalnego (w"oparciu o"wiedz7 naukow#) anali-
zowania zjawisk i"procesów. Powinny równie< przekonywa?, <e za-
sób wiedzy jest dynamiczny i"zmienny, tote< konieczne jest sta-
!e jej zdobywanie i"aktualizowanie. Programy kszta!cenia powinny 
równie< uczy? sposobów krytycznego wery'kowania dost7pnych 
zasobów wiedzy oraz sposobów korzystania z"niej. Dostrze<ono 
tak<e konieczno6? oferowania wi7kszych mo<liwo6ci kszta!cenia 
w"j7zykach obcych oraz w!#czania praktyków w"obszar kszta!cenia 
akademic kiego. Kolejn# kwesti#, która pojawi!a si7 w"czasie wywia-
dów, by!o kszta!cenie interdyscyplinarne, czyli tworzenie progra-
mów, które maj# charakter anga<uj#cy kilka specjalno6ci lub dziedzin  
naukowych.

W"opinii studentów podniesieniu jako6ci kszta!cenia powinno s!u-
<y? przeprowadzenie otwartych debat z"udzia!em studentów, praco-
dawców i"pracowników uczelni. Ich konsekwencj# mog!oby si7 sta? 
zmody'kowanie kierunków kszta!cenia, ich upraktycznienie oraz 
pe!niejsze powi#zanie ze sta<ami i"praktykami zawodowymi. Deba-
ty te mog!yby tak<e skutkowa? wprowadzeniem motywacyjnego sy-
stemu wynagradzania najlepszych pracowników, zmian# formu!y eg-
zaminowania (np. powrót do egzaminów ustnych), wzrostem liczby 
zaj7? z"j7zyków obcych, nowym systemem nagradzania najlepszych 
studentów oraz indywidualizacj# kszta!cenia. Równie wa<ne by!oby 
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zwrócenie uwagi na kszta!towanie kompetencji mi7kkich, nabiera-
j#cych coraz istotniejszego znaczenia na rynku pracy.

Wyniki przeprowadzonych bada$ dostarczaj# interesuj#cych in-
formacji w"odniesieniu do roli studentów w"kszta!towaniu i"realizacji 
programów kszta!cenia. Zdecydowana wi7kszo6? studentów (0&"proc.) 
uwa<a, <e nale<y zwi7kszy? ich rol7 w"tym zakresie. Pogl#d ten znajdu-
je tak<e poparcie w"przypadku pracowników uczelni (niemal 3&"proc. 
badanych tej grupy).

Rekomendowane zmiany w#sposobie realizacji 
programów kszta$cenia celem wzrostu ich u%yteczno&ci 
i#atrakcyjno&ci

Kluczowa jest, zdaniem pracowników uczelni, ci#g!a obserwacja zmian 
zachodz#cych na rynku pracy i"dostosowywania do tego programów 
nauczania. Wydaje si7, <e konieczne jest lepsze dostosowanie tre6ci 
i"form kszta!cenia do oczekiwa$ pracodawców. Aby tak si7 sta!o nale-
<a!oby wprowadzi? wi7cej praktycznych elementów kszta!cenia do pro-
gramów nauczania. Ponadto, w"opinii pracowników uczelni, podniesie-
niu u<yteczno6ci i"atrakcyjno6ci kszta!cenia s!u<y!oby wprowadzenie 
wi7kszej elastyczno6ci w"zakresie wyboru przedmiotów przez studentów.

Z"bada$ wynika, <e nale<y rozwija? uniwersalne kompetencje za-
wodowe i"specjalizacyjne u"studentów, by przede wszystkim pozna-
wali i"rozumieli mechanizmy kszta!tuj#ce rzeczywisto6?, a"nie skupiali 
si7 wy!#cznie na konkretnych narz7dziach, które szybko si7 dezaktua-
lizuj#. Dlatego te<, jak zauwa<aj# pracownicy uczelni, nale<y w"mniej-
szym stopniu rozwija? bardzo praktyczne umiej7tno6ci specjalizacyjne, 
zwi#zane z"konkretnym pracodawc# czy bran<#, a"w"wi7kszym kompe-
tencje bardziej uniwersalne. Taka zmiana akcentów jest konieczna, by 
przygotowa? absolwentów do wymaga$ zmieniaj#cego si7 stale rynku 
pracy"– zapewne ka<dy absolwent w"trakcie swojej kariery zawodowej 
zmieni przynajmniej kilkukrotnie miejsce pracy a"nawet wyuczony/
wykonywany zawód i"musi posiada? kompetencje, które umo<liwi# 
mu adaptacje do nowych wyzwa$ zawodowych.
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Nale<y wprowadza? innowacyjne formy dydaktyczne. Tradycyj-
na formu!a wyk!adów i"?wicze$ jest relatywnie archaiczna. Studenci 
musz# w"wi7kszym stopniu uczy? si7 sposobów zdobywania wiedzy 
(np."w"internecie) oraz jej warto6ciowania, porz#dkowania i"korzysta-
nia z"niej. W"mniejszym stopniu musz# wiedz7 przyswaja? i"odtwarza?, 
gdy< obecnie przewag7 ma nie ten, kto wie wi7cej, lecz ten kto wie jak 
zdoby? wiedz7 potrzebn# w"danym momencie. Wa<ne jest odej6cie od 
formu!y wyk!adowej na rzecz bardziej interaktywnych zaj7? w"mniej-
szych grupach.

W"opinii studentów nale<y prowadzi? regularne badania jako6ci 
kszta!cenia i"satysfakcji studentów. W"oparciu o"ich wyniki mo<na by-
!oby dokonywa? zmian w"programach kszta!cenia, a"zarazem nagra-
dza? najlepszych wyk!adowców. Poprawie jako6ci kszta!cenia s!u<y!o-
by tak<e: rotacja wyk!adowców, w!#czanie praktyków do prowadzenia 
zaj7?, jak równie< prowadzenie zaj7? w"bardziej interaktywny sposób 
oraz zach7cenie studentów do realizacji cz76ci programu kszta!cenia 
na uniwersytetach zagranicznych. Badani studenci postulowali tak-
<e wprowadzenie rozwi#za$ sk!aniaj#cych prowadz#cych seminaria 
(np."licencjac kie) do po6wi7cenia wi7kszej ilo6ci czasu seminarzystom 
oraz powi#zanie tematów prac licencjac kich/magisterskich z"potencjal-
nym miejscem pracy absolwenta.

Interesuj#cych wyników, !#cz#cych si7 z"jako6ci# kszta!cenia, do-
starczaj# odpowiedzi udzielone przez studentów na pytanie o"rozwój 
zawodowy na 6cie<ce dydaktycznej. Zdaniem wi7kszo6ci pytanych 
konieczne jest precyzyjne okre6 lenie kryteriów awansu na 6cie<ce dy-
daktycznej. Podobnej odpowiedzi na to pytanie udzielili ankietowani 
pracownicy. Potrzeb7 precyzyjnego okre6 lenia kryteriów awansu na 
6cie<ce dydaktycznej dostrzeg!o ;4"proc. z"nich. Równie wysoka zgod-
no6? opinii studentów i"pracowników uczelni wyst#pi!a w"odniesieniu 
do pytania o"konieczno6? pe!niejszego powi#zania wysoko6ci wyna-
grodzenia nauczycieli akademic kich z"osi#ganymi przez nich wynika-
mi w"zakresie kszta!cenia studentów. Zarówno w"przypadku studen-
tów, jak i"pracowników poziom odpowiedzi „zdecydowanie tak”, „raczej 
tak” wynosi! oko!o 3&"proc. Podobn# zgodno6? odpowiedzi studentów 
i"pracowników uczelni odnotowano w"przypadku pytania o"celowo6? 
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zwi7kszania mobilno6ci kadry akademic kiej. Badani z"obu grup odpo-
wiedzieli na to pytanie twierdz#co na poziomie ponad 3&"proc. Z"ba-
da$ ankietowych wynika, <e wa<nym elementem doskonalenia jako6ci 
kszta!cenia powinien sta? si7 system informowania o"jako6ci oferowa-
nych programów. Z"opini# tak# zgodzi!o si7 0&"proc. studentów oraz 
;;"proc. pracowników uczelni.

Rekomendowane zmiany w#zakresie lepszego 
dopasowania kompetencji absolwentów uczelni 
wy%szych do potrzeb rynku pracy

Odpowiadaj#c na pytanie „Co nale&a"oby zrobi$, aby lepiej dopasowa$ 
kompetencje absolwentów uczelni wy&szych do potrzeb rynku pracy?” 
respondenci postulowali o"nadanie programom kszta!cenia bardziej 
praktycznego charakteru oraz wprowadzenie wi7kszej ilo6ci kierun-
ków praktycznych. Ponadto zwracali uwag7 na konieczno6? lepszego 
wypro'lowania systemu praktyk i"sta<y oferowanych studentom, aby 
mogli on nabywa? praktyczne umiej7tno6ci cenione przez pracodaw-
ców. W"tym celu studenci proponuj# wprowadzenie mechanizmów 
6cis!ej, regularnej wspó!pracy uczeni wy<szych z"pracodawcami. Tylko 
wtedy mo<liwe b7dzie elastyczne i"adekwatne reagowanie w"stosunku 
do szybko zmieniaj#cych si7 potrzeb rynku pracy.

Wydaje si7 im, <e przede wszystkim nale<y dokona? mody'ka-
cji programów kszta!cenia, ale tak<e nawi#za? 6ci6lejsz# wspó!prac7 
z"potencjalnymi pracodawcami, celem trafnego okre6 lenia po<#da-
nych pro'li kompetencyjnych przysz!ych pracowników. Elementem 
tych dzia!a$ powinno by? regularne badanie zmian na rynku pracy, 
identy'kacja nowych zawodów oraz okre6 lenie stosownych kompe-
tencji, które b7d# po<#dane na rynku pracy w"nieodleg!ej przysz!o-
6ci. W"opinii rozmówców stanowi!oby to podstaw7 do odpowiedniej 
mody'kacji i"dostosowania programów nauczania do zmian zacho-
dz#cych na rynku pracy.
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Rekomendowane zmiany w#zakresie kszta$cenia 
praktycznych umiej!tno&ci przez uniwersytety w#Polsce

W"zdecydowanej wi7kszo6ci respondenci eksponowali potrzeb7 blis-
kiej, regularnej wspó!pracy z"pracodawcami, tak w"zakresie identy'-
kacji potrzeb rynku pracy, jak i"w"zakresie wspólnego konstruowania 
programów nauczania i"ich wspólnej realizacji. Pojawia!y si7 tak<e g!osy 
wskazuj#ce na to, <e z"jednej strony, cz76? przedmiotów powinna mie? 
charakter praktyczny, z"drugiej jednak, cech# charakterystyczn# absol-
wenta uczelni powinny by? szersze horyzonty (daj#ce mu wi7ksz# ela-
styczno6? i"u!atwiaj#ce podejmowanie bardziej wymagaj#cych aktyw-
no6ci). Nale<y zatem znaleG? równowag7 mi7dzy ogólnoakademic kim 
kszta!ceniem a"kszta!ceniem praktycznym.

Respondenci zgodnie podkre6 lali, <e praktyczne umiej7tno6ci to je-
den z"najwa<niejszych czynników warunkuj#cych mo<liwo6? konku-
rowania na rynku pracy. Przywo!ane powy<ej opinie, zebrane w"wy-
wiadach, s# zbie<ne z"tymi wyra<onymi przez osoby obj7te badaniami 
ankietowymi. Na potrzeb7 promowania studiów pierwszego stopnia 
o"pro'lu praktycznym wskaza!o 0&"proc. studentów oraz ;;"proc. pra-
cowników uczelni. Na konieczno6? nadawania bardziej praktycznego 
charakteru programom nauczania realizowanym na polskich uczel-
niach, wskazuje tak<e postulat wdro<enia na uczelniach systemu po-
twierdzania kompetencji nabytych poza systemem formalnym. Na 
potrzeb7 tak# wskazuje 4."proc. studentów obj7tych badaniem nauko-
wym i"a< 34"proc. pracowników naukowych. Podobnie wysok# zbie<-
no6? opinii odnotowano mi7dzy studentami i"pracownikami uczelni 
w"przypadku stwierdzenia mówi#cego, <e warto wzmocni? wspó!prac7 
uczelni wy<szych z"podmiotami gospodarczymi, celem poprawy jako-
6ci kszta!cenia. Z"opini# tak# zgodzi!o si7 0&"proc. studentów i"0&"proc. 
pracowników naukowych.
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Niezb!dne zmiany s$u%'ce podniesieniu innowacyjno&ci 
i#atrakcyjno&ci programów kszta$cenia, realizowanych 
na polskich uczelniach

Rozmówcy udzielaj#c odpowiedzi na to pytanie wskazywali na zasad-
no6? zwi7kszenia liczby zaj7? fakultatywnych, poszerzenia zakresu indy-
widualizacji kszta!cenia, zapraszania do prowadzenia zaj7? praktyków 
o"wybitnej pozycji zawodowej oraz wprowadzania zmian w"progra-
mach kszta!cenia. W"przypadku tego ostatniego nale<a!oby podj#? 
dwojakiego rodzaju dzia!ania. Po pierwsze, zmody'kowa? programy 
kszta!cenia pod k#tem unowocze6nia zawartych w"nim tre6ci i"lepsze-
go dostosowania do zmian zachodz#cych w"sferze bada$ naukowych 
oraz pe!niejszego powi#zania z"rynkiem pracy. Po drugie, nale<a!oby 
wprowadzi? bardziej nowoczesne metody kszta!cenia (np. indywidu-
alizacja, sta<e, praktyki zawodowe). Dostrzegano tak<e potrzeb7 in-
tensy'kacji wymiany wiedzy i"do6wiadczenia z"mi7dzynarodowymi 
o6rodkami naukowymi oraz podmiotami gospodarczymi, jak rów-
nie< potrzeb7 zmiany formy dydaktyki. W"miejsce form tradycyjnych, 
opartych na relacji nauczyciel-ucze$, powinny pojawi? si7 formy in-
terakcyjne, oparte na rozwi#zywaniu problemów. Nauczyciel powinien 
by? przewodnikiem i"doradc#, a"nie mentorem, który jest nieomylny 
i"posiada pe!ni7 wiedzy.

W"wypowiedziach respondentów pojawi!y si7 tak<e postulaty si7g-
ni7cia do najlepszych wzorców mi7dzynarodowych w"zakresie kszta!-
cenia, celem jego lepszego dostosowania do potrzeb pracodawców, na-
dania mu bardziej praktycznego charakteru (wprowadzenie wi7cej sta<y 
i"praktyk) i"bardziej zindywidualizowanej postaci oraz podniesienia 
jako6ci metod dydaktycznych (wprowadzenie gier i"eksperymentów).

Na konieczno6? zwi7kszenia innowacyjno6ci programów kszta!ce-
nia, tak aby lepiej odpowiada!y na zmiany zachodz#ce na rynku pracy 
oraz potrzeby spo!eczne wskazywali tak studenci (0."proc. pozytyw-
nych odpowiedzi), jak i"pracownicy uczelni (0&"proc. pozytywnych 
odpowiedzi). Sposobem na podnoszenie jako6ci kszta!cenia jest tak<e 
jego indywidualizacja. Z"t# opini# zgadza si7 3;"proc. studentów oraz 
;;"proc. wyk!adowców. Kolejnym narz7dziem s!u<#cym doskonaleniu 
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procesu dydaktycznego mog# by? akredytacje mi7dzynarodowe. Zasad-
no6? stara$ o"ich uzys kanie popiera 3."proc. studentów oraz 34"proc. 
wyk!adowców.

Uj!cie systemowe

Respondenci raczej krytycznie oceniali system nauki i"szkolnic twa wy<-
szego w"Polsce. Zwracali uwag7, <e jego niezadowalaj#ca jako6? znaj-
duje odzwierciedlenie w"pozycji, któr# polskie uczelnie wy<sze zajmuj# 
w"rankingach mi7dzynarodowych. Podnoszono relatywnie nisk# jako6? 
bada$ naukowych, niezadowalaj#ce umi7dzynarodowienie oraz zbyt 
s!abe powi#zanie polityki kszta!cenia prowadzonej przez uczelnie ze 
zmianami zachodz#cymi na rynku pracy. Podnoszono równie<, wska-
zuj#c to jako jedn# z"podstawowych s!abo6ci, problem niskiego pozio-
mu 'nansowania nauki i"szkolnic twa wy<szego.

Zwracano tak<e uwag7, <e mody'kacje wprowadzane na poziomie 
krajowym (przez rz#d i"resort) w"systemie nauki i"szkolnic twa wy<sze-
go powinny by? relatywnie rzadkie i"poprzedzone szerokimi konsul-
tacjami z"uczelniami. Brak tego typu polityki powoduje, <e system ten 
nie tworzy spójnej ca!o6ci, co skutkuje brakiem integracji bada$ i"edu-
kacji. Ponadto zwracano uwag7, <e pomimo ci#g!ych zmian problem 
'nansowania nauki wci#< nie jest rozwi#zany a"wprowadzony system 
ewaluacji dzia!alno6ci naukowej powoduje, <e uczelnie koncentruj# si7 
na zdobywaniu punktów za publikacje, a"nie na autentycznym prowa-
dzeniu bada$ naukowych i"doskonaleniu dydaktyki.

Za mankamenty tego systemu, w"opinii studentów, uzna? nale<y nie 
w"pe!ni zadawalaj#cy poziom jako6ci kszta!cenia, ale tak<e niezadawa-
laj#cy poziom kompetencji osób rozpoczynaj#cych nauk7 na uczelni 
wy<szej. To, zdaniem studentów, bardzo negatywne zjawisko, które 
znacz#co obni<a poziom kszta!cenia uniwersytec kiego i"nie s!u<y bu-
dowaniu jego presti<u. Z"tego te< powodu, zdaniem studentów, celowe 
jest przywrócenie egzaminów wst7pnych na studia, tak by wprowadzi? 
dodatkowy, poza matur#, mechanizm wery'kowania wiedzy ubiegaj#-
cych si7 o"przyj7cie na studia wy<sze.
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Formu!uj#c krytyczne opinie studenci podnosili, <e cz76? zaj7? jest 
zbyt teoretyczna, cz76? pracowników nie anga<uje si7 w"prowadze-
nie zaj7?, a"harmonogramy zaj7? nie s# przemy6lane (np. utrudniaj# 
godzenie nauki z"prac#). Ponadto studenci zwracali uwag7, <e pomi-
mo tego, <e formalnie op!aty za studia s# niskie to koszty utrzyma-
nia si7 w"du<ych miastach s# wysokie. Studenci dostrzegaj# tak<e, <e 
sta<e i"praktyki oferowane przez uczelnie nie zawsze przynosz# od-
powiednie efekty.

Uj!cie finansowe

Zdaniem akademików wydatki publiczne na nauk7 i"szkolnic two 
wy<sze s# zdecydowanie za niskie i"nale<y ten niekorzystny stan 
szybko zmieni?. W"niskim 'nansowaniu bud<etowym systemu na-
uki i"szkolnic twa wy<szego rozmówcy upatrywali bardzo wielu prob-
lemów polskich uczelni wy<szych. Opinia studentów w"tym zakre-
sie by!a bardzo zbie<na z"opini# pracowników uczelni. Zwracali oni 
uwag7, <e poziom 'nansowania sektora nauki i"edukacji wy<szej 
w"Polsce jest na poziomie znacznie ni<szym, ni< w"wi7kszo6ci kra-
jów europejskich. Bez odpowiedniego 'nansowania polskie uczel-
nie wy<sze nie b7d# w"stanie konkurowa? w"Europie w"obszarze na-
uki i"edukacji wy<szej.

Podobny obraz wy!ania si7 z"bada$ ankietowych. Zbyt niskie na-
k!ady publiczne s# podstawow# barier# jako6ci kszta!cenia na pol-
skich uniwersytetach wed!ug 22"proc. studentów. Podobnego zdania 
by!o 42"proc. badanych pracowników uczelni.

Relatywnie wysoka zbie<no6? mi7dzy studentami i"pracownikami 
uczelni wyst#pi!a równie< w"przypadku stwierdzenia, <e bez wzrostu 
prywatnego 'nansowania jako6? kszta!cenia studentów na polskich 
uniwersytetach nie ulegnie poprawie, z"którym to stwierdzeniem zgo-
dzi!o si7 22"proc. studentów i"2."proc. pracowników uczelni.
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Mocne strony nauki i#szkolnic twa wy%szego w#Polsce

Pracownicy uczelni, jako mocne strony, wskazywali zazwyczaj dobrze 
ukszta!towan# infrastruktur7 uczelni publicznych, poprawiaj#cy si7 
(chocia< zbyt wolno) poziom kszta!cenia, post7puj#ce umi7dzynaro-
dowienie oraz dokonuj#c# si7 profesjonalizacj7 zarz#dzania polskimi 
uczelniami. Zwracano tak<e uwag7 na szerok# ofert7 dydaktyczn# dla 
studentów. Podkre6 lano coraz wy<szy poziom jako6ci bada$ naukowych 
oraz wynikaj#c# z"tego coraz lepsz# jako6? prac naukowych, publiko-
wanych w"dobrych czasopismach i"wydawnic twach. Za mocn# stron7 
uznano tak<e brak odp!atno6ci studentów za kszta!cenie.

Z"kolei studenci za mocne strony systemu nauki i"szkolnic twa wy<-
szego uznaj# du<# liczb7 oferowanych kierunków kszta!cenia oraz 
bezp!atno6? studiów, jak równie< poprawiaj#c# si7 jako6? nauczania. 
Do"mocnych stron zaliczono tak<e dobre warunki studiowania (sale, 
wyposa<enie) oraz mo<liwo6? studiowania ze studentami zagraniczny-
mi. Docenia si7 tak<e ofert7 uczelni wy<szych w"zakresie zaj7? nauko-
wych, kulturalnych i"sportowych.

Bol'czki systemu nauki i#szkolnic twa wy%szego 
w#Polsce i#mo%liwo&ci ich eliminacji

Za podstawow# bol#czk7 pracownicy nauki uznali niski poziom 'nan-
sowania i"wynikaj#ce z"tego niekonkurencyjne warunki zatrudnienia 
i"pracy, jak równie< zbyt ma!o mechanizmów sk!aniaj#cych pracowni-
ków naukowych do autentycznej konkurencji, prowadz#cej do popra-
wy jako6ci bada$. Ponadto zwracano uwag7 na brak d!ugookresowego, 
stabilnego planu modernizacji systemu nauki i"szkolnic twa wy<szego, 
który by!yby konsekwentnie realizowany, oraz spadek zainteresowania 
podejmowaniem pracy na polskich uczelniach.

Za mankament uznano tak<e nadmiern# liczb7 i"szeroki zakres re-
gulacji utrudniaj#cych uczelniom elastyczne wprowadzanie zmian. 
Zwrócono tak<e uwag7 na nienad#<anie ze zmianami w"zakresie do-
stosowywania kierunków studiów do dynamicznie zmieniaj#cego si7 
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rynku pracy i"oczekiwa$ pracodawców. Pojawi!y si7 tak<e opinie wska-
zuj#ce na problem zbyt du<ej liczby uczelni, którym towarzyszy! po-
stulat ich integracji w"wi7ksze jednostki badawczo-dydaktyczne. Wiele 
krytycznych opinii pojawi!o si7 tak<e pod adresem przyj7tego modelu 
ewaluacji, w"szczególno6ci z"powodu jego niestabilno6ci i"chaotycznie 
wprowadzanych zmian w"tym zakresie (zw!aszcza w"ostatnim czasie). 
Dostrze<ono tak<e problem niskiej mobilno6ci pracowników nauko-
wych oraz s!ab# obecno6? polskich uczelni w"znacz#cych mi7dzyna-
rodowych sieciach badawczych.

Zdaniem studentów wci#< za ma!y nacisk k!adzie si7 na konieczno6? 
zdobywania do6wiadczenia praktycznego w"czasie studiów, a"uczel-
nie zbyt ma!o uwagi po6wi7caj# doradztwu zawodowemu dla studen-
tów oraz wyja6nianiu im tego, jak odnaleG? si7 w"przysz!o6ci na ryn-
ku pracy, kieruj#c si7 swoimi kompetencjami i"zainteresowaniami. 
Ponadto, studenci zwracaj# uwag7 na zbyt ograniczony wymiar na-
uki j7zyków obcych.

W"opinii studentów programy nauczania s# nasycone zbyt du<# 
liczb# zaj7? teoretycznych. Ponadto, zdaniem badanych, oferta zaj7? 
fakultatywnych oferowanych przez uczelnie wci#< wymaga rozbudo-
wania. Studenci wskazuj# równie<, <e nale<y unika? powielenia si7 tre-
6ci na")"i")) poziomie studiów.

Za konieczne pracownicy uczelni uznaj# tak<e ograniczenie biuro-
kratyzacji, wprowadzenie bardziej motywacyjnego systemu pracy i"wy-
nagradzania oraz uelastycznienie 6cie<ki tworzenia nowych kierunków. 
Zwracano tak<e uwag7 na konieczno6? dalszej profesjonalizacji zarz#-
dzania polskimi uczelniami wy<szymi.

Powszechnie podnoszony by! równie< postulat szerszego wprowa-
dzania elementów nauczania praktycznego do programów kszta!cenia 
oraz poszerzenia liczby zaj7? do wyboru i"mo<liwo6? indywidualizacji 
nauczania. Studenci k!adli tak<e nacisk na organizowanie sta<y i"prak-
tyk studenckich u"pracodawców, zapewniaj#cych nabycie cennych do-
6wiadcze$, przydanych w"karierze zawodowej.
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(.(. Synteza bada* przeprowadzonych 
w!ród$decydentów

Uj!cie programowe

Respondenci podkre6 lali, <e wszystkie trzy elementy: wiedza, postawy 
i"umiej7tno6ci s# ze sob# 6ci6le powi#zane i"wszystkie musz# ze sob# 
wspó!gra?. Podkre6 lano zbyt du<y nacisk na przekazywanie wiedzy ency-
klopedycznej, bez odpowiedniego nacisku na umiej7tno6ci. Wi7kszo6? 
respondentów, z"uwzgl7dnieniem stosowania podej6cia zintegrowane-
go, k!ad!o nacisk na umiej7tno6ci, jednak cz76? osób zwróci!o uwag7 
na kwestie postaw, jako wa<nego elementu dla rzeczywistej skuteczno-
6ci kszta!cenia, przy czym nie by! to motyw dominuj#cy.

Zdecydowana wi7kszo6? ankietowanych podkre6 la!a wag7 kszta!towa-
nia kompetencji mi7kkich, komunikacyjnych, pracy grupowej"itp. Zwra-
cano uwag7 na kompetencje cyfrowe, podkre6 laj#c ich rol7 we"wspó!czes-
nej gospodarce i"spo!ecze$stwie. Badani zwracali uwag7"na wspó!czesn# 
dost7pno6? wiedzy w"postaci cyfrowej i"konieczno6? kszta!towania 
umiej7tno6ci odpowiedniego zdobywania wiedzy, jak równie< jej se-
lekcji i"rozpoznawania prawdy w"przekazach medialnych. Szczególnie 
zwracano uwag7 na konieczno6? kszta!towania umiej7tno6ci uczenia 
si7"– ankietowani podkre6 lali szczególn# rol7 tej kompetencji dla urze-
czywistnienia idei uczenia si7 przez ca!e <ycie jako warunku sukcesu 
zawodowego i"osobistego.

W6ród najcz76ciej wymienianych przez ankietowanych potrzeb 
zmian o"charakterze programowym nale<y wymieni? ograniczenie 
podstawy programowej w"zakresie encyklopedycznej wiedzy i"zwi7k-
szenie intensywno6ci kszta!cenia umiej7tno6ci oraz wzmocnienie dy-
daktyki cyfrowej. Badani zwracaj# szczególn# uwag7 na konieczno6? 
wprowadzenia zaj7? wzmacniaj#cych kreatywno6?, my6lenie twórcze 
i"prac7 w"grupie. Konieczn# jest tak<e poprawa jako6ci przygotowa-
nia nauczycieli, aby mogli sprosta? tym zadaniom. W"zakresie kszta!-
cenia ustawicznego postulowane s# dzia!ania w!#czaj#ce pracodaw-
ców do programowania kszta!cenia. Ankietowani zwracaj# równie< 
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uwag7 na konieczno6? wzmocnienia kszta!cenia do ci#g!ego uczenia 
si7, jako niezb7dnego warunku powodzenia w"uczestnic twie w"<yciu 
spo!eczno-gospodarczym.

Uj!cie systemowe

Wszyscy badani przedstawiciele grupy decydentów podkre6 lali koniecz-
no6? podzia!u zada$ pomi7dzy szczebel rz#dowy, reprezentowany przez 
kuratoria, a"jednostki samorz#du terytorialnego. Przedstawiona argu-
mentacja sprowadza!a si7 w"gruncie rzeczy do kontynuacji obecnego 
systemu z"mody'kacjami zwi7kszaj#cymi przewidywalno6? systemu, 
zw!aszcza co do klarowno6ci podzia!u zada$. Cz76? z"respondentów 
zwraca!a uwag7 na niezb7dne zmiany w"zakresie 'nansowania, zdaj#c 
sobie spraw7 z"dysfunkcjonalno6ci obecnych rozwi#za$, przenosz#-
cych nieproporcjonalnie du<o obowi#zków na samorz#dy. Za najwa<-
niejsze zadania dla szczebla centralnego respondenci uznawali okre6-
lanie ram programowych, inicjowanie nowych kierunków kszta!cenia 
oraz 'nansowanie wynagrodze$ nauczycieli. Za zadania samorz#do-
we uznawano zarz#dzanie maj#tkiem i"zabezpieczeniem materialnym 
szkó!, organizacj7 zaj7? dodatkowych i"uzupe!niaj#cych.

W"zakresie zmian organizacyjnych ankietowani zaprezentowali do-
sy? du<e rozproszenie postulatów"– wi7kszo6? dotyczy!a ró<norodnych 
kwestii dotycz#cych sposobu organizacji pracy szkó!, np. likwidacja sy-
stemu klasowo-lekcyjnego, czy te< zniesienia rejonizacji i"zwi7kszenie 
poziomu decentralizacji. Postulowano tak<e o: wyd!u<enie czasu prze-
bywania ucznia w"szkole (w!#cznie z"nauk# w!asn#) dla ogra niczenia 
korepetycji, likwidacj7 nadzoru pedagogicznego i"przekazanie wszyst-
kich uprawnie$ na poziom samorz#du terytorialnego, zmian7 zasad 
'nansowania, zapewniaj#c# pe!ne pokrycie kosztów wynagrodze$ na-
uczycieli z"bud<etu centralnego, usprawnienie wspó!pracy pomi7dzy 
szczeblami kszta!cenia, w"zakresie kszta!cenia ustawicznego"– popra-
w7 jako6ci szkole$ wewn7trznych w"zak!adach pracy.

Respondenci zwracali uwag7 na konieczno6? odbiurokratyzowa-
nia szkó! i"zmniejszenie obowi#zków sprawozdawczych nauczycieli. 
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Podkre6 lano konieczno6? ujednolicenia przepisów o6wiatowych i"ich 
uproszczenia, zwi7kszenia samodzielno6ci szkó!, ich prawa do elastycz-
nego podej6cia do organizacji pracy i"kwestii programowych. Cz7sto 
pojawia! si7 postulat decentralizacji jako zasady wyj6ciowej. W"przy-
padku osób doros!ych kszta!cenie nieformalne jest najbardziej rozpo-
wszechnione, ale wyzwaniem wci#< pozostaje jego wykorzystywanie, 
szczególnie w"miejscu pracy. Innowacyjne formy wspierania kszta!ce-
nia ustawicznego w"miejscu pracy s# równie< niedorozwini7te. Rozwija 
si7 system walidacji i"potwierdzania umiej7tno6ci bez wzgl7du na spo-
sób ich nabywania. W"Zintegrowanym Rejestrze Kwali'kacji wci#< jed-
nak znajduje si7 niewiele kwali'kacji cz#stkowych, w"tym rynkowych, 
a"koszty systemu zapewniania jako6ci s# relatywnie wysokie. Noweli-
zacji wymaga ustawa o"zintegrowanym systemie kwali'kacji.

Pytanie o"Kart7 Nauczyciela wzbudzi!o stosunkowo sporo emocji"– 
wszyscy ankietowani wyrazili swój stosunek do tej kwestii. W"<adnym 
z"przypadków nie pojawi! si7 postulat zachowania obecnego status quo, 
natomiast najpowszechniejsz# opini# by!o wezwanie do mody'kacji 
Karty Nauczyciela, tak aby pozosta!a ona elementem systemu praw-
nego, jednak przesz!a szereg zmian, dostosowuj#c jej zakres i"form7 
do wspó!czesno6ci i"wyzwa$ stoj#cych przed nauczycielami. W"kilku 
przypadkach pojawi! si7 postulat likwidacji Karty Nauczyciela, jednak 
równie< wtedy ankietowani wyraGnie podkre6 lali konieczno6? wspó!-
dzia!ania z"nauczycielami w"tym zakresie, ich przekonania, <e w"grun-
cie rzeczy Karta Nauczyciela szkodzi samym nauczycielom. W"tym 
kontek6cie postulowano równie< konieczno6? zmian w"zakresie awan-
su zawodowego nauczycieli (dotychczasowy model wprowadzony po 
/000"r. nie sprawdzi! si7).

Mocne strony edukacji

Najcz76ciej wymienian# mocn# stron# edukacji w"Polsce jest jej po-
wszechno6? i"dost7pno6?"– w#tek ten pojawia si7 niemal u"wszystkich 
respondentów. W6ród innych mocnych stron pytani wymieniali: adap-
tacyjno6? kadry, wysoki poziom kszta!cenia w"zakresie przedmiotów 
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6cis!ych, kszta!towanie postaw, wysoki poziom wiedzy nauczycieli, ni-
ski wskaGnik uczniów nieko$cz#cych szko!7, szybki wzrost liczby dzie-
ci obj7tych wychowaniem przedszkolnym, istotne zmiany w"zakresie 
szkolnic twa wy<szego po wprowadzeniu Ustawy ..&, dosy? dobra baza 
materialna, du<a ilo6? nauczycieli, darmowe podr7cznik na poziomie 
szko!y podstawowej.

S$abo&ci edukacji

Najcz76ciej wymienian# s!ab# stron# edukacji w"Polsce wymienian# 
przez ankietowanych jest zbyt du<e nastawienie na przekazywanie wie-
dzy w"stosunku do umiej7tno6ci i"postaw. Ankietowani zwracaj# uwa-
g7, <e jest to konsekwencja historycznie zaprogramowanego modelu 
szko!y nakierunkowanego na encyklopedyzm w"kszta!ceniu. Za inne 
wady systemu ankietowani uznali: bardzo d!ugi proces wprowadzania 
zmian, bezw!adno6? systemu, s!aby system profesjonalizacji zawodu 
nauczyciela i"negatywna selekcja do zawodu, nieprzystaj#cy do wspó!-
czesno6ci system klasowo-lekcyjny, zbyt du<a sztywno6? programo-
wa i"antykreatywno6? programu, nakierowanie na u6rednienie wyni-
ków, s!abo6? szkolnic twa zawodowego, s!aba wspó!praca szkolnic twa 
wy<szego z"otoczeniem gospodarczym, s!abe kszta!cenie ustawiczne"– 
zarów no programowo, jak i"organizacyjnie.

(.). Synteza bada* przeprowadzonych 
z$przedstawicielami przedsi#biorców, 
reprezentantów$rynku pracy

Uj!cie programowe

Przedsi7biorcy podkre6 laj#, <e czuj# si7 pomini7ci i"niedoceniani, kiedy 
zg!aszaj# propozycje zmian w"systemie edukacji, szczególnie w"kwestiach 
dotycz#cych kszta!cenia zawodowego i"powi#zania go z"potrzebami 
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rynku pracy. Uwa<aj#, <e aby zapewni? dobre przygotowanie absol-
wentów do funkcjonowania na rynku pracy konieczne jest powi#za-
nie w"edukacji przekazywania wiedzy oraz kszta!cenia umiej7tno6ci 
i"postaw. Wskazuj#, <e wspó!czesna szko!a zbyt du<y nacisk k!adzie na 
zdobywanie wiedzy teoretycznej, opanowanie pami7ciowe prze!ado-
wanego materia!u, natomiast umiej7tno6ci w"wi7kszo6ci nabywane s# 
dopiero po podj7ciu zatrudnienia. Zwracaj# uwag7, na niewystarczaj#-
c# ilo6? zaj7? praktycznych, co ma negatywne skutki dla absolwentów 
g!ównie szkó! bran<owych, którzy nie s# przygotowani do podj7cia za-
trudnienia na wspó!czesnym ryku pracy. Najcz76ciej wskazuj# na po-
trzeb7 zagwarantowania dzieciom i"m!odzie<y dobrego wykszta!cenia 
oraz umiej7tno6ci niezb7dnych do wykonywania wybranego zawodu. 

Pracodawcy szczególnie akcentuj# potrzeb7 wykszta!cenia kompe-
tencji spo!ecznych takich jak: umiej7tno6? pracy w"zespole i"adaptacji 
do uwarunkowa$ 6rodowiska pracy. Poszukuj# absolwentów szkó! i"stu-
diów, którzy s#: pracowici, odpowiedzialni, uczciwi, dobrze zmotywo-
wani do rozwoju osobistego, zaanga<owani i"uto<samiaj#cy si7 z"miej-
scem zatrudnienia. Warto przytoczy? przyk!adow# wypowiedG w"tej 
sprawie przedsi7biorcy, w!a6ciciela du<ej 'rmy: „[…] ch7tne zatrudni7 
osoby charakteryzuj#ce si7 szerokim patrzeniem na 6wiat, posiadaj#cy 
umiej7tno6? czerpania ze zdobytej wiedzy ogólnej, praktycznych w"<y-
ciu kompetencji, przygotowane w"szerokim zakresie do wykonywania 
pracy. PóGniej przyjdzie czas na specjalistyczne kompetencje”.

Przedsi7biorcy wskazuj#, <e aby absolwenci byli lepiej przygotowani 
do wykonywania obowi#zków zawodowych, konieczne jest uelastycz-
nienie programów nauczania i"dostosowanie ich do potrzeb rynku 
pracy. Podkre6 laj#, <e wspó!czesna edukacja nie koreluje ze wspó!-
czesnym 6wiatem. Tre6ci i"sposoby przekazywania uczniom wiedzy s# 
ar chaiczne i"osadzone w"edukacji sprzed dziesi7cioleci, nieuwzglednia-
j#cej zmian cywilizacyjnych i"spo!ecznych. Jako przyk!ad wskazuj#, <e 
szko!y i"nauczyciele nie nad#<aj# za nowoczesn# technologi#, co najle-
piej pokazuje poziom nauczania zdalnego w"Polsce. Wskazywano tak-
<e, <e obecny program nauczania jest zbyt prze!adowany i"nakierowany  
na wiedz7 ogóln# a"premiowane s# nie umiej7tno6ci, lecz pami7ciowe 
opanowanie teorii.
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Przedsi7biorcy nie maj# w#tpliwo6ci, <e celem dzia!a$ edukacyjnych 
powinno by? rozwijanie kompetencji, rozumianych jako integralne po-
!#czenie wiedzy, umiej7tno6ci i"postaw. Opini7 t7 podziela a< 0;"proc. 
ankietowanych przedsi7biorców. Podkre6 laj#, <e w6ród kompetencji 
kluczowych dla kszta!cenia ogólnego mocniej ni< dotychczas powin-
ny by? akcentowane kompetencje ponadprzedmiotowe, w"tym mi7dzy 
innymi: kompetencje spo!eczne (m.in. umiej7tno6? pracy w"zespole 
i"kompetencje obywatelskie), kompetencje w"zakresie przedsi7bior-
czo6ci, wieloj7zyczno6ci, kreatywno6ci i"krytycznego my6lenia oraz 
umiej7tno6? samodzielnego dzia!ania. Przedsi7biorcy przede wszyst-
kim oczekuj#, <e dzia!ania edukacyjne wykszta!c# u"dzieci i"m!odzie-
<y umiej7tno6? samodzielnego dzia!ania (a< 03"proc. ankietowanych 
wskazuje na tego typu potrzeb7), kompetencje z"zakresu przedsi7bior-
czo6ci (0%"proc.) oraz kreatywno6ci (0."proc.).

Przedsi7biorcy podkre6 laj#, <e w"tre6ciach kszta!cenia powinny by? 
szerzej ni< dotychczas reprezentowane wa<ne kwestie spo!eczne, gospo-
darcze, cywilizacyjne takie jak np. nierówno6ci spo!eczne, globalizacja, 
zmiany klimatyczne itp. Zwracaj# uwag7 na to, <e stosowane obecnie 
metody nauczania nie daj# gwarancji wyksztalcenia pracowników zdol-
nych do podejmowania nowych wyzwa$ rynku pracy, wynikaj#cych 
ze zmian cywilizacyjnych. Bardzo wysoki stopie$ akceptacji uzyska!o 
stosowanie nowoczesnych metod edukacji, a"przede wszystkim rozwi-
jaj#cych twórcze my6lenie (01"proc. respondentów popiera te metody) 
oraz do6wiadcze$ i"eksperymentów (0/"proc.) Równie wysoko ocenia-
nie jest wykorzystanie metody dydaktyki cyfrowej, metod i"form pracy 
bazuj#cych na zespo!owym uczeniu si7 oraz metody projektu edukacyj-
nego. W"stosunku do wszystkich wymienionych nowoczesnych metod 
edukacji <aden z"respondentów nie by! przeciwny ich wprowadzaniu.

Uj!cie systemowe

Przedsi7biorcy zwracaj# uwag7 na to, <e obecnie szko!y"– nawet pry-
watne"– „produkuj#” bezrobotnych absolwentów, a"'rmy, aby znaleG? 
odpowiednich pracowników, same musz# tworzy? klasy lub kierunki 



+!

2.
 S

yn
te

za
 b

ad
a$

 w
"a

sn
yc

h

patronac kie. Uwa<aj#, <e dobrze by!oby, gdyby m!odzie< mog!a pod-
czas studiów czy podczas edukacji w"szko!ach ponadpodstawowych po-
znawa? ró<ne miejsca pracy, ró<nych pracodawców, zetkn#? si7 z"ró<-
nymi zawodami.

Wielokrotnie akcentowano te< ogromn# rol7 praktyk szkolnych, które 
obecnie s# zbyt krótkie i"nie pozwalaj# zdoby? odpowiedniego do6wiad-
czenia i"umiej7tno6ci. Podkre6 laj#, <e w"organizacj7 zaj7? praktycznych 
powinni by? zaanga<owani sami pracodawcy, poniewa< cz7sto szko!y 
nie mog# zapewni? uczniom odpowiedniego sprz7tu czy zaawansowa-
nych rozwi#za$ przypisanych danej bran<y, które s# niezb7dne do wy-
kszta!cenia samodzielnego pracownika. Uwa<aj#, <e zwi7kszy? si7 po-
winna liczba godzin praktyk zawodowych i"powinny si7 one odbywa? 
u"potencjalnych pracodawców, w"realnym 6rodowisku pracy po to, by 
przysz!y absolwent zosta! przygotowany do samodzielnego radzenia 
sobie w"roli zatrudnionego pracownika. Wskazuj#, <e nale<y odbudo-
wa? postrzeganie osób, które ko$cz# szko!y zawodowe, jako wykwali-
'kowanych pracowników.

Wszyscy ankietowani widz# potrzeb7 zaanga<owania si7 pracodaw-
ców w"podnoszenie kompetencji pracowniczych. Stanowi to bowiem 
wymiern# korzy6? dla 'rmy, stwarza mo<liwo6ci jej rozwoju i"konku-
rencyjno6ci na rynku. Potrzebne jest to tak<e ze wzgl7du na bardzo dy-
namiczny rozwój technologii, za którymi wspó!czesna edukacja nie jest 
w"stanie nad#<y?. Wielu pracodawców samodzielnie dokszta!ca swo-
ich pracowników organizuj#c dla nich szkolenia wewn7trzne lub ko-
rzystaj# z"oferty zewn7trznych instytucji. 

Najwi7ksz# przeszkod#, zw!aszcza w"bran<ach wymagaj#cych nie-
ustannego aktualizowania wiedzy pracowników, jest kwestia 'nansów. 
Ankietowani podkre6 laj#, <e do'nansowanie takich szkole$ ze 6rod-
ków publicznych jest konieczne i"nieodzowne. System wsparcia mo<e 
ich zdaniem polega? na wprowadzeniu ulg podatkowych z"tytu!u in-
westowania w"podnoszenie kompetencji pracowniczych. W"wi7kszo6ci 
'rm szkolenia s# przeprowadzane i"'nansowane przez samych przed-
si7biorców. Podkre6 lano, <e nie ma wypracowanego modelu szkole$ 
realizowanych przez instytucje publiczne, który odpowiada!by potrze-
bom pracodawców. 
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Cz76? przedsi7biorców podkre6 la, <e brakuje im zaufania do instytu-
cji publicznych, które powinny wspiera? ich w"poszukiwaniu pracowni-
ków oraz ich dokszta!caniu. Przedsi7biorcy, na pytanie jakie instytucje 
powinny wspiera? rozwój kszta!cenia ustawicznego i"w"jaki sposób, nie 
odpowiadali jednoznacznie. Wymieniaj#c instytucje, które wed!ug ich 
wiedzy zajmuj# si7 wspieraniem rozwoju kszta!cenia ustawicznego, nie 
umieli sprecyzowa? kto powinien zajmowa? si7 koordynacj# kszta!ce-
nia ustawicznego, kto je bezpo6rednio prowadzi? i"czy takie podmioty 
powinny by? powo!ywane do tego celu. W6ród instytucji najcz76ciej 
wskazywanych jako wspieraj#ce kszta!cenie ustawiczne wskazywano 
urz7dy pracy, ale tylko w"kontek6cie placówek zajmuj#cych si7 wspie-
raniem bezrobotnych, najcz76ciej pracowników 'zycznych, oferuj#-
cych nabycie dodatkowych uprawnie$. 

Pracodawcy uwa<aj#, <e szkolenia pracowników, przynajmniej 
w"cz76ci, powinny by? do'nansowane z"bud<etu pa$stwa oczekuj# 
np. wprowadzenia ulgi podatkowej dla 'rm dokszta!caj#cych swo-
ich pracowników. Zdaniem ankietowanych, przedsi7biorcy powin-
ni otrzymywa? wsparcie 'nansowe, ale sami decydowa? o"strategii 
szkole$ we w!asnej 'rmie. Warto przytoczy? przyk!adow# wypowiedG 
w"tej sprawie: „[…] to nie ma by? jakie6 pokrywanie /&&"proc."ta-
kich wydatków, bo tu po dwóch stronach jest interes. Ale powinna 
by? jaka6 ulga, która b7dzie motywowa!a pracodawc7 do do'nasowa-
nia szkole$ pracowników, bo to jest taki zaczyn. Jak wiem, <e mam 
subsydia, to w"tym momencie uruchamiam system wsparcia moich  
pracowników”.

Przedsi7biorcy s# bardzo zró<nicowani co do oceny zainteresowa-
nia pracowników dokszta!caniem si7. Twierdz#, <e zale<y to od sytu-
acji zawodowej i"etapu kariery zawodowej pracownika. Najch7tniej 
szkol# si7 osoby, które widz# w"tym korzy6? dla siebie, upatruj# mo<-
liwo6? awansu zawodowego, lepszych zarobków lub zmiany miejsca 
pracy. Szkolenia podejmowane s# tak<e przez te osoby, które z"racji 
wykonywanego zawodu musz# przez ca!y czas by? na bie<#co z"obo-
wi#zuj#cymi przepisami. Pracownicy s# bardziej zainteresowani kszta!-
ceniem zawodowym, je6li umo<liwia im to pracodawca, który tak<e 
'nansuje lub wspó!'nansuje szkolenie. 
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Ankietowani przedsi7biorcy ostro<nie oceniaj# potrzeb7 wzmacnia-
nia wp!ywu nauczycieli, rodziców, uczniów, organów prowadz#cych, 
kuratorów o6wiaty i"przedsi7biorców na zakres i"form7 realizacji tre-
6ci kszta!cenia w"szko!ach. Uogólniaj#c, K"respondentów zdecydowa-
nie popiera zwi7kszenie wp!ywu wymienionych 6rodowisk, K"wacha 
si7, ale ocenia, <e jednak tak, i"ostania grupa ankietowanych K"nie ma 
zdania lub jest przeciw. Najwi7ksze poparcie uzyska!o wzmocnienie 
wp!ywu na funkcjonowanie szkó! przez nauczycieli (;3"proc. respon-
dentów opowiedzia!o si7 za tym rozwi#zaniem). Przedsi7biorcy popie-
raj# tak<e propozycj7 zwi7kszenia wp!ywu uczniów, rodziców i"orga-
nów prowadz#cych na <ycie szko!y. Uwa<aj# natomiast, <e kuratoria 
o6wiaty nie powinny mie? wi7kszych kompetencji w"stosunku do or-
ganu prowadz#cego szko!y. Wr7cz odwrotnie uwa<aj#, <e nale<y zwi7k-
szy? uprawnienia i"kompetencje organów prowadz#cych (wypowiada 
si7 za tym rozwi#zaniem 33"proc. ankietowanych). 

Przedsi7biorcy s# bardzo podzieleni w"kwestii zwi7kszania wp!y-
wu organów prowadz#cych na wybór dyrektora placówki o6wiatowej. 
Równie<, w"przypadku opinii przedsi7biorców na temat roli zwi#zków 
zawodowych w"funkcjonowaniu placówek o6wiatowych, s# one bardzo 
spolaryzowane. A< 11"proc. ankietowanych nie ma na ten temat wyro-
bionej opinii i".%"proc. jest przeciwnych ograniczeniu roli zwi#zków 
zawodowych (w"skali ca!ego badania to jeden z"najwy<szych wskaGni-
ków negatywnych opinii), a"%1"proc. opowiada si7, aby ich wp!yw by! 
mniejszy ni< obecnie.

Przedsi7biorcy zadecydowanie popieraj# potrzeb7 wprowadzenia 
przejrzystych regu! oceny pracy szko!y i"nauczycieli, a"tak<e ide7 w!#-
czania w"proces oceniania interesariuszy systemu edukacji (za równo 
uczniów, jak i"ich rodziców i"przedsi7biorców). Uwa<aj#, <e opinia 

„klientów szko!y” powinna by? podstaw# do tego typu oceny. Z"t# tez# 
zgadza si# a< ;&"proc. respondentów, a"zaledwie %"proc. spo6ród nich 
jest przeciwnego zdania). Przedsi7biorcy zauwa<aj#, <e wyniki egza-
minów ósmoklasisty czy te< maturalnego nie mog# by? jedynym kry-
terium oceny pracy szko!y i"poszukiwa? nale<y tak<e innych elemen-
tów oceniania. Takim elementem mog# by? badania prowadzone przez 
podmioty zewn7trzne oraz wewn7trze analizy wyników kszta!cenia 
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(za"tymi rozwi#zaniami opowiada si7 ;1"proc. ankietowanych, przy 
braku jakikolwiek g!osów zdecydowanie przeciwnych). Podobnie wy-
soka jest skala poparcia dla wprowadzania mechanizmów premiowa-
nia 'nansowego przedszkoli i"szkó! za wdro<enie i"rozwijanie syste-
mów zarz#dzania jako6ci#.

Uj!cie finansowe

Przedsi7biorcy uwa<aj#, <e pa$stwo powinno zapewnia? w"pe!ni 6rod-
ki na zdobywanie wiedzy i"umiej7tno6ci oraz kszta!towanie postaw 
dzieci i"m!odzie<y ucz7szczaj#cych do przedszkoli i"szkó!, a"w"stosun-
ku do osób doros!ych i"przedsi7biorców jedynie w"cz76ci do'nanso-
wywa? podejmowane przez nich dzia!ania na rzecz rozwoju kompe-
tencji. T7 opinie wyra<a a< 3;"proc. ankietowanych, a"zaledwie 2"proc. 
jest przeciwnego zdania.

W"kwestii !#czenia w"edukacji 6rodków publicznych i"prywatnych, 
g!osy przedsi7biorców s# podzielone. Co prawda wi7kszo6? z"nich uwa-
<a, i< na ka<dym etapie kszta!cenia akceptowalne, a"wr7cz po<#dane 
jest !#czenie 6rodków publicznych z"6rodkami prywatnymi lub zaso-
bami przedsi7biorców to jednak blisko K ankietowanych nie ma w"tej 
sprawie wyrobnej opinii.

Przedsi7biorcy uwa<aj#, <e w"Polsce wydatki publiczne na edukacj7 
i"nauk7 s# niewystarczaj#ce i"zdecydowanie opowiadaj# si7 za zwi7ksza-
niem poziomu wydatków publicznych na edukacj7 i"nauk7 w"Polsce do 
poziomu 6redniej krajów najbardziej rozwini7tych (popiera t7 propo-
zycj7 3."proc. respondentów, a"przeciwnego zdania jest zaledwie %"proc. 
spo6ród nich). Równocze6nie, cho? 2/"proc. ankietowanych przedsi7-
biorców uwa<a, <e aktualna struktura nak!adów na rozwój kompeten-
cji powinna w"przysz!o6ci zosta? zachowana (oko!o 0&"proc. stanowi# 
wydatki publiczne, a"oko!o /&"proc. pochodz#ce z"zasobów prywat-
nych i"przedsi7biorców) to jednak a< 14"proc. respondentów nie ma 
w"tej sprawie wyrobionej opinii, a"/1"proc. uwa<a t7 propozycj7 za nie-
w!a6ciw#. Równie< w"kwestii do'nasowania zada$ o6wiatowych przez 
samo rz#dy oraz zapewnienia przedszkolom i"szko!om niepublicznym 
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6rodków 'nansowych identycznych jak szko!y publiczne, ankietowa-
ni przedsi7biorcy maj# rozbie<ne opinie.

Ankietowani przedsi7biorcy zauwa<aj# potrzeb7 podniesienia p!ac 
nauczycielskich do poziomu co najmniej 6redniego wygrodzenia w"go-
spodarce narodowej. Dodatkowo bardzo stanowczo podkre6 l# potrze-
b7 wprowadzenia mechanizmu p!acowego dla nauczycieli, w"którym 
cz76? wynagrodzenia otrzymuje si7 nie za uczenie (zrealizowanie pro-
gramu nauczania; tematu szkolenia; formy doskonalenia itd.), ale za 
nauczenie (wystandaryzowane parametry oceny efektowno6ci naucza-
nia). Wysoko6? wynagrodze$ nauczycieli powinna by? mocniej powi#-
zana z"jako6ci# ich pracy. Za takim rozwi#zaniem opowiada si7 33"proc. 
respondentów i"tylko %"proc. jest przeciwnych.

Z"du<ym poparciem przedsi7biorców spotykaj# si7 propozycje wzmoc-
nienia pracodawców w"prowadzeniu dzia!a$ na rzecz dokszta!cania 
pracowników. 

I"tak: 
 $ 3%"proc. ankietowanych uwa<a, <e w!a6ciwym by!oby wprowadzenie 

mechanizmu wsparcia 'nansowego osób 'zycznych w"formie ulgi 
w"J)E na dokszta!canie, któr# mo<na by!oby kumulowa? w"cyklu 
wieloletnim (przeciwnego zdania by!o zaledwie 2 respondentów),

 $ 31"proc. twierdzi, <e w!a6ciwym by!oby wprowadzenie mechani-
zmu wsparcia 'nansowego przedsi7biorców w"formie ulgi w">)E 
z"tytu!u prowadzenia dokszta!cania pracowników (%"proc. ankie-
towanych by!o przeciwnego zdania),

 $ 3."proc. zgadza si7 z"propozycj# wprowadzenia mechanizmu 
wsparcia 'nansowego przedsi7biorców realizuj#cych przedsi7-
wzi7cia zwi#zane z"rozwojem kompetencji pracowników, w"for-
mie obni<enia sk!adek na Fundusz Pracy i"w"to miejsce (zamiast 
obecnego Krajowego Funduszu Szkoleniowego) wprowadzenie 
równowa<nego odpisu na Fundusz Rozwoju Kompetencji (opi-
nii przeciwnych jest zalewie %"proc.),

 $ 4;"proc. popiera id7, aby przedsi7biorcy organizuj#cy i"'nansu-
j#cy dokszta!canie swoich pracowników powinni zosta? zwolnie-
ni z"cz76ci wp!aty na Fundusz Pracy (przeciwnego zdania by!o 
4"proc. badanych),
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 $ 4%"proc. uwa<a za zasadne uruchomienie Funduszu Rozwoju Kom-
petencji, który nie stanowi!by dodatkowego obci#<enia pracodaw-
ców, a"jego 6rodki pochodzi!by mi7dzy innymi z"bud<etu pa$stwa, 
wp!aty pracodawców nierealizuj#cych samodzielnie dokszta!cania 
pracowników, spadki, zapisy i"darowizny, dochody z"dzia!alno6ci 
gospodarczej (w"tym przypadku a< 1&"proc. przedsi7biorców od-
powiada!o „trudno powiedzie?”).

Mocne i#s$abe strony systemu edukacji#– 
w#opinii#przedsi!biorców

Przedsi7biorcy zgodnie podkre6 lali, <e najwi7ksz# zalet# polskiej edu-
kacji jest jej powszechno6? i"bezp!atny system kszta!cenia. Taki model"– 
ich zdaniem"– powinien pozosta?, przynajmniej do poziomu szko!y 
ponadpodstawowej. Drug# siln# stron# systemu edukacji jest jako6? 
pracy nauczycieli, cho? równocze6nie wskazywano, <e liczba dobrze 
przez nich ocenianych pedagogów z"roku na rok maleje. 

Przedsi7biorcy podkre6 lali, <e konieczne jest wypracowanie syste-
mu mierzenia efektów pracy nauczycieli, powi#zania ich np."z"wyni-
kami na egzaminach, czy odsetkiem uczniów, którzy dostali si7 na stu-
dia. Pad!y tak<e stwierdzenia, <e wynagrodzenie nauczycieli powinno 
by? powi#zane z"wysoko6ci# produktu krajowego brutto, co stanowi-
!oby dodatkow# motywacj7 dla nauczycieli. Wysoko oceniano tak<e 
bogat# ofert7 edukacyjn#, stwarzaj#c# szans7 na wybór 6cie<ki rozwoju 
ucznia dostosowanej do jego mo<liwo6ci i"potrzeb. Wskazywano tak-
<e, i< bardzo poprawi!a si7 infrastruktura o6wiatowa przedszkoli, szkó! 
i"uczelni. G!ównie w"zakresie wyposa<enia szkó! w"nowoczesne narz7-
dzia informa tyczne, otwieranie laboratoriów przedmiotowych, budo-
wy sal gimnastycznych i"boisk sportowych.

W6ród s!abych stron znalaz!y si7 przede wszystkim kwestie zwi#za-
ne z"modelem kszta!cenia, który przedsi7biorcy postrzegaj# jako nace-
chowany encyklopedyzmem, prze!adowany wiedz#, archaiczny, k!ad#cy 
nacisk na pami7ciowe opanowanie tematu, zamiast na umiej7tno6? my-
6lenia i"kojarzenia faktów. Zwracali uwag7, <e spada jako6? kszta!cenia 
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zawodowego, za ma!a jest liczba zaj7? praktycznych w"porównaniu do 
zaj7? teoretycznych. Podkre6 lano, <e w"programach naucza nia brak 
jest elementów dotycz#cych przedsi7biorczo6ci, czy szerzej gospodar-
ki, wyja6niania jak ona funkcjonuje. Podnoszono tak<e problem na-
uczycieli"– zbyt ma!e wynagrodzenia tej grupy zawodowej, brak wspar-
cia dla nauczycieli, którzy chc# podnosi? swoje kwali'kacje (zarówno 
'nansowego jak i"merytorycznego), zbyt du<a ingerencja w"o6wiat7 ze 
strony rodziców. 

Jako s!ab# stron7 o6wiaty podawano tak<e przyk!ady niekorzystnych, 
zdaniem ankietowanych osób, rozwi#za$ zawartych w"Karcie Nauczy-
ciela (najcz76ciej wysoko6? pensum). Odr7bnym obszarem, którego 
dotycz# wypowiedzi badanych, jest zewn7trzny kontekst pracy szko!y: 
ci#g!e zmiany i"eksperymenty, niedo'nansowanie, zamykanie szkó!. 

Przedsi7biorcy uwa<aj#, <e idea kszta!cenia ustawicznego jest zbyt 
s!abo promowana. Uwa<aj#, i< zakres kszta!cenia ustawicznego jest 
zbyt ograniczony z"powodu braku zainteresowania pracowników pod-
noszeniem swoich kompetencji. Równocze6nie jednak przedsi7biorcy 
przyznaj#, <e tak<e pracodawcy nie s# zainteresowani tym, aby ich pra-
cownicy podnosili kompetencje zawodowe w"ramach systemu kszta!-
cenia ustawicznego. Wskazuj#, <e jako6? oferty instytucji oferuj#cych 
kszta!cenie ustawiczne nie jest zadawalaj#ca i"dostosowana do potrzeb 
rynku pracy, a"tak<e brak jest trwa!ego, przejrzystego mechanizmu 
'nansowania kszta!cenia ustawicznego. W"tej sytuacji, przedsi7biorcy 
opowiadaj# si7 tak<e za zwi7kszaniem roli urz7dów pracy we wdra<a-
niu idei kszta!cenia przez ca!e <ycie oraz zwi7kszeniem roli wy<szych 
uczelni w"realizacji programów kszta!cenia ustawicznego doros!ych. 
Ponad L respondentów uwa<a, <e powinno si7 w"wi7kszym ni< obec-
nie wymiarze udost7pnia? infrastruktur7 szkó! i"uczelni na potrzeby 
dokszta!cania doros!ych.
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(.+. Synteza bada* przeprowadzonych 
z$przedstawicielami jednostek samorz1du 
terytorialnego

Uj!cie programowe

„[…] Polska szko!a za bardzo nastawiona na wiedz7 i"ta wiedza domi-
nuje wsz7dzie. I"jak si7 s!ucha wszystkich ekspertów od edukacji, no 
to mówi#, <e trzeba stawia? na kompetencje. Czyli kompetencje to jest 
wiedza, umiej7tno6ci i"postawa. I"tego w"szko!ach brakuje… No i"taki 
mamy problem w"polskiej szkole, <e my uczymy dzieci zamiast da? im 
mo<liwo6? uczenia si7”. To przyk!adowa opinia odzwierciedlaj#ca po-
wszechn# ocen7 samorz#dowców, <e wiedza, postawy i"umiej7tno6ci s# 
ze sob# 6ci6le powi#zane i"wszystkie musz# ze sob# wspó!gra?. Ich za-
kres mo<e by? ró<nicowany procentowo na kolejnych szczeblach edu-
kacji, jednak ich korelacja jest niezb7dna.

Samorz#dowcy zwracaj# uwag7, <e w"zmianach wprowadzonych 
w"edukacji w"przeci#gu ostatnich lat zbyt du<y nacisk zosta! po!o-
<ony na wiedz7 encyklopedyczn#, co wymusza uczenie si7 pami7-
ciowe. Program nauczania jest prze!adowany tre6ciami, uczniowie 
musz# opanowywa? bardzo szczegó!owe informacje, co przek!ada 
si7 na ilo6? czasu po6wi7canego nauce tak<e w"domu. Ponadto, same 
tre6ci cz7sto nie"s# dostosowane do mo<liwo6ci percepcyjnych ucz-
nia na danym etapie, sposób podania wiedzy jest teoretyczny, a"co 
za tym idzie ma!o interesu j#cy. Jako czynnik determinuj#cy prac7 
szko!y wskazywano g!ównie system egzaminów zewn7trznych (eg-
zamin ósmoklasisty i"maturalny), co wymusza „uczenie pod testy”, 
brak czasu niezb7dnego na powtarzanie materia!u i"ugruntowanie  
wiedzy. 

Dominuj# pogl#dy, <e oprócz kompetencji kluczowych zapisanych 
w"podstawie programowej tj. porozumiewanie si7 j7zykiem ojczystym, 
kompetencje matematyczno-przyrodnicze, j7zykowe, informatyczne, 
wspó!czesna edukacja powinna po!o<y? nacisk na rozwijanie kom-
petencji mi7kkich.
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Samorz#dowcy podkre6 laj#, <e wspó!czesny 6wiat daje mo<liwo6? 
zdobycia informacji „na wyci#gni7cie r7ki”, szko!a powinna wi7c ogra-
nicza? pami7ciowe przyswajanie na rzecz zdobywania umiej7tno6ci 
praktycznych, umiej7tno6ci oceny i"logicznej analizy danych. Oceniaj# 

„mo<emy dzieci przygotowywa? do egzaminów albo do <ycia”. Wska-
zuj# na konieczno6? rozwijania kompetencji mi7dzyludzkich, umie-
j7tno6?: funkcjonowania w"6rodowisku spo!ecznym, budowania rela-
cji kole<e$skich, rodzinnych, osób m!odszych z"seniorami, znajomo6? 
funkcji spo!ecznych, wzajemne odnoszenie si7 do siebie. Umiej7tno6ci 
te"– zdaniem badanych"– powinny zosta? poszerzone o"edukacj7 oby-
watelsk# i"uczenie postaw gospodarczych. 

Wszyscy samorz#dowcy opowiedzieli si7 za zmian# podstawy progra-
mowej w"kierunku jej „odchudzenia”. To koresponduje z"odej6ciem od 
encyklopedycznej i"pami7ciowej formy przyswajania wiedzy, zmniej-
szeniem liczby ma!o przydatnych poj7?, de'nicji i"regu!ek na rzecz 
rozwoju umiej7tno6ci. 

Podkre6 lali, <e ka<da kolejna reforma, zamiast ograniczenia tre6ci 
zawartych w"podstawach programowych, powodowa!a jej „rozd7cie”, 
wprowadzaj#c coraz wi7ksz# ilo6? szczegó!ów (niechlubnym przyk!a-
dem jest ostatnia reforma edukacji, w"takcie której 1-letni program 
gimnazjum przetransferowano do 3 i"; klasy szko!y podstawowej bez 
istotnej mody'kacji tre6ci, na czego negatywne skutki zwraca uwa-
g7 wielu nauczycieli i"rodziców). Taki proces skutkuje brakiem cza-
su na utrwalenie zdobytej wiedzy oraz zrozumienie i"usystematyzo-
wanie wiadomo6ci. 

Ankietowani samorz#dowcy nie maj# w#tpliwo6ci, <e celem dzia-
!a$ edukacyjnych powinno by? rozwijanie kompetencji, rozumianych 
jako integralne po!#czenie wiedzy, umiej7tno6ci i"postaw. Opini7 t7 po-
dziela a< 0;"proc. respondentów. Podkre6 laj# przy tym, <e w6ród kom-
petencji kluczowych dla kszta!cenia ogólnego mocniej ni< dotychczas 
powinny by? akcentowane kompetencje ponadprzedmiotowe, w"tym 
mi7dzy innymi: kompetencje spo!eczne (takie jak umiej7tno6? pracy 
w"zespole i"kompetencje obywatelskie), kompetencje w"zakresie przed-
si7biorczo6ci, wieloj7zyczno6ci, kreatywno6ci i"krytycznego my6lenia 
oraz umiej7tno6? samodzielnego dzia!ania.
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Samorz#dowcy przede wszystkim oczekuj#, <e dzia!ania edukacyj-
ne wykszta!c# u"dzieci i"m!odzie<y kompetencje spo!eczne (a< 04"proc. 
ankietowanych wskazuje na tego typu potrzeb7), kreatywno6? my6le-
nia i"dzia!ania (0%"proc. pozytywnych opinii w"tej sprawie) oraz kom-
petencje z"zakresu przedsi7biorczo6ci (01"proc. pozytywnych opinii). 
Jedocze6nie zwraca uwag7, stosunkowo liczna grupa respondentów 
(3"proc.), którzy zdecydowanie nie widz# potrzeby rozwijania kompe-
tencji z"zakresu wieloj7zyczno6ci oraz krytycznego my6lenia. Samo-
rz#dowcy uwa<aj#, <e ka<dy program nauczania powinien obowi#zkowo 
wskazywa?, w"jaki sposób zawarte w"nim tre6ci kszta!cenia s!u<# roz-
wijaniu kompetencji kluczowych (twierdzi tak a< 02"proc. ankietowa-
nych osób). Bardzo wysoki jest te< poziom (04"proc.) poparcia samo-
rz#dców dla ujmowania w"tre6ciach kszta!cenia szerzej ni< dotychczas 
wa<nych kwestii spo!ecznych, gospodarczych, cywilizacyjnych (takich 
jak np. nierówno6ci spo!eczne, globalizacja, zmiany klimatyczne).

Samorz#dowcy opowiadaj# si7 bardzo jednoznacznie za tym, aby 
uczniowie o"uzdolnieniach przedmiotowych powinni mie? mo<li-
wo6? uczestniczenia w"zró<nicowanych formach zaj7?. A< %0"proc. 
wypowiada si7 „zdecydowanie tak” i"1%"proc. „raczej tak” na pyta-
nie o"to czy zaj7cia z"danego przedmiotu (przedmiotów) organizowa-
ne w"szko!ach powinny odbywa? si7 w"grupach mieszanych wieko-
wo, dobieranych na"podstawie zdiagnozowanego poziomu uzdolnie$ 
uczniów. Przeciwnych jest 0"proc. respondentów. Podobnie wysoka 
jest propozycja organizowania przez szko!y treningów twórczo6ci. Po-
piera j# ;&"proc. ankietowanych, /&"proc. nie ma zdania na ten temat, 
a"/&"proc. jest przeciwnych.

Ankietowani samorz#dowcy popieraj# tak<e propozycje dotycz#ce 
w!#czenia w"wi7kszym stopniu wy<szych uczelni w"proces wparcia ucz-
niów uzdolnionych. Za prowadzeniem zaj7? pozaszkolnych, organizo-
wanych przez uczelnie i"instytucje nauki opowiada si7 33"proc. respon-
dentów i"taka sama jest skala poparcia organizacji zaj7? na uczelniach 
z"wybranych przedmiotów przewidzianych na kierunkach studiów.

Ankietowani samorz#dowcy podkre6 laj# jedocze6nie, <e nale<y d#<y? 
do zwi7kszenia wspó!pracy pomi7dzy szko!ami wy<szymi i"szko!ami 
(twierdzi tak ;;"proc. respondentów). Uwa<aj# równie<, <e infrastruktura 
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edukacyjna uczelni, ale tak<e szkó! podstawowych, ponadpodstawo-
wych, w"wi7kszym ni< dotychczas wymiarze, powinna by? wykorzy-
stywana dla celów kszta!cenia ustawicznego (3;"proc. poparcia dla tej 
propozycji). Zdaniem ankietowanych samorz#dowców, wdra<aniem 
idei kszta!cenia przez ca!e <ycie powinny si7 zajmowa? tak<e urz7-
dy pracy (30"proc. ankietowanych wyra<a poparcie dla tej propozycji, 
a"przeciwnych jest ;"proc.)

Uj!cie systemowe

Opinie ankietowanych by!y zgodne co do konieczno6ci zwi7kszenia 
roli samorz#du w"realizacji zada$ o6wiatowych. Samorz#dowcy prze-
konywali, <e rol# pa$stwa winno pozosta? tworzenie podstawy progra-
mowej, przepisów o6wiatowych, nadzoru pedagogicznego nad szko!a-
mi oraz ustalanie zakresu kompetencji uczniów. Natomiast jednostki 
samorz#du terytorialnego powinny odpowiada? w"pe!ni za tworzenie 
i"organizowanie sieci szkó! w"zale<no6ci od specy'ki i"potrzeb lokal-
nej spo!eczno6ci. 

Wszyscy ankietowani samorz#dowcy byli zgodni co do koniecz-
no6ci wprowadzenia zmian w"organizacji procesu kszta!cenia, cho? 
cz76? podkre6 la!a, <e organizacja zada$ nie le<y w"kompetencjach or-
ganu prowadz#cego. Samorz#dowcy podkre6 laj#, <e wszystkie zadania, 
reali zowane przez organ prowadz#cy, podlegaj#ce kontroli kuratorium 
o6wiaty, musz# mie? zapewnione 'nansowanie z"bud<etu pa$stwa i"nie 
mog# obci#<a? 6rodków w!asnych gminy. Wielu formu!owa!o postu-
lat wypracowania modelu jednolitego i"spójnego podzia!u kompetencji 
i"zada$ organów prowadz#cych i"nadzoruj#cych placówki o6wiatowe 
wraz z"jasnymi zasadami ich 'nansowania. Przedstawiciele jednostek 
samorz#du terytorialnego wskazywali na brak konsekwencji we wspó!-
czesnym modelu edukacji, który ich zdaniem powinien jasno wyzna-
cza? obowi#zki poszczególnych organów i"wskazywa? Gród!o 'nanso-
wania wykonywanych przez nie zada$. 

Wypracowany w"latach 0&. model pa$stwowo-samorz#dowy, w"opar-
ciu o"który pa$stwo zapewnia tworzenie ram programowych nauczania, 
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sprawuje nadzór nad o6wiat# oraz pokrywa 'nansowo jej funkcjono-
wanie, w"toku wielu wprowadzanych na przestrzeni lat zmian uleg! 
mody'kacjom a"kompetencje poszczególnych stron zosta!y naruszone 
b#dG przesuni7te. Samorz#dowcy podkre6 laj#, <e rol# pa$stwa powin-
no by?: pe!ne 'nansowanie o6wiaty w"stopniu umo<liwiaj#cym reali-
zacj7 wszystkich zada$ edukacyjnych, bez przerzucania cz76ci kosztów 
na samorz#dy, co obecnie ma miejsce; tworzenie podstawy programo-
wej; ustalanie jasnego i"jednoznacznego zakresu kompetencji, który 
powinni opanowa? uczniowie, a"tak<e wery'kacja opanowanych tre-
6ci, niekoniecznie jednak za pomoc# egzaminów. Samo rz#dy powinny 
by? kreatorem lokalnej polityki o6wiatowej, ich rola winna si7 sprowa-
dza? do zabezpieczenie kadry, bazy i"infrastruktury w"ramach otrzy-
manych 6rodków, adekwatnie do wynikaj#cych ze specy'ki poszcze-
gólnych placówek potrzeb. 

Mocno akcentowany by! w#tek subwencji o6wiatowej, która nie po-
krywa kosztów funkcjonowania szkó! (zw!aszcza ma!o licznych, w"ma-
!ych miejscowo6ciach i"na wsiach) oraz wynagrodze$ nauczycieli i"ich 
pochodnych, na które nie maja wp!ywu jednostki samorz#du teryto-
rialnego ponosz#c jednocze6nie ich koszty. 

Samorz#dowcy zgodnie zwracali uwag7 na konieczno6? likwidacji 
b#dG powa<nych zmian w"Karcie Nauczyciela, która ogranicza moty-
wacj7 nauczycieli, jest niesprawiedliwa, budzi opór spo!eczny i"cyt."„jest 
g!ówn# przyczyn# z!ego stanu o6wiaty”. Wszyscy ankietowani podkre6-
lali, <e podobnie jak w"ka<dym innym zawodzie wynagrodzenie na-
uczycieli powinno by? bezpo6rednio powi#zane z"efektami ich pracy 
(podobnie jak sposób zatrudniania i"wypowiadania umów o"prac7). 
Dodawali tak<e, <e obecnie przyj7ty system warunkowany Kart# Na-
uczyciela (uznawan# za regulacj7 archaiczn#) w"<aden sposób nie do-
cenia nauczycieli aktywnych, nie motywuje do pracy, nie pozwala tak-
<e egzekwowa? obowi#zków od pedagogów, którzy nie przyk!adaj#"si7 
do pracy. Akcentuj# powa<ny problem dotycz#cy metod badania jako-
6ci pracy nauczycieli, na których w"przysz!o6ci mia!by si7 opiera? sy-
stem wynagrodze$. Nie wskazane jest oparcie go jedynie na wynikach 
nauczania uczniów, które mog# by? niewystarczaj#ce i"niemiarodajne. 
Wi7kszo6? samorz#dowców podkre6 la!a, <e proces oceny jako6ci pracy 
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nauczycieli powinien odbywa? si7 w"szko!ach z"uwzgl7dnieniem sze-
rokiego zakresu kompetencji dyrektora.

Ogromnie zró<nicowane s# opinie ankietowanych samorz#dców na 
temat potrzeby uelastycznienia rozwi#za$ organizacyjnych stosowa-
nych w"procesie kszta!cenia. 

Generalnie opinie te dziel# si7 niemal po po!owie na stronników 
i"przeciwników wprowadzania zmian w"dotychczasowej organizacji 
kszta!cenia (opinie ankietowanych przedstawiono na wykresie poni<ej).

I"tak:
 $ za odej6ciem od podzia!u na klasy wed!ug wieku opowiada si7 
10"proc. ankietowanych, a"przeciwnego zdania jest %2"proc.,

 $ za odej6ciem od sta!ego podzia!u na oddzia!y, z"mo<liwo6ci# two-
rzenia grup mi7dzyoddzia!owych opowiada si7 %1"proc. samorz#-
dowców i"dok!adnie tylu samych jest temu przeciwnych,

 $ stosunkowo najwi7ksza skal7 akceptacji znajduje propozycja 
umo<liwienia elastycznego regulowania d!ugo6ci jednostki me-
todycznej, adekwatnie do mo<liwo6ci psycho'zycznych uczniów 
i"realizowanych zada$. W"tym przypadku 41"proc. respondentów 
odpowiada „zdecydowanie tak” lub „raczej tak”, a"tylko .."proc. 

„raczej nie” lub „zdecydowanie nie”, 
 $ nawet z"pozoru drobna korekta organizacyjna procesu kszta!cenia, 

jak poszerzenie zastosowania oceny opisowej wzbudza kontrower-
sje przedstawicieli samorz#dów terytorialnych. Co prawda 2."proc. 
spo6ród nich opowiada si7 takim rozwi#zaniem, ale przeciwnych jest 
.%"proc., a"„trudno powiedzie?” odpowiada .%"proc. respondentów,

 $ za umo<liwieniem realizacji zaj7? z"danego przedmiotu w"da-
nym oddziale wi7cej ni< jednemu nauczycielowi opowiedzia!o 
si7 22"proc. ankietowanych, ale a< .2"proc. nie ma tej sprawie wy-
robionego zdania, a".&"proc. jest przeciwnych,

 $ do6wiadczenia z"prowadzenia nauki zdalnej w"okresie pandemii 
>,C)(-/0 wp!yn7!y tak<e zapewne na opini7 ankietowanych co do 
umo<liwienia realizacji cz76ci zaj7? w"formie zdalnej (tzw."blended -
learning). St#d .&"proc. jest temu przeciwnych, a< .1"proc. odpo-
wiada „trudno powiedzie?”, a"23"proc. akceptuje tego typu propo-
zycj7 zmian w"procesie kszta!cenia. 
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Ankietowani samorz#dowcy s# podzieleni co do zwi7kszenia wp!ywu 
na zakres i"form7 realizacji tre6ci kszta!cenia w"szko!ach: nauczycieli, 
rodziców, uczniów, organów prowadz#cych, kuratorów o6wiaty i"przed-
si7biorców. W"najwi7kszym stopniu popieraj# ten postulat w"stosun-
ku do nauczycieli. Za zwi7kszeniem ich roli zdecydowanie opowiada 
si7 2;"proc. ankietowanych a"kolejne 12"proc. uwa<a, <e raczej tak by? 
powinno. W"tej kwestii nie by!o <adnych g!osów zadecydowanie prze-
ciwnych. W"przypadku roli uczniów, respondenci generalnie popieraj# 
zwi7kszenie ich wp!ywu na zakres i"form7 realizacji tre6ci kszta!cenia, 
ale w"tej kwestii s# rekordowo (w"skali ca!ego badania ankietowane-
go) ostro<ni w"ocenie. Podobnie ostro<nie podchodz# do postulatu 
zwi7kszania roli rodziców. Jeszcze bardziej asekuracyjnie ankietowa-
ni podchodz# do projektu zwi7kszania roli przedsi7biorców. Nie dzi-
wi, <e ankietowani proponuj# zwi7kszenie wp!ywu organu prowadz#-
cego na <ycie szko!y (4."proc. g!osów), cho? w"tej kwestii tak<e liczna 
grupa nie ma wyrobionego zdania (.."proc.), a"zdecydowanie lub ra-
czej przeciwna jest tak<e znaczna grupa"– /4"proc.

Pewnym zaskoczeniem, w"kontek6cie powszechnych postulowanych 
przez 6rodowiska samorz#dowe wniosków o"ograniczenie roli kurato-
rów o6wiaty, wi7kszo6? ankietowanych uwa<a, <e ich wp!yw na zakres 
i"form7 realizacji tre6ci kszta!cenia w"danej szkole powinien by? wi7k-
szy nic obecnie. A< .%"proc. samorz#dowców opowiada si7 za tym roz-
wi#zaniem zdecydowanie, a"kolejne 12"proc. odpowiada, <e raczej po-
winno si7 ten wp!yw kuratorów zwi7kszy?. Przeciwnego zdania jest 
.1"proc. ankietowanych, z"tym, <e a< .&"proc. wypowiada si7, <e „raczej 
nie”. Nie dziwi natomiast, <e a< 34"proc. ankietowanych opowiedzia!o 
si7 za zwi7kszaniem uprawnie$ organu prowadz#cego placówki o6wia-
towe, kosztem kuratorów o6wiaty (chocia< zdecydowane za w"tej spra-
wie wypowiedzia!o tylko .&"proc. ankietowanych). Jeszcze wi7kszym 
poparciem ankietowanych samorz#dców spotyka si7 propozycja zwi7k-
szenia wp!ywu organów prowadz#cych na wybór dyrektora placówki 
o6wiatowej. Opowiada si7 za tym rozwi#zaniem a< 34"proc. respon-
dentów. W"tym przypadku zastanawia jednak, <e pozostaje stosunko-
wo du<a liczba respondentów, którzy s# zdania, <e aktualna procedu-
ra wyboru dyrektora szko!y nie powinna si7 zmienia?, a"przypomnie? 
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nale<y, i< obecnie samorz#dy nie s# w"stanie samodzielnie decydowa? 
kto nim zostanie.

Nie znajduje równie< znacz#cego poparcia postulat zniesienia Karty 
Nauczyciela. Co prawda opowiada si7 za nim w"wi7kszym lub mniej-
szym stopniu 2. ankietowanych samorz#dców, ale a< ./"proc. uwa<a, <e 
raczej nie powinno si7 tego robi?, a"%"proc. jest zdecydowanie temu roz-
wi#zaniu przeciwne. Co pi#ty ankietowany nie ma w"tej sprawie zdania.

Jeszcze bardziej spolaryzowane s# opinie samorz#dowców na temat 
wprowadzenia obowi#zku edukacji przedszkolnej dla dzieci 1-letnich. 
Zdecydowanie za tym rozwi#zaniem opowiada si7 /2"proc. ankieto-
wanych, podczas gdy przeciwko jest /%"proc. „Raczej tak” odpowiada 
.0"proc. samorz#dców, a"1&"proc. twierdzi, <e „raczej nie”. Niezdecy-
dowanych respondentów by!o /."proc.

Samorz#dowcom zadano tak<e pytanie o"rol7 zwi#zków zawodo-
wych w"dzia!aniu placówek o6wiatowych. Pytano czy nie nale<y ogra-
niczy? ich roli i"w"tej kwestii przewa<a opinia, <e tak (40"proc.), cho-
cia< nie sposób nie zauwa<y?, <e /;"proc. si7 temu sprzeciwia, a"/1"proc. 
nie ma ten temat wyrobionego zdania. Podobnie jak w"sprawie przy-
sz!o6ci Karty Nauczyciela czy te< zasad wyboru nauczyciela, ten wy-
nik badania ankietowego odczyta? mo<na jako ch7? samorz#dowców 
do zachowania obecnego status quo w"tych kwestiach.

Ankietowani podkre6 laj# ogromn# rol7 nauczycieli w"kszta!ceniu 
dzieci i"m!odzie<y i"dlatego postuluj# o"zwi7kszenie wymogów dla 
kandydatów do tego zawodu. Podniesienia tych kryteriów domaga si7 
43"proc. ankietowanych, a".%"proc. jest przeciwnych. Samorz#dcy nie 
s# natomiast tak zdecydowani co do potrzeby zmiany systemu awansu 
zawodowego nauczycieli. Za wyd!u<eniem 6cie<ki awansu zawodowe-
go nauczycieli zdecydowanie opowiedzia!o si7 %3"proc. respondentów, 
a"przeciwnego zdania by!o 14"proc. ankietowanych.

Ankietowani samorz#dowcy wypowiadaj# si7 te< na temat potrzeby 
oceniania jako6ci pracy szko!y. S# niemal jednomy6lni, w"01"proc. uwa-
<aj#, <e powinna o"tym decydowa? opinia „klientów szko!y” (w"zale<-
no6? od wieku i"charakteru placówki: dzieci, m!odzie<, rodzice, przed-
si7biorcy), %"proc. nie ma tej sprawie zdania, „raczej nie” odpowiada 
."proc. ankietowanych, a"„zdecydowanie nie” tylko /"proc. Przy du<ych 
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u!omno6ciach oceny wy!#cznie w"oparciu o"wyniki egzaminów (ósmo-
klasisty, maturalne) i"olimpiad przedmiotowych, za takim rozwi#za-
niem opowiedzia!o si7 %3"proc. ankietowanych, kolejnych %/"proc. od-
powiedzia!o „raczej tak” i"nie by!o <adnej odpowiedzi nie. Z"du<ym 
poparciem spotka!a si7 tak<e propozycja oparcia jako6ci pracy szko-
!y o"wyniki testów zewn7trznych oraz wewn7trznych bada$ wyników 
kszta!cenia (33"proc. g!osów akceptacji dla takiego rozwi#zania). 

Równie wysoka jest skala poparcia dla propozycji wprowadzenia me-
chanizmów premiowania 'nansowego przedszkoli i"szkó! za wdro<e-
nie i"rozwijanie systemów zarz#dzania jako6ci# (opowiada si7 za tym 
rozwi#zaniem ;;"proc. ankietowanych).

Samorz#dowcy wypowiadaj# si7 te< na temat potencjalnych, przy-
sz!ych wariantów algorytmu podzia!u subwencji o6wiatowej. Spo6ród 
trzech mo<liwo6ci: w"oparciu o"liczb7 uczniów, liczb7 oddzia!ów czy te< 
w"oparciu o"system mieszany uwzgl7dniaj#cy w"cz76ci liczb7 uczniów 
i"w"cz76ci liczb7 oddzia!ów, ten ostatni uzyska! najwi7ksze poparcie 
ankietowanych. Opowiada si7 za nim 4."proc. ankietowanych, a"drugi 
w"kolejno6ci wyboru osób ankietowanych by!oby dotychczasowy algo-
rytm opieraj#cy si7 na liczbie uczniów (poparcie 23"proc.) Najni<sze 
poparcie uzyska! wariant naliczania subwencji na podstawie wy!#cznie 
liczby oddzia!ów. By!by on do przyj7cia tylko przez %2"proc. ankieto-
wanych. Równocze6nie jednak, ankietowani uwa<aj#, <e zró<nicowa-
nie sytuacji samorz#dów terytorialnych w"realizacji zada$ o6wiatowych 
uwzgl7dniane powinno by? w"subwencji wyrównawczej, obejmuj#cej 
wszystkie zadania samorz#dów, nie tylko o6wiatowe (popiera t7 pro-
pozycj7 ;1"proc. ankietowanych).

Samorz#dowcy uwa<aj# tak<e, <e konieczne jest wprowadzenie przej-
rzystych standardów o6wiatowych, w"tym tak<e 'nansowych. Ocze-
kuje tego a< ;0"proc. respondentów. Wskazuj# przy tym, <e dobrym 
Gród!em pokrycia wydatków o6wiatowych mog!yby by? zwi7kszenia 
udzia!u w"podatku dochodowym od osób 'zycznych. Dzi6 po!owa po-
datku dochodowego od osób 'zycznych tra'a do samorz#dów teryto-
rialnych. Pozosta!# cz76? J)E powinno si7 przekaza? do samorz#dów, 
na realizacj7 zada$ z"zakresu edukacji uwa<a 33"proc. ankietowanych, 
a"przeciwnego zdania jest zaledwie 3"proc. Równocze6nie uwa<aj#, <e 
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je6li samorz#d realizuje zadania o6wiatowe powy<ej ustalonego przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej minimalnego standardu, powinien 
samodzielnie ponosi? koszty tego wy<szego poziomu us!ug (opowia-
da si7 a"tym 40"proc. respondentów).

Ankietowani samorz#dowcy odnie6li si7 tak<e do kwestii 'nansowa-
nia przeszkolili i"szkó! niepublicznych. 4/"proc. opowiada si7 za tym, 
aby przedszkola i"szko!y niepubliczne mia!y zagwarantowane 6rodki 
'nansowe identyczne jak szko!y publiczne, a".%"proc. jest przeciwne-
go zdania.

Uj!cie finansowe

W"wypowiedziach ankietowanych przedstawicieli jednostek samorz#-
du terytorialnego wielokrotnie akcentowany by! problem niedoszaco-
wania o6wiaty i"nieodpowiedniego jej 'nansowania (na samorz#dach 
spoczywa utrzymanie oddzia!ów, mimo bardzo ma!ej liczby uczniów 
w"klasach, utrzymanie niewielkich szkó!, które s# cz7sto jedynym o6rod-
kiem <ycia spo!ecznego na wsiach, a"tak<e zabezpieczanie 6rodków na 
wynagrodzenia nauczycieli, co stanowi najwi7kszy wydatek) oraz pilnej 
potrzeby stworzenia modelu, w"którym zostan# jasno okre6 lone zada-
nia i"kompetencje wraz z"rozs#dnymi zasadami 'nansowania. Samo-
rz#dowcy zgodnie oceniaj#, <e bezp!atny i"powszechny dost7p do edu-
kacji zagwarantowany dzi6 przez Konstytucj7 musi zosta? utrzymany. 

Wed!ug nich, na ka<dym poziomie kszta!cenia powinna istnie? mo<-
liwo6? korzystania z"o6wiaty w"ramach 6rodków publicznych, w"innym 
wypadku ogromna rzesza spo!ecze$stwa zosta!aby wykluczona z"sy-
stemu edukacji powoduj#c powstanie enklaw ludzi elitarnych i"wyklu-
czonych, co stoi w"sprzeczno6ci z"ide# rozwoju spo!ecze$stwa nowo-
czesnego w"Europie.

Wi7kszo6? samorz#dców docenia!a tak<e mo<liwo6? dobrowolne-
go korzystania ze szkolnic twa 'nansowanego ze 6rodków prywatnych, 
g!ównie na poziomie szko!y ponadpodstawowej.

Je6li chodzi o"mo<liwo6? op!acania przez rodziców zaj7? dodatko-
wych podnosz#cych kompetencje techniczne czy j7zykowe, zdania 
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wypowiadaj#cych si7 by!y podzielone. Cz76? dopuszcza!a istniej#c# 
obecnie mo<liwo6? skorzystania z"prywatnej oferty w"tym zakresie, 
cz76? przekonywa!a, <e w"ten sposób sankcjonowana zostaje prywaty-
zacja ogromnej cz76ci aktywizacji o6wiatowej, która de facto powinna 
by? zapewniona (jako zaj7cia dodatkowe) przez system motywowania 
i"wynagradzania nauczycieli. 

Brak zbie<no6ci opinii daje si7 zauwa<y? w"odpowiedziach dotycz#-
cych 'nansowania szkolnic twa wy<szego. Studia wy<sze, zw!aszcza na 
kierunkach lukratywnych powinny"– zdaniem przedstawicieli samorz#-
dów terytorialnych"– by? wspó!'nansowane ze 6rodków prywatnych. 
Powinno si7 tak<e stworzy? system stypendiów/ po<yczek studenckich, 
których 6wiadczeniodawc# by!by nie tylko bud<et pa$stwa, ale 'rmy 
czy instytucje planuj#ce zatrudni? w"przysz!o6ci danego studenta. Sa-
morz#dowcy zgodnie podkre6 lali, <e podobnie jak w"ka<dym innym 
zawodzie wynagrodzenie nauczycieli powinno by? bezpo6rednio po-
wi#zane z"efektami ich pracy (podobnie jak sposób zatrudniania i"wy-
powiadania umów o"prac7). 

Dodawali tak<e, <e obecnie przyj7ty system warunkowany Kart# 
Nauczyciela w"<aden sposób nie docenia nauczycieli aktywnych, nie 
motywuje do pracy, nie pozwala tak<e egzekwowa? obowi#zków od 
pedagogów, którzy nie przyk!adaj# si7 do pracy. Akcentuj# powa<ny 
problem dotycz#cy metod badania jako6ci pracy nauczycieli, na któ-
rych w"przysz!o6ci mia!by si7 opiera? system wynagrodze$. Nie wska-
zane jest oparcie go jedynie na wynikach nauczania uczniów, które 
mog# by? niewystarczaj#ce i"niemiarodajne. Wi7kszo6? samorz#dow-
ców podkre6 la!a, <e proces oceny jako6ci pracy nauczycieli powinien 
odbywa? si7 w"szko!ach z"uwzgl7dnieniem szerokiego zakresu kom-
petencji dyrektora.

Samorz#dowcy zgadzaj# si7, <e p!ace nauczycieli powinny by? wy<-
sze ni< obecnie i"osi#gn#? poziom co najmniej 6redniego wygrodzenia 
w"gospodarce narodowej. Popiera ten wniosek ;3"proc. ankietowanych, 
a"przeciwnego zdania jest zaledwie 3"proc. ankietowanych. Sporym 
zaskoczeniem jest natomiast skala poparcia samorz#dców dla ustala-
nia wysoko6ci wynagrodze$ nauczycielskich w"wyniku uzgodnie$ po-
mi7dzy resortem edukacji, a"ogólnopolskimi zwi#zkami zawodowymi 
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nauczycieli (co oznacza, <e bez udzia!u samych samorz#dów, które 
potem obarczone s# konsekwencjami 'nansowymi tych uzgodnie$). 
Dotychczasowy system popiera zdecydowanie /2"proc. ankietowanych, 
ale kolejnych 4/"proc. uwa<a, <e raczej tak by? powinno w"przysz!o6ci. 
Zdecydowanie przeciw jest %"proc. ankietowanych, a"„raczej nie” od-
powiada 2"proc. samorz#dowców.

Ankietowani samorz#dowcy a< w"0&"proc. uwa<aj#, <e wynagro-
dzenia nauczycieli powinny by? p!acone w"ca!o6ci z"bud<etu pa$stwa, 
poprzez dotacj7 celow# dla samorz#dów terytorialnych (przeciwne-
go zdania jest tylko 1"proc. ankietowanych). Opinia ta wynika za-
pewne z"faktu, <e obecnie przekazywane samorz#dom 6rodki w"for-
mie subwencji nie pokrywaj# w"wielu przepadkach nawet kosztów 
p!ac nauczycielskich, a"ka<da kolejna podwy<ka zwi7ksza!a skal7 luki 
w"'nansowaniu zada$ o6wiatowych realizowanych przez gminy, po-
wiaty i"województwa. Dlatego zapewne brak wiary samorz#dowców, <e 
mo<liwe b7dzie pokrywanie wszystkich wydatków p!acowych w!a6nie 
z"subwencji. A< %4"proc. ankietowanych nie ma w"tej sprawie zdania 
albo jest przeciwnych.

Najbardziej zró<nicowane s# natomiast opinie co do wariantu 'nan-
sowania wynagrodze$ nauczycielskich w"ca!o6ci ze"6rodków w!asnych 
samorz#dów terytorialnych. Bardzo wysoki jest natomiast stopie$ po-
parcia dla propozycji wprowadzenia mechanizmu p!acowego dla na-
uczycieli, w"którym cz76? wynagrodzenia otrzymuje si7 nie za uczenie 
(zrealizowanie programu nauczania; tematu szkolenia; formy doskona-
lenia itd.), ale za nauczenie (wystandaryzowane parametry oceny efek-
towno6ci nauczania). Popiera t7 propozycj7 a< ;/"proc. ankietowanych 
samorz#dowców, a"„raczej nie” odpowiada tylko /"proc.

Samorz#dowcy uwa<aj#, <e w"Polsce wydatki publiczne na edukacj7 
i"nauk7 nie s# wystarczaj#ce. 5#cznie 23"proc. ankietowanych twierdzi, 
<e s# zbyt niskie. W"ogromnej wi7kszo6ci (01"proc.) u<ywaj#, <e powin-
ny one osi#gn#? na przestrzeni .–1 lat poziom 6redniej krajów najbar-
dziej rozwini7tych. Zdecydowanie przewa<aj# tak<e opinie, <e aktual-
na struktura nak!adów na rozwój kompetencji powinna w"przysz!o6ci 
zosta? zachowana, co oznacza, <e oko!o 0&"proc. stanowi# w6ród nich 
wydatki publiczne, a"oko!o /&"proc. pochodzi z"zasobów prywatnych 
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i"przedsi7biorców. Za takimi proporcjami opowiada si7 4;"proc. ankie-
towanych.

Samorz#dowcy uwa<aj#, <e w"my6l zasady, mój osobisty poten-
cja!"– mój osobisty interes, na ka<dym etapie kszta!cenia akceptowal-
ne, a"wr7cz po<#dane jest !#czenie 6rodków publicznych ze 6rodkami 
prywatnymi lub zasobami przedsi7biorców. Zdecydowanie opowiada 
si7 za tym .3"proc. respondentów, a"kolejne 23"proc. twierdzi, <e raczej 
tak. Odmiennego zdania jest jedynie %"proc. ankietowanych. 

Respondenci uwa<aj#, <e pa$stwo, powinno zapewnia? w"pe!ni 6rod-
ki na zdobywanie wiedzy i"umiej7tno6ci oraz kszta!towanie postaw 
dzieci i"m!odzie<y ucz7szczaj#cych do przedszkoli i"szkó!, a"w"stosun-
ku do osób doros!ych i"przedsi7biorców jedynie w"cz76ci do'nanso-
wywa? podejmowane przez nich dzia!ania na rzecz rozwoju kompe-
tencji. Za tym rozwi#zaniem opowiada si7 a< ;."proc. ankietowanych.

Mocne i#s$abe strony edukacji

Niemal wszyscy ankietowani wskazywali, <e najmocniejsz# stron# pol-
skiej edukacji jest jej powszechno6?, 'nansowanie ze 6rodków publicz-
nych oraz zrównowa<ony dost7p do szkó! i"przedszkoli. 

Kolejnym plusem jest bardzo dobra baza lokalowa, wyposa<enie kla-
sopracowni, infrastruktura sportowa. 

Samorz#dowcy podkre6 lali równie< wag7 wysokiego poziomu kadr 
w"systemie o6wiaty, odpowiednie wyksztalcenie nauczycieli, ich zaan-
ga<owanie oraz ch7? podnoszenia kwali'kacji. Warto te< podkre6 li?, 
<e w6ród mocnych stron edukacji, wielu ankietowanych wskazywa!o 
na otwarto6? i"kreatywno6? dzieci i"m!odzie<y.

Jako najs!absz# stron7 edukacji, ankietowani samorz#dowcy wskazali 
polityk7 o6wiatow# pa$stwa (brak jednoznacznych i"jednolitych przepi-
sów o6wiatowych, brak stabilizacji, nak!adanie nowych zada$ na samo-
rz#dy bez zapewnienia im 'nansowania). Koresponduje z"tym tak<e nie-
przewidywalno6? i"brak wyrazistego kierunku, w"jakim pod#<a polska 
edukacja. Cz7ste zmiany systemowe, s!abo przygotowane i"nieprzemy-
6lane reformy wp!ywaj# na jako6? kszta!cenia i"ocen7 polskiej edukacji. 
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Kolejn# s!ab# stron# s# programy nauczania, na co sk!adaj# si7: zbyt 
du<y nacisk na wiedz7 encyklopedyczn#, zbyt obszerna podstawa pro-
gramowa, brak korespondencji pomi7dzy programem nauczania a"wy-
maganiami wspó!czesno6ci (brak czasu na kszta!towanie kompetencji 
spo!ecznych, aktywno6ci obywatelskich, s!abe przygotowanie do po-
trzeb rynku pracy). Wiele zastrze<e$ budz# te<: sposób oceny pracy 
ucznia (brak odpowiedniej motywacji, tzw. szuDadkowanie, nadmier-
na krytyka, brak nagradzania samodzielnego my6lenia, a"co za tym 
idzie utrwalanie gotowych schematów my6lenia) i"niew!a6ciwy sposób 
'nansowania poszczególnych zada$ o6wiatowych. 

(.,. Synteza bada* przeprowadzonych w!ród 
przedstawicieli otoczenia edukacji

Uj!cie programowe

Respondenci zasadniczo byli zgodni, <e celem edukacji jest realizacja 
!#cznie wszystkich trzech zada$, o"które zostali zapytani w"badaniu tj. 
przekazywanie wiedzy, kszta!towanie umiej7tno6ci i"rozwijanie postaw. 
Edukacja powinna !#czy? wszystkie powy<sze komponenty z"zacho-
waniem równowagi. Uczestnicy badania podkre6 lali, <e obecnie istot-
ne jest zmniejszanie znaczenia przekazywania wiedzy teoretycznej na 
rzecz rozwijania umiej7tno6ci potrzebnych w"<yciu doros!ym, umo<li-
wiaj#cych uczniom dobre funkcjonowanie nie tylko w"obszarze zawo-
dowym, ale tak<e spo!ecznym, gospodarczym i"kulturalnym.

W6ród kompetencji priorytetowych dla edukacji, respondenci wska-
zywali przede wszystkim kompetencje zgodne z"katalogiem kompeten-
cji kluczowych okre6 lonych w"Zaleceniach Unii Europejskiej. Uczest-
nicy badania podkre6 lali, <e szko!a powinna przygotowa? uczniów do 
funkcjonowania w"dalszym <yciu oraz umo<liwi? osobom ucz#cym 
si7 podejmowanie w"przysz!o6ci wyzwa$. Wskazywano m.in. na zdol-
no6? krytycznego my6lenia, umiej7tno6ci analizowania i"rozwi#zywa-
nia problemów, liderstwo, komunikacj7 i"wspó!prac7, asertywno6?, 
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umiej7tno6? samodzielnego my6lenia i"znajdowania informacji, a"tak-
<e odpowiedzialno6?, kompetencje obywatelskie i"umiej7tno6? adap-
tacji. Podkre6 lono te<, <e warto zaw7zi? liczb7 kompetencji, stanowi#-
cych priorytet dla systemu edukacji, bowiem zbyt du<e rozdrobnienie, 
utrudnia ich realizacj7.

Wi7kszo6? respondentów za najwa<niejsz# i"podstawow# zmian7, 
jaka powinna nast#pi? w"zakresie edukacji w"Polsce, uwa<a koniecz-
no6? przeformu!owania ca!o6ciowego podej6cia do edukacji. Chodzi 
tu o"zmian7 'lozo'i my6lenia o"edukacji, tak by paradygmat edukacji 
by! zgodny z"aktualn# wiedz# o"procesach uczenia si7. Zdaniem bada-
nych szko!a powinna zmieni? swoje podej6cie wzgl7dem ucznia, odej6? 
od modelu transmisyjnego, na rzecz relacyjnego"– stawiaj#cego ucznia 
w"centrum zainteresowania. Istotne jest, by szko!a ograniczy!a kontrol7 
wobec uczniów, na rzecz zaufania i"pobudzania motywacji wewn7trz-
nej. Zadaniem szko!y powinno by? aktywizowanie ucznia i"wzmacnia-
nie jego poczucia odpowiedzialno6ci. 

Inn#, równie wa<n# kwesti# wymienian# przez wi7kszo6? respon-
dentów jest zmiana podstawy programowej w"kontek6cie zwi7kszenia 
roli kompetencji. Badani dostrzegaj# potrzeb7 zmiany podej6cia z"teo-
retycznego na bardziej praktyczne. Przedstawiciele otoczenia edukacji 
wskazali na konieczno6? operacjonalizacji celów ogólnych podstawy 
programowej, w"szczególno6ci w"zakresie kszta!towania kompetencji, 
zdaniem respondentów niezb7dne jest wprowadzenie konkretnych za-
pisów, w"jaki sposób kompetencje powinny by? realizowane i"jak oce-
niane. Dodatkowo postulowano ograniczenie zawarto6ci podstawy pro-
gramowej, bowiem zbyt du<a liczba tre6ci (w"tym przede wszystkim 
w"obszarze wiedzy teoretycznej) uniemo<liwia swobodne podej6cie do 
przedmiotu i"budzi obawy niezrealizowania podstawy (a"tym samym 
nieodpowiednie przygotowanie uczniów do egzaminu). Zdaniem re-
spondentów warto w"podstawie programowej uwzgl7dni? w"wi7kszym 
zakresie zagadnienia zwi#zane z"bie<#cymi problemami spo!ecznymi 
i"przyrodniczymi. 

Równolegle uczestnicy badania wskazuj# na pewn# elastyczno6?, jak# 
daje podstawa programowa w"kszta!towaniu indywidulanych progra-
mów oraz opowiadaj# si7 za konieczno6ci# szerokiej dyskusji na temat 
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edukacji, której rol# by!oby u6wiadomienie nauczycieli, <e mog# odej6? 
od rutyny i"zacz#? pracowa? inaczej

Uj!cie systemowe

W"kontek6cie organizacji procesu kszta!cenia przedstawiciele otocze-
nia edukacji dostrzegaj# konieczno6? wprowadzenia zmian w"systemie 
oceniania uczniów, w"tym przede wszystkim uelastycznienie zapisów 
w"tym zakresie oraz zdecydowane zmniejszenie znaczenia ocen cyfro-
wych na rzecz zwi7kszenia roli ocen opisowych. Zdaniem badanych 
g!ównym celem oceniania powinna by? informacja zwrotna dla ucz-
niów na temat ich post7pów.

Drug# wa<n# kwesti#, zwi#zan# cz76ciowo równie< z"systemem 
oceniania, jest bardzo du<e znaczenie egzaminów zewn7trznych, co 
sprawia, <e „wpadamy w"pu!apk7 uczenia pod egzaminy”. Przedstawi-
ciele otoczenia edukacji rekomenduj# zmniejszenie wagi egzaminów 
i"jedno czesne poszerzenie spektrum ich oceny. Zakres bada$ egzami-
nacyjnych powinien uwzgl7dnia? nie tylko zdobyt# wiedz7, ale rów-
nie< kompetencje, które w"obecnym systemie egzaminacyjnym s# ca!-
kowicie pomijane. 

W"zakresie zmian organizacyjnych respondenci proponuj# tak<e 
wprowadzenie nowych, bardziej urozmaiconych metod kszta!cenia, 
lepiej dostosowanych do wspó!czesnego 6wiata, w"tym przede wszyst-
kim tych, nastawionych na kwestie praktyczne oraz pomagaj#cych 
rozwija? kompetencje kluczowe np. nauczanie przez projekty, praca 
w"grupach, nauczanie interdyscyplinarne, wyjazdy, zaj7cia w"terenie, 
podj7cie wspó!pracy z"biznesem (w"tym realizacja praktyk) oraz an-
ga<owanie nauczycieli akademic kich do pracy na ni<szych szczeblach. 
Zdaniem badanych nale<a!oby zmieni? metodyk7 nauczani z"trans-
misyjnej na aktywizuj#c#, w"taki sposób, by uczniowie samodzielnie 
szukali rozwi#za$ np. poprzez eksperymentowanie i"stawianie pyta$. 
W6ród propozycji pojawi!y si7 tak<e pomys!y zwi#zane ze zmian# or-
ganizacji przestrzeni szkolnej, d!ugo6ci# jednostki lekcyjnej, a"tak<e 
liczebno6ci# uczniów.
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Jak wskazuj# przedstawiciele otoczenia edukacji wiele z"proble-
mów dzisiejszej edukacji wynika ze sposobu kszta!cenia nauczycieli. 
Uczestnicy badania wskazuj# na ogromn# rol7, jak# maj# do spe!nie-
nia nauczyciele i"zauwa<aj# brak przygotowania nauczycieli do pe!-
nienia swojej funkcji. Zdaniem respondentów przygotowanie nauczy-
cieli do zawodu wymaga radykalnych zmian. Obecnie ogranicza si7 
w"du<ej mierze do kwestii teoretycznych, nauczyciele podejmuj# za-
wód bez praktycznego przygotowania, co utrudnia odnalezienie si7 
m!odych ludzi w"zawodzie. W"wi7kszo6ci nauczyciele (bez wzgl7du 
na sta<) nie posiadaj# te< wystarczaj#cej wiedzy na temat aktualnych 
procesów uczenia si7 oraz metodyki i"wykorzystania nowoczesnych 
rozwi#za$ dydaktycznych. Ponadto zdaniem badanych bardzo istot-
ne jest tak<e podniesienie rangi zawodu nauczyciela oraz zwi7ksze-
nie autonomii nauczyciela w"realizacji w!asnych pomys!ów w"zakre-
sie programu nauczania.

Drugim wa<nym aspektem, równie< zwi#zanym z"kapita!em ludz-
kim, jest kwestia zarz#dzania placówk# i"wzmocnienie roli dyrektora. 
Badani rekomenduj# nadanie dyrektorowi funkcji lidera szko!y (a"na-
wet ca!ej spo!eczno6ci), przekazanie funkcji zarz#dczych oraz stworze-
nie przestrzeni do dzia!ania i"dostarczenie narz7dzi, które umo<liwi-
!yby mu dbanie o"jako6? nauczania, a"nie wy!#cznie ograniczenie si7 
do nadzoru nad sprawami formalno-organizacyjnymi. Przedstawiciele 
otoczenia edukacji s# przekonani, <e funkcjonowanie danej placówki, 
w"du<ej mierze zale<y od stylu zarz#dzania dyrektora.

Kontynuuj#c powy<szy w#tek respondenci wskazali tak<e na zmiany 
systemowe, które s# konieczne dla poprawy jako6ci edukacji. W"tym 
kontek6cie dostrzegaj# przede wszystkim konieczno6? odbiurokratyzo-
wania i"odpolitycznienia edukacji. Zdaniem badanych niezb7dne jest 
wieloletnie planowanie edukacji, rekomenduj# tu przede wszystkim 
opracowanie apolitycznej (ponadpartyjnej) strategii dzia!a$ w"edukacji. 
A"co za tym idzie, w"opinii uczestników badania, kluczowa jest wspo-
mniana ju< autonomia systemu edukacji, która umo<liwi!aby zwi7ksze-
nie roli nauczycieli i"dyrektorów w"podejmowaniu decyzji. Nawi#zuj#c 
do powy<szego respondenci podkre6 lali równie<, <e zmiany wymaga 
tak<e rola kuratoriów z"nadzoruj#cych na wspieraj#ce.



Wielu z"respondentów opowiedzia!o si7 te< za decentralizacj# syste-
mu edukacji, w"tym za zwi7kszeniem roli samorz#dów, w"my6l zasady 
pomocniczo6ci (bli<ej obywateli i"uczniów). Proponowano, aby samo-
rz#dy poza 'nansowaniem edukacji, mia!y równie< wp!yw na jej jako6? 
i"decyzje w"zakresie programowym. Rekomendowano te< powi#zanie 
subwencji z"jako6ci# nauczania, jednak w"tym kontek6cie konieczna 
by!aby tak<e zmiana sposobu ewaluacji jako6ci kszta!cenia, która nie 
ogranicza!aby si7 wy!#cznie do wyników egzaminów. 

Respondenci zapytani zostali tak<e o"rol7 organizacji pozarz#dowych 
i"ruchów oddolnych we wprowadzaniu zmian w"zakresie poprawy jako-
6ci w"systemie edukacji. Wi7kszo6? z"badanych by!a zgodna, <e dzia!ania 
te s# bardzo wa<ne (zw!aszcza w"obszarze debaty publicznej, zwi7ksza-
nia 6wiadomo6ci nauczycieli i"obywateli, wdra<ania nowego paradyg-
matu edukacji i"zmiany postaw), ale niewystarczaj#ce i"musz# i6? w"pa-
rze ze zmianami odgórnymi, realizowanymi przez w!adze pa$stwowe.
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).  Kierunkowe za%o.enia 
reformy polityki edukacyjnej 
w$Polsce

).". Za%o.enia horyzontalne

Cel strategiczny ". Zapewnienie sprawnego 
i$efektywnego wsparcia kszta%towania kompetencji 
przysz%o!ci poprzez opracowanie i$wdro.enie 
nowoczesnego modelu prawno-instytucjonalnego

Kierunki dzia"a':
". Opracowanie Kodeksu o!wiatowego, b7d#cego jednolitym 

aktem prawnym kody'kuj#cym przepisy o6wiatowe i"zapewnia-
j#cym jasne i"czytelne fundamenty dla sprawnego zarz#dzania sy-
stem o6wiatowym.

Nale<y rozwa<y? w"d!u<szej perspektywie, na gruncie doko-
nanego po!#czenia resortowego, skody'kowanie szeroko rozu-
mianych przepisów prawa o6wiatowego w"postaci np. Kodeksu 
o6wiatowego, który zawiera!by wszystkie przepisy dotycz#-
ce funkcjonowania szkolnic twa, opieraj#c si7 na spójnej wizji 
modelu polityki publicznej. Dzia!anie takie wykorzysta? nale-
<y równie< do przeprowadzenia modernizacji Karty Nauczy-
ciela"– wymaga to otwartego dialogu ze 6rodowiskiem nauczy-
cielskim, który jedno cze6nie b7dzie szersz# dyskusj# o"kszta!cie 
polskiej o6wiaty. Rozwi#zanie takie powinno by? wprowadzone 
w"sposób modelowy, w"pe!ni transparentny. Za!o<enia powinny 
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zosta? przedstawione na szerokich konsultacjach spo!ecznych, 
uwzgl7dnia? uwagi i"koncepcje 6rodowiska, kolejne etapy legis-
lacyjne powinny by? tak prowadzone, by dawa!y pe!n# jawno6? 
procedury, z"odpowiednio zaplanowanym czasem na uchwale-
nie zmian, by zapewni? ich najwy<sz# jako6?. Proces legislacyj-
ny powinien zosta? zwie$czony tak# implementacj# przepisów, 
która nie b7dzie budzi!a w#tp liwo6ci osób je stosuj#cych. Po-
winny zosta? powo!ane zespo!y eksperckie, które dokonaj# prze-
szkole$ w"zakresie stosowania przepisów i"b7d# na bie<#co pro-
wadzi? ewaluacj7 wprowadzania przyj7tych za!o<e$ i"spójno6ci  
w"skali kraju.

'. Modernizacja logiki i$struktury dzia%ania jednolitego re-
sortu odpowiedzialnego za ca%o!2 systemu kszta%towa-
nia kompetencji Polaków

W".&.&"r. dosz!o do po!#czenia resortów odpowiedzialnych 
za edukacj7 w"Polsce"– powsta!o Ministerstwo Edukacji i"Nauki"– 
i"nale<y to oceni? jako krok w"dobr# stron7. Po!#czenie to ci#gle 
jednak ma charakter bardziej nadzorczy (jeden minister), a"nie 
realny. Brak jest widocznych dzia!a$ o"charakterze integruj#cym, 
brak jest przedstawienia jednolitej polityki o6wiatowej. Co wi7cej, 
zreformowany resort winien przej#? ca!o6? kompetencji dotycz#-
cych tak<e kszta!cenia ustawicznego, wzmacniaj#c funkcje plano-
wania strategicznego (np. okre6 lenie kluczowych rodzajów wiedzy, 
która powinna podlega? transferowi, okre6 lenie kana!ów przep!y-
wu), modelowania 'nansowego i"pe!nego wykorzystywania zaso-
bów. Alternatyw# tego rozwi#zania jest wypracowanie koncepcji 
wpisania w"polski system edukacji silnie umocowanej instytucji 
mi7dzyresortowej, b7d#cej swoistym instytutem my6li edukacyj-
nej. Zadaniem takiej instytucji by!oby planowanie spójnej wizji 
koncepcji kszta!cenia przez ca!e <ycie, w"tym wszystkich etapów 
edukacji formalnej, okre6 lanie efektów kszta!cenia oraz ewalua-
cja systemu. Powinna by? ona tak<e nastawiona na wymian7 do-
6wiadcze$ z"innymi krajami, zlecanie bada$ i"wprowadzanie no-
woczesnych rozwi#za$ edukacyjnych.
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(. Zapewnienie wi#kszej autonomii placówek o!wiatowych 
oraz organów prowadz1cych, w%1czaj1c w$to kwestie pro-
gramowe

Dojrza!e, osi#gaj#ce sukcesy systemy edukacji oparte s# na za-
ufaniu. Oddaj#c cz76? odpowiedzialno6ci za prowadzenie jednost-
ki zarz#dzaj#cym szko!om i"gronu pedagogicznemu zak!adamy, <e 
b7d# oni w"stanie j# udGwign#? i"zrealizuj# swoje zadania zgodnie 
z"oczekiwaniami. Jednocze6nie powinni6my d#<y? do budowania 
relacji szko!y i"innych instytucji na zasadzie wspó!pracy i"wzajem-
nego poszanowania swoich ról. Celem powinno by? budowanie 
systemu, w"którym decydenci w"sposób jasny komunikuj# ocze-
kiwania wobec instytucji (zarówno samorz#dów, jak i"placówek 
o6wiatowych), ale wybór drogi do spe!niania tych oczekiwa$ po-
zostawia si7 spo!eczno6ciom lokalnym"– czy to samorz#dowym 
czy szkolnym. Bardzo pomocne zwi7kszaniu autonomii placówek 
jest budowanie równolegle transparentnego systemu 'nansowania 
i"podejmowania decyzji. Taki system, oparty na wzajemnym za-
ufaniu b7dzie stanowi! podstaw7 do tworzenia nowoczesnej, inno-
wacyjnej szko!y. Przyjmuj#c, <e model zdecentralizowany, oparty 
na zasadzie pomocniczo6ci jest w!a6ciwym kierunkiem rozwo-
ju pa$stwa, nale<y rozwa<y? wzmocnienie poziomu zarz#dzania 
szko!ami przez jednostki samorz#du terytorialnego, przekazuj#c 
odpowiedzialno6? za kwestie programowe i"jako6? kszta!cenia, 
ze zwróceniem uwagi na funkcje monitorowania jako6ci przez 
np. system ewaluacji placówek o6wiatowych, w"ramach krajowej 
(lub regionalnej) jednostki ewaluacyjnej. Przy tej okazji nale<a-
!oby tak<e zastanowi? si7 nad samym modelem nadzoru pedago-
gicznego i"skierowaniem go na dawanie wsparcia nauczycielom 
i"dyrektorom, zamiast dominuj#cej obecnie kontroli.

Je6li celem jest budowa trwa!ej zmiany systemu edukacji, to nie-
zb7dne jest jej projektowanie, nie tylko na etapie za!o<e$, ale tak<e 
na etapie wdro<enia i"funkcjonowania w"praktyce. Nale<y wdra<a? j# 
jednolicie w"ca!ym kraju, zgodnie z"za!o<eniami, by osoby zaintereso-
wane wiedzia!y co i"jak maj# robi?, by normy prawne by!y zrozumia!e, 
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a"system zapewnia! dost7p do osób, które pomog# w"ich implementa-
cji. Na etapie funkcjonowania nowych za!o<e$ nale<y podj#? dzia!a-
nia na rzecz badania, czy wyst7puj# niezamierzone skutki wprowadza-
nia zmian, co zrobi? by ich unikn#?, a"tak<e jak sprawi? by system by! 
wci#< udoskonalany. Metod# do osi#gni7cia tego celu jest sta!a ewalu-
acja systemu. Odpowiedzialna za ni# powinna by? specjalnie do tego 
celu powo!ana jednostka pa$stwowa, której obecnie w"naszym syste-
mie nie ma. Nale<y zatem rozwa<y? powo!anie takiej jednostki, której 
celem dzia!ania by!aby ewaluacja systemu i"podejmowanie dzia!a$ na 
rzecz ci#g!ej jego poprawy.

Cel strategiczny '. Zwi#kszenie nak%adów 
na$edukacj# do poziomu co najmniej !redniej 
w$Unii$Europejskiej i$w$krajach 3456

Kierunki dzia"a':
". Zapewnienie w$bud.ecie pa*stwa !rodków gwarantuj1-

cych wysok1 jako!2 o!wiaty w$zmieniaj1cych si# uwarun-
kowaniach cywilizacyjnych, spo%ecznych, gospodarczych 
i$demograficznych

W"Polsce wydatki publiczne na edukacj7 i"nauk7 (odnoszone 
do JI9) s# ni<sze ni< 6rednia Unii Europejskiej i"krajów ,=>(. 
W"ostatnich latach ró<nica w"przypadku wydatków na edukacj7 
wynosi!a &,.–&,3"proc. JI9, za6 w"przypadku wydatków na nauk7 
&,/–&,."proc."JI9. Tymczasem liczne mi7dzynarodowe badania 
pokazuj# istotny zwi#zek mi7dzy wysoko6ci# nak!adów na edu-
kacj7 dzieci i"m!odzie<y, ujmowanych jako procent JI9 a"efek-
tami osi#ganymi przez uczniów. Wykazano mi7dzy innymi silny 
zwi#zek wysoko6ci nak!adów z"wynikami uzyskiwanymi przez 
uczniów w"testach wiedzy i"umiej7tno6ci, w"szczególno6ci z"za-
kresu czytania, matematyki, przyrody.

Wymogiem niezb7dnym dla zagwarantowania wysokiej jako-
6ci edukacji i"zachowania konkurencyjno6ci polskiej gospodarki 
i"wzmacniania kapita!u spo!ecznego jest zapewnienie na ten cel 
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odpowiednich 6rodków 'nansowych w"bud<ecie pa$stwa. Dla za-
gwarantowania zrównowa<onego rozwoju lokalnych i"regional-
nych wspólnot mieszka$ców, rekomenduje si7 dzia!anie w!adz 
pa$stwowych i"samorz#dowych w"kierunku stworzenia równych 
szans edukacyjnych w"oparciu o"jednakowy dost7p do zasobów 
oraz podobny standard nak!adów dla wszystkich placówek dzia-
!aj#cych w"systemie rozwoju kompetencji.

Rekomenduje si7 wi7c, aby wydatki publiczne na edukacj7 osi#g-
n7!y w"Polsce na przestrzeni .–1 lat poziom 6redniej krajów naj-
bardziej rozwini7tych, a"potem wci#< ros!y. Zadanie to jest realne, 
ze wzgl7du na stosunkowo niewielki dystans, jaki dzieli w"tym za-
kresie Polsk7 od np. 6rednich nak!adów w"krajach Unii Europej-
skiej lub krajach ,=>(.

Z"pewno6ci# dla wsparcia rozwoju kompetencji nale<y wyko-
rzystywa? 6rodki unijne. Nie mog# one jednak zast#pi? lub ogra-
nicza? wysoko6ci nak!adów z"bud<etu pa$stwa przeznaczonych 
na realizacj7 tego celu. @rodki unijne powinny stanowi? warto6? 
dodan#, by? wa<nym, dodatkowym Gród!em 'nansowania nowe-
go modelu dzia!a$ ukierunkowanych na rozwój wiedzy, umiej7t-
no6ci i"postaw. Sam wzrost nak!adów na placówki edukacyjne nie 
doprowadzi do znacz#cego podniesienia jako6ci edukacji. Zwi7k-
szanie nak!adów na edukacj7 powinno by? powi#zane z"popraw# 
zarz#dzania placówek o6wiatowych. Celowe wydaje si7 wdro<e-
nie i"rozwijanie w"szko!ach takiego systemu zarz#dzania jako6ci#, 
który prowadzi do ci#g!ego polepszania ich pracy i"tym samym 
umo<liwi we w!asnym zakresie rozwój placówek.

'. Zagwarantowanie jednostkom samorz1du terytorialnego 
dochodów na realizacj# zada* w%asnych i$zada* zleconych 
adekwatnych do zakresu tych zada*

Cz76? o6wiatowa subwencji ogólnej kierowanej do jednostek sa-
morz#du terytorialnego nie pokrywa wszystkich wydatków gmin, 
powiatów i"województw na o6wiat7 i"wychowanie. W"efekcie sa-
morz#dy musz# 'nansowa? cz76? kosztów z"w!asnego bud<etu. Co 
wa<ne, z"roku na rok ro6nie dysproporcja pomi7dzy wysoko6ci# 
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subwencji o6wiatowej, a"wydatkami samorz#dów na o6wiat7. Nie 
sprawdza si7 mechanizm polegaj#cy na tym, <e !#czna kwota sub-
wencji jest kalkulowana w"oparciu o"populacj7 uczniów. Malej#ca 
liczebno6? oddzia!ów oraz odniesienie subwencji tylko do kwoty 
na ucznia (z"pomini7ciem ilo6ci oddzia!ów) jest najs!abszym punk-
tem obecnego podzia!u subwencji o6wiatowej. Coraz mniej liczne 
oddzia!y nie oznaczaj#, <e nauczycielom mo<na wyp!aca? mniej-
sze wynagrodzenie. Samorz#dy nie mog# autonomicznie kszta!-
towa? efektywnej sieci szkolnej i"liczby oddzia!ów ze wzgl7du na 
brak zgody kuratora o6wiaty, cz7sto blokuj#cego uzasadnione lo-
kalnie propozycje gmin, powiatów i"województw. Wysoko6? sub-
wencji przyznawanej samorz#dom wynika z"liczby uczniów, pod-
czas gdy wysoko6? kosztów ponoszonych przez samorz#d wynika 
z"liczby oddzia!ów (co przek!ada si7 na liczb7 etatów zatrudnia-
nych nauczycieli). Spadek liczby uczniów przedk!ada si7 na coraz 
ni<sz# subwencj7 na s'nansowanie coraz mniej licznych oddzia!ów. 
Nawet rosn#cy standard 'nansowy nie niweluje tego spadku. Sy-
stem dystrybucji 6rodków pochodz#cych z"cz76ci o6wiatowej sub-
wencji ogólnej wymaga rewizji"– przede wszystkim przez analiz7 
i"mody'kacj7 kalkulowania !#cznej wysoko6ci subwencji o6wiato-
wej oraz jej powi#zanie z"rzeczywistymi wydatkami samorz#dów.

Rekomenduje si7 zatem udoskonalenie zasad 'nansowania za-
da$ o6wiatowych realizowanych przez jednostki samorz#du tery-
torialnego, w"tym pe!niejsze okre6 lenie powszechnie obowi#zuj#-
cych standardów edukacyjnych wraz z"oszacowaniem ich kosztów. 
Wartym usankcjonowania jest równie< obj7cie subwencj# o6wia-
tow# 'nansowanie wychowania przedszkolnego sze6ciolatków.

(. Uruchomienie programów wspieraj1cych podmioty wykonu-
j1ce zadania publiczne z$zakresu edukacji dzieci i$m%odzie-
.y oraz kszta%cenia doros%ych o!wiaty w$rozbudowie i$mo-
dernizacji infrastruktury, przede wszystkimi informatycznej

Mimo ogromnego post7pu w"tworzeniu nowoczesnej infrastruk-
tury w"obszarze edukacji, w"dalszym ci#gu sporym problemem jest 
brak odpowiedniego zaplecza technicznego szkó!, uczelni i"innych 
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placówek edukacyjnych. Stanowi? to mo<e powa<n# barier7 dla 
utworzenia nowoczesnego systemu rozwoju kompetencji dzieci, 
m!odzie<y i"osób doros!ych, odpowiadaj#cego na wyzwania wy-
nikaj#ce z"dynamicznych zmian cywilizacyjnych.

Rekomenduje si7 kontynuowanie ju< funkcjonuj#cych oraz uru-
chamianie nowych programów krajowych i"regionalnych, 'nanso-
wanych z"6rodków bud<etu pa$stwa i"6rodków unijnych, których 
celem jest wspieranie projektów infrastrukturalnych, ukierunko-
wanych na: wspieranie rozwoju najm!odszych dzieci, popraw7 ja-
ko6ci i"efektywno6ci procesu edukacji, rozszerzenie oferty kszta!-
cenia doros!ych, d#<enie do efektywniejszego wykorzystania bazy 
szkól i"uczelni oraz rozwój umiej7tno6ci wykorzystania kompe-
tencji cyfrowych w"<yciu prywatnym i"zawodowym. Nale<y za-
uwa<y?, <e proponowane rozwi#zanie mo<e si7 wi#za? z"wykony-
waniem prac budowalnych czy te< remontowych, wyposa<eniem 
szkó! i"uczelni w"nowoczesne pomoce dydaktyczne, które wyko-
rzystuj# ró<ne technologie informacyjne i"komunikacyjne dla pod-
noszenia kompetencji cyfrowych uczniów, studentów i"doros!ych.

Kolejn# rekomendacj# jest wsparcie projektów rozwojowych, do-
tycz#cych nowego modelu pracy placówek o6wiatowych i"uczelni. 
Ma on pozwoli? na innowacyjne rozszerzenie oferty edukacyjnej 
ponad standardowy program nauczania. Chodzi o"wprowadze-
nie zagadnie$ umo<liwiaj#cych zdobycie kompetencji, pozwala-
j#cych na wybór dalszej 6cie<ki edukacyjnej dla m!odzie<y, zgod-
nej z"potrzebami i"wymogami rynku pracy.

Istotn# kwesti# jest wsparcie 'nansowe projektów zakupów 
wyposa<enia i"materia!ów dydaktycznych, które zbli<# warsztat 
w"szkole i"na uczelni do naturalnych warunków pracy. Wspierane 
'nansowo powinny by? przedsi7wzi7cia wdr#<aj#ce nowy model 
pracy szko!y, skoncentrowany na wyrównywaniu szans edukacyj-
nych ró<nych grup spo!ecznych, a"tak<e projekty zapobiegaj#ce 
przedwczesnemu wypadaniu z"systemu szkolnic twa, podnosz#ce 
kompetencje i"zdolno6? do przysz!ego zatrudnienia. Specjalnego 
potraktowania wymaga potrzeba wsparcia 'nansowego cyfryza-
cji edukacji, obejmuj#cej m.in. rozwój technologii i"modernizacj7 
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infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej. Szko!y i"uczelnie, 
które odnosz# sukcesy to w!a6nie takie, które przede wszystkim 
zde'niowa!y swój cel edukacyjny, a"nast7pnie realizuj# go wyko-
rzystuj#c technologi7 wsz7dzie tam, gdzie jest to potrzebne i"uza-
sadnione. Tak wi7c, odpowiednio wprowadzane technologie cy-
frowe pozwol# na osi#gni7cie lepszych wyników edukacyjnych 
i"popraw7 efektywno6ci procesu edukacyjnego.

Wsparcie 'nansowe powinny otrzyma? tak<e dzia!ania zwi#za-
ne z"upowszechnianiem kszta!cenia doros!ych w"ró<nych formach, 
poprzez podnoszenie jako6ci us!ug oferowanych przez placówki 
kszta!cenia ustawicznego, w"tym praktycznej nauki zawodu. Pro-
mowane powinny by? programy zach7caj#ce osoby w"ró<nym wieku 
do podnoszenia poziomu wykszta!cenia i"kwali'kacji zawodowych.

). Wprowadzenie mechanizmów pozwalaj1cych na kontro-
l# prawid%owo!ci wykorzystywania !rodków publicznych 
ukierunkowanych na rozwój kompetencji

Standaryzacja wskaGników i"zasad 'nansowania powinna stwa-
rza? warunki dla w!a6ciwego zorganizowania i"oceny funkcjo-
nowania systemu edukacji na poziomie ogólnopolskim i"w"po-
szczególnych samorz#dach, poprzez stworzenie obiektywnych 
narz7dzi do ujednolicania nak!adów 'nansowych, s!u<#cych do 
tworzenia porównywalnych warunków nauki we wszystkich pla-
cówkach o6wiatowych.

Podstawowym narz7dziem pozwalaj#cym monitorowa? oraz 
podwy<sza? jako6? systemu rozwoju kompetencji b7dzie okre6-
lanie i"egzekwowanie standardów nak!adów (norm okre6 laj#cych 
warunki materialne nauczania oraz dotycz#cych kwali'kacji na-
uczycieli, tzw. input norms), standardów procesu (m.in. liczba go-
dzin nauczania, podr7czniki), a"tak<e standardów wynikowych 
(oczekiwanych umiej7tno6ci oraz wiedzy uczniów).

Dla prowadzenia kontroli prawid!owo6ci wykorzystywania 6rod-
ków publicznych ukierunkowanych na rozwój kompetencji, reko-
menduje si7 wykorzystanie w"wi7kszym stopniu ni< dotychczas 
bazy danych Systemu Informacji O6wiatowych. Baza 8), powinna 
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s!u<y? zarówno w!adzom centralnym, jak i"poszczególnym orga-
nom prowadz#cym, do analiz stanu o6wiaty lokalnej na tle danych 
ogólnopolskich i"regionalnych, a"tak<e do badania efektywno6ci 
w"wymiarze skuteczno6ci kszta!cenia i"wydatkowania 6rodków. 
Szczególnie wa<ne jest wykorzystywanie tych danych do tworze-
nia bud<etów zadaniowych na poziomie samorz#dów terytorial-
nych i"na poziomie prowadzonych przez nie placówek o6wiato-
wo-wychowawczych.

Cel strategiczny (. Opracowanie przejrzystych 
i$efektywnych standardów realizacji i$finansowania 
us%ug z$zakresu edukacji

Kierunki dzia"a':
". Szerokie upowszechnienie idei standaryzacji

Od zapocz#tkowanego w"Polsce w"/0;0 roku okresu transforma-
cji, kolejne rz#dy nie okre6 la!y standardów 'nansowania edukacji. 
W"przesz!o6ci wprowadzenie takich standardów uwa<ano nies!usz-
nie, za sprzeczne z"ide# subsydiarno6ci i"z"decentralizacj# zada$ 
publicznych. Tymczasem brak standardów 'nansowania edukacji, 
szczególnie na poziomie transferu 6rodków na rzecz samorz#dów 
terytorialnych, uniemo<liwia racjonaln# dyskusj7 o"adekwatno-
6ci ponoszonych nak!adów do osi#galnych efektów edukacyjnych. 
Bez ustalenia standardów trudno monitorowa? zmiany w"zarz#-
dzaniu o6wiat#, a"tak<e ocenia? efektywno6? szczegó!owych roz-
wi#za$ w"ramach algorytmu podzia!u subwencji o6wiatowej dla 
samorz#dów terytorialnych. Nie b7dzie w"Polsce sprawnego i"efek-
tywnego systemu rozwoju kompetencji, bez wyznaczenia zakre-
su odpowiedzialno6ci poszczególnych jego interesariuszy (g!ów-
nie: pa$stwo, samorz#dy terytorialne, przedsi7biorcy, organizacje 
obywatelskie) oraz ustandaryzowania us!ug ukierunkowanych na 
rozwój wiedzy, umiej7tno6? i"postaw.

Okre6 lenie standardów edukacyjnych, które s# 'nansowane 
z"bud<etu centralnego pozwoli!oby na ustabilizowanie systemu 
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'nansowania o6wiaty, odzwierciedlaj#c jednocze6nie jego real-
ne koszty. Rzecz jasna, oprócz standardów nak!adów, konieczne 
jest te< okre6 lnie standardów dotycz#cych procesu pedagogicz-
nego, by zagwarantowa? spójno6? procesu nauczania i"funkcjo-
nowania szkó!.

Rekomenduje si7 zatem wprowadzenie standardu spójnego 
i"przejrzystego modelu 'nansowania systemu rozwoju kompe-
tencji. Kluczowe jest zde'niowanie, kto, ile i"za co p!aci, aby sy-
stem ten dzia!a! sprawnie i"by! efektywny. Zmiany w"tym zakre-
sie powinny by? wynikiem dialogu pomi7dzy rz#dem centralnym, 
samorz#dami terytorialnymi i"innymi interesariuszami systemu. 
Wynikiem tych uzgodnie$ powinno by? jasne zde'niowanie zo-
bowi#za$ 'nansowych stron w"zakresie realizacji ukierunkowa-
nych na rozwój wiedzy, umiej7tno6ci i"postaw.

'. Wyznaczenie zakresu odpowiedzialno!ci poszczególnych 
interesariuszy systemu rozwoju kompetencji oraz ustan-
daryzowanie us%ug ukierunkowanych na rozwój wiedzy, 
umiej#tno!2 i$postaw

W"realizacji zada$ dotycz#cych kszta!towania kompetencji 
kluczowa powinna by? rola samorz#dów terytorialnych. Dlatego 
dla budowy nowego modelu 'nansowania rozwoju kompetencji, 
konieczne b7dzie uporz#dkowanie zakresu zada$ realizowanych 
przez samorz#dy terytorialne i"wprowadzenie standardów us!ug, 
tak by dochody samorz#dów by!y adekwatne do ponoszonych 
przez nie wydatków.

Rekomenduje si7 dokonanie rewizji systemu dystrybucji 6rod-
ków pochodz#cych z"cz76ci o6wiatowej subwencji ogólnej, tak by 
zale<a! on w"mniejszym stopniu od administracyjnych wskaGni-
ków, a"bardziej oddawa! rzeczywisto6? szkoln#. Skutkiem takiej 
rewizji winno by? wprowadzenie nowego modelu 'nansowania 
zada$ o6wiatowych.

Nale<y rozwa<y? wprowadzenie mieszanego modelu 'nansowa-
nia zada$ z"zakresu edukacji realizowanych przez samorz#dy tery-
torialne. Podstawowym Gród!em 'nansowania tych zada$ by!yby 
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zwi7kszone udzia!y w"J)E (w"ten sposób J)E w"ca!o6ci sta!by si7 
dochodem samorz#dów terytorialnych) oraz subwencja o6wiato-
wa, której wysoko6? uzale<niona by!aby od liczby dzieci ucz7sz-
czaj#cych do przedszkoli oraz uczniów i"liczby oddzia!ów klaso-
wych w"szko!ach oraz oddzia!ów w"przedszkolach.

Standardy 'nansowania o6wiaty powinny mie? charakter kal-
kulacyjny, tj. samorz#d, który prowadzi!by np. oddzia!y o"mniej-
szej liczebno6ci ni< okre6 lone standardem mia!by 6wiadomo6?, <e 
cz76? wydatków musi pokrywa? z"dochodów w!asnych. Zró<ni-
cowanie sytuacji samorz#dów terytorialnych, w"realizacji zada$ 
o6wiatowych, wynikaj#ce mi7dzy innymi z"g7sto6ci zaludnienia, 
uwzgl7dniane by!oby w"subwencji wyrównawczej. P!ace nauczy-
cieli op!acane by!by z"dochodów w!asnych samorz#dów i"subwen-
cji o6wiatowej. Wysoko6? dochodów samorz#dów terytorialnych 
uwzgl7dnia!aby nak!ady na wynagrodzenia pracowników obs!u-
gi szkó! i"placówek o6wiatowych.

Przywrócone powinny zosta? uprawnienia samorz#dów do au-
tonomicznego decydowania o"sieci szkó! na swoim terenie. Uela-
stycznione powinny zosta? przepisy dotycz#ce zasady komercyj-
nego wykorzystania zasobów szkó! oraz pozyskiwania przez nie 
6rodków zewn7trznych.

(. Podniesienie p%ac nauczycielskich oraz powi1zanie wyso-
ko!ci wynagrodze* z$efektami pracy. Wprowadzenie me-
chanizmu p%acowego dla nauczycieli i$edukatorów, moty-
wuj1cego do wysokiej jako!ci pracy

Wynagrodzenia nauczycieli (wszystkich zatrudnionych przez 
samorz#dy) stanowi# prawie ca!o6? kwoty subwencji o6wiatowej, 
ich udzia! w"subwencji wynosi oko!o 0&"proc. Samorz#dy nie maj# 
wp!ywu na wysoko6? kwoty bazowej wynagrodze$ nauczycieli 
(jest ustalana corocznie w"ustawie bud<etowej), a"musz# 'nanso-
wa? skutki jej zmian.

Wraz ze wzrostem rozwoju gospodarczego i"coraz wy<szymi wy-
nagrodzeniami w"gospodarce, 6rednie wynagrodzenie nauczycie-
la w"stosunku do 6redniego wynagrodzenia w"gospodarce z"roku 
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narok spada i"ju< dzi6 wyraGnie od niego odstaje. Wzrost p!ac na-
uczycieli, nawet po podwy<kach w"ostatnich latach, nie zahamowa! 
tej tendencji. Skutkuje to nieodwracalnymi zmianami w"systemie 
o6wiaty oraz coraz powszechniejszymi brakami kadr nauczyciel-
skich. Ich odtworzenie mo<e trwa? wiele lat.

Nale<y zatem wprowadzi? nowy system wynagradzania na-
uczycieli i"edukatorów, motywuj#cy do wysokiej jako6ci pracy 
w"tym zawodzie. Koniecznym jest znacz#ce podniesienie p!ac 
nauczycielskich do poziomu powy<ej 6redniego wynagrodze-
nia w"gospodarce narodowej oraz zagwarantowanie samorz#-
dom pe!nego pokrycia wydatków p!acowych nauczycieli. Nale-
<y rozwa<y? wprowadzenie mechanizmu p!acowego, w"którym 
znacz#c# cz76? wynagrodzenia stanowi element premiowania 
za jako6? nauczania.

). Stworzenie równych szans edukacyjnych w$oparciu o$jed-
nakowy dost#p do zasobów, czyli podobny standard na-
k%adów dla wszystkich placówek o!wiatowych zarówno 
publicznych jak i$prywatnych

Kszta!cenie to czynnik warunkuj#cy <yciowe szanse, dlatego 
nierówno6? zasobów rodzi potrzeb7 stwarzania równo6ci uwa-
runkowa$ ekonomicznych. Dystrybucja zasobów ekonomicznych 
odgrywa kluczow# rol7 w"zapewnianiu jako6ci edukacji. W"zwi#z-
ku z"tym, równo6? w"dziedzinie dost7pu do edukacji nie mo<e by? 
przedmiotem analizy w"oderwaniu od równo6ci ekonomicznej.

Rekomenduje si7 zatem podj7cie dzia!a$ zmierzaj#cych do 
stworzenia równych szans edukacyjnych w"oparciu o"jednako-
wy dost7p do zasobów, czyli podobny standard nak!adów dla 
wszystkich placówek o6wiatowych. Ze wzgl7du na wa<n# rol7 
przedszkoli i"szkó! niepublicznych, nale<y zagwarantowa? im 
z"bud<etów samorz#dowych 6rodki 'nansowe zbie<ne z"prze-
znaczonymi na szko!y publiczne, przy wprowadzeniu mechani-
zmów prawnych pozwalaj#cych na kontrol7 prawid!owo6ci ich 
wykorzystywania.



"(

%.
 K

ie
ru

nk
ow

e 
za

"o
3e

ni
a 

re
fo

rm
y 

po
lit

yk
i e

du
ka

cy
jn

ej
 w

!P
ol

sc
e

).'. Za%o.enia dla etapu wychowania przedszkolnego 
oraz kszta%cenia w$szko%ach podstawowych 
i$ponadpodstawowych

Cel strategiczny ". Kszta%towanie kompetencji 
kluczowych dla uczenia si# przez ca%e .ycie, w$toku 
edukacji relacyjnej

Kierunki dzia"a':
". Zmiana charakteru i$zakresu podstaw programowych oraz 

tre!ci kszta%cenia
a. Niezb7dne jest zachowanie podstaw programowych kszta!cenia 

ogólnego i"podstaw programowych kszta!cenia w"zawodach jako 
gwarantów spójno6ci programowej, umo<liwiaj#cych zachowa-
nie dro<no6ci poziomej i"pionowej. Powinny one jednak w!du%o 
wi#kszym stopniu realizowa& zasad# elastycznego przystosowa-
nia, co oznacza mody'kowanie zakresu obligatoryjnych celów 
i"tre6ci kszta!cenia w"odpowiedzi na dynamiczne zmiany w"6ro-
dowisku spo!eczno-gospodarczym i"technologicznym.

b. Niezb#dna jest mody$kacja podstaw programowych pod k'tem 
wzmocnienia w!tym dokumencie zapisów wprost zwi'zanych 
z!rozwijaniem kompetencji. Przede wszystkim wery'kacji wy-
maga cz76? wst7pna, w"której dla ka%dego etapu powinny zosta& 
wskazane, jako priorytety w!kszta"ceniu, kluczowe kompetencje. 
Katalog ten nie musi si7 ogranicza? do kompetencji okre6 lonych 
w"Zintegrowanej Strategii Umiej7tno6ci czy Zaleceniu Rady Unii 
Europejskiej, cho? powinien je uwzgl7dnia? jako efekt prac mi7-
dzynarodowego grona ekspertów i"wspólny dla krajów Unii wy-
znacznik kierunków polityki europejskiej w"obszarze edukacji. 
Zakres kompetencji kluczowych, wskazanych w!podstawach pro-
gramowych, powinien by& efektem szerokich konsultacji z"ró<-
nymi 6rodowiskami (w"szczególno6ci dyrektorzy, nauczyciele, ro-
dzice, uczniowie, pracodawcy, eksperci, organizacje dzia!aj#ce na 
rzecz 6rodowiska o6wiatowego, placówki doskonalenia nauczycieli, 
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instytucje nauki i"kultury, uczelnie). Zespó! redaguj#cy zapisy na 
podstawie przeprowadzonych analiz musi zadba? o"spójno6? po-
mi7dzy kolejnymi etapami edukacyjnymi, przy jedno czesnym 
zachowaniu ich specy'ki i"z"trosk# o"kumulatywno6? kompeten-
cji. Dalszy etap prac to analiza celów i!tre(ci kszta"cenia, zapisa-
nych w!podstawach programowych dla poszczególnych przed-
miotów tak, aby wyra)nie by"o widoczne, %e wspóln' dominant' 
s' kompetencje kluczowe i!%e tre(ci kszta"cenia s' z!nimi (ci(le 
powi'zane.

c. W(ród kompetencji wskazywanych w!podstawach programo-
wych, rozwijanych w!ramach pracy dydaktyczno-wychowaw-
czej szko"y, powinny si# znale)& mi#dzy innymi te kompetencje, 
które w!dotychczasowych badaniach zosta"y zidenty$kowane 
jako de$cytowe w!obecnej praktyce edukacyjnej, tj.: spo!eczne, 
obywatelskie i"w"zakresie przedsi7biorczo6ci. Konsekwentnego 
rozwini7cia na wszystkich etapach edukacyjnych wymagaj# tak-
<e kompetencje w"zakresie nauk przyrodniczych (w"tym z"zakre-
su ekologii), technologii i"in<ynierii. Niezb7dne jest rozbudowa-
nie obszaru zwi#zanego ze 6wiadomo6ci# i"ekspresj# kulturaln#. 
Wa<ne jest, aby jako sk!adowe wszystkich kompetencji podkre6-
li? kreatywno6?, samodzielno6?, prac7 w"zespole, inicjatywno6? 
i"odpowiedzialno6?. Kompetencj# spinaj#c# w"ca!o6? wszystkie 
pozosta!e powinna by? kompetencja uczenia si7, która jest klu-
czowa dla edukacji przysz!o6ci.

d. W!odniesieniu do kszta"cenia zawodowego zakres rozwijanych 
kompetencji b7dzie silnie warunkowany dynamik# zmian na ryn-
ku pracy oraz wynikaj#cymi z"tego potrzebami kompetencyjnymi 
pracodawców. W"zwi#zku z"kluczowymi megatrendami, jakimi s#: 
globalizacja, post7p technologiczny, zmiany demogra'czne, swoje 
odzwierciedlenie w"zapisach podstaw programowych dla wi7kszo-
6ci stanowisk specjalistycznych powinny znaleG? nast7puj#ce grupy 
kompetencji: transferowalne do innych ról zawodowych (np. cy-
frowe, trans dyscyplinarne; uczenia si7) umiej7tno6ci wspó!pracy 
na linii cz!owiek-maszyna/komputer; kompetencje komplementar-
ne do mo<liwo6ci maszyn, np. interpersonalne, mi7dzykulturowe, 
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inteligencja emocjonalna, kognitywne, umo<liwiaj#ce radzenie 
sobie z"niekody'kowalnymi zadaniami (kompleksowe rozwi#zy-
wanie problemów, my6lenie krytyczne, my6lenie dedukcyjne, za-
rz#dzanie obci#<eniem kognitywnym); kreatywno6? (generowanie 
i"rozumienie nowych pomys!ów i"koncepcji), my6lenie niekon-
wencjonalne i"adaptacyjne; kompetencje zwi#zane z"pisemn# eks-
presj#; umiej7tno6ci korzystania z"technologii (w"zawodach trady-
cyjnie niezwi#zanych z"tym obszarem); wykorzystywanie danych 
(w"projektowaniu, decyzjach), kompetencje specjalistyczne w"za-
wodach na poziomie 6rednim i"wy<szym, kompetencje wysoko-
specjalistyczne z"pogranicza kilku dziedzin (interdyscyplinarne). 
Powy<sze grupy kompetencji powinny by? przedmiotem szczegó-
!owej analizy i"upowszechniania w"szkolnic twie bran<owym pod 
k#tem uruchamiania nowych kierunków kszta!cenia, mody'ka-
cji istniej#cych kierunków oraz budowania oferty kursów umie-
j7tno6ci zawodowych.

e. W"celu zwi7kszenia dopasowania kompetencyjnego absolwentów 
szkó! zawodowych do potrzeb zmieniaj#cego si7 rynku pracy reko-
menduje si7 rozwa<enie opracowania opisów informacji o!zawo-
dach dla pe"nej puli zawodów szkolnic twa bran%owego, skorelo-
wanych z!podstawami programowymi kszta"cenia w!zawodach 
szkolnic twa bran%owego, przygotowanych wspólnie z!przedsta-
wicielami pracodawców. Udzia! pracodawców w"okre6 laniu kie-
runków kszta!cenia zawodowego i"tre6ci kszta!cenia w"zawodach 
jest podstawowym warunkiem dostosowania tego obszaru edu-
kacji do potrzeb rynku pracy w"kontek6cie wyzwa$ przysz!o6ci.

f. W!opisie kompetencji w!cz#(ci wst#pnej kolejnych podstaw pro-
gramowych oraz w!cz#(ciach przedmiotowych warto wyekspo-
nowa& kategori# postaw. Wiele de'cytów systemu edukacji wi#-
<e si7 ze s!abo6ci# niezwykle istotnego komponentu kompetencji, 
jakim s# postawy. Tymczasem to w!a6nie postawy ostatecznie de-
cyduj# o"tym, czy wiedza i"umiej7tno6ci s# stosowane do rozwi#-
zywania problemów w"sytuacjach praktycznych, zarówno szkol-
nych, jak i"pozaszkolnych. Od postawy zale<y równie< poziom 
podstawowej i"kluczowej kompetencji"– uczenia si7.
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g. Niezb#dne jest zwi#kszenie zakresu integracji mi#dzyprzedmio-
towej. Oczywi6cie integracja tre6ci mo<e nast7powa? dopiero na 
etapie planowania dydaktycznego, warto jednak rozwa%y&, w!jaki 
sposób mog"aby zaistnie& ju% na poziomie podstawy programo-
wej. Obecnie podstawa programowa proponuje model, w"którym 
po okresie nauczania zintegrowanego na pierwszym etapie eduka-
cyjnym, w"klasach )–))), nast7puje szybkie przej6cie do nauczania 
przedmiotowego"– od )C klasy szko!y podstawowej (z"jedynym 
przedmiotem zintegrowanym przyroda w"klasie )C), do ko$ca 
szko!y ponadpodstawowej. Je6li proces kszta!cenia ma by? ukie-
runkowany na rozwijanie kompetencji i"budowanie holistyczne-
go obrazu 6wiata, konieczne jest zwi#kszenie interdyscyplinarne-
go wymiaru kszta"cenia, przede wszystkim na poziomie szko"y 
podstawowej. Proponowane rekomendacje w!tym zakresie zo-
sta"y zawarte w!dalszej cz#(ci opracowania.

h. Wa%ne zagadnienia spo"eczne, gospodarcze, cywilizacyjne, musz' 
by& szerzej ni% dotychczas obecne w!tre(ciach kszta"cenia. Mog# 
one wchodzi? w"zakres poszczególnych przedmiotów lub stano-
wi? wyznaczniki problemowe bloków mi7dzyprzedmiotowych, 
co jest rozwi#zaniem rekomendowanym w"niniejszym opraco-
waniu. Wspólny obligatoryjny zakres tre(ci, zapisanych w!pod-
stawie programowej, powinien by& znacznie w#%szy i!znacznie 
mniej szczegó"owy, ni% ma to miejsce obecnie. Podstawa progra-
mowa powinna by? jedynie ram#, na tyle ogóln# i"na tyle otwart#, 
by umo<liwia? równie< na poziomie projektowania nauczyciel-
skiego elastyczne reagowanie na potrzeby, wynikaj'ce ze zmian 
w!szeroko poj#tym otoczeniu szko"y.

i. Warunkiem faktycznej i!efektywnej pracy nad rozwijaniem kom-
petencji kluczowych jest ich mocne osadzenie w!programach na-
uczania. Ka<dy program nauczania powinien obowi#zkowo wskazy-
wa?, w"jaki sposób zawarte w"nim tre6ci kszta!cenia s!u<# rozwijaniu 
kompetencji kluczowych, okre6 lonych w"podstawie programowej 
kszta!cenia ogólnego. Programy nauczania powinny rozbudowywa? 
w"stosunku do podstawy umiej7tno6ci z!o<one, szczególnie krea-
tywno6?, rozwi#zywanie problemów, samodzielno6? rozumowania.
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j. W!(rodowisku edukacyjnym powinny si# pojawia& programy po-
zwalaj'ce na rozbudowywanie tre(ci spoza podstawy w!zakre-
sie rozwijania kompetencji kluczowych. Mog# to by? programy 
tworzone przez ró<ne podmioty"– wydawnic twa edukacyjne, pla-
cówki doskonalenia nauczycieli, uczelnie, placówki wychowania 
pozaszkolnego. Podmioty te mog!yby, obok szkó!, by? realizatora-
mi tych programów. Na potrzeby ich 'nansowania warto by!oby 
przewidzie? 6rodki zewn7trzne (np. w"ramach projektów unijnych), 
6rodki organów prowadz#cych szko!y, 6rodki 'rm/sponsorów ze 
sfery biznesu, zainteresowanych rozwijaniem danych kompeten-
cji, np."'rm z"bran<y )>E.

k. Rozwijaniu kompetencji kluczowych, adekwatnie do potrzeb 
uczniów, s"u%y& b#dzie zwi#kszenie wymiaru nauczycielskiego 
projektowania edukacyjnego (autorskie programy nauczania) 
oraz zwi#kszenie udzia"u uczniów i!rodziców w!decydowaniu 
o!zakresie i!formie realizacji tre(ci kszta"cenia. Przygotowanie 
do projektowania edukacyjnego musi sta? si7 obligatoryjnym ele-
mentem studiów, przygotowuj#cych do zawodu nauczyciela oraz 
oferty placówek doskonalenia, szczególnie o"charakterze woje-
wódzkim. Zach7ty do tworzenia autorskich programów naucza-
nia powinny si7 pojawi? na poziomie prawa o6wiatowego(np. jako 
element wymaga$ w"ramach awansu zawodowego"– niezale<nie 
od kszta!tu regulacji formalnych w"tym zakresie, które równie< 
wymagaj# zmian, o"czym b7dzie mowa w"dalszej cz76ci opraco-
wania, jako priorytet w"nadzorze pedagogicznym, jako element 
oceny pracy nauczyciela).

'. Modyfikacja metodycznych i$organizacyjnych aspektów 
procesu dydaktycznego

-... Zwi7kszenie interdyscyplinarnego wymiaru kszta!cenia
a. W!ramach ka%dego przedmiotu szkolnego nale%y w!wi#kszym 

zakresie ni% dotychczas korzysta& z!wiedzy i!umiej#tno(ci zdoby-
wanych przez uczniów na innych przedmiotach. Z"jednej strony 
nale<y wdra<a? t7 rekomendacj7 na poziomie planowania zada$ 
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dla uczniów, w!#czaj#c elementy sk!adaj#ce si7 na rozwi#zanie za-
da$ wymagaj#cych wykorzystania wiedzy i"umiej7tno6ci zdoby-
tych w"innym obszarze. Z"drugiej strony nale<y czerpa? z"wiedzy 
i"umiej7tno6ci uczniów zdobytych w"ramach innych przedmio-
tów na poziomie dyskusji podsumowuj#cej poszczególne zadania, 
zaj7cia lub bloki materia!u, np. szukaj#c analogii, mo<liwych wy-
ja6nie$ obserwowanych zjawisk, przygl#daj#c si7 zjawisku w"szer-
szym kontek6cie.

b. Dotychczasowe do(wiadczenia, zwi'zane z!realizacj' zaj#& z!przy-
rody jako przedmiotu zintegrowanego, wskazuj' na zasadno(& 
wprowadzenia tego rozwi'zania i!sk"aniaj' do sformu"owania 
rekomendacji wdro%enia podobnego modelu dla przedmiotów 
z!innych obszarów, których tre6ci wzajemnie si7 uzupe!niaj# i"s# 
ze sob# istotnie powi#zane.

c. Wartym rozwa%enia jest równie% stworzenie bloków mi#dzy-
przedmiotowych o!charakterze problemowym, których reali-
zacja wi#za!aby si7 ze zdobywaniem nowej wiedzy, umiej7tno6ci 
i"oraz wykorzystaniem zdobytych wcze6niej kompetencji z"ró<-
nych przedmiotów. Takie bloki mog!yby by? realizowane w"opar-
ciu o"wspominan# w"innych cz76ciach niniejszego opracowania 
strategi7 J9+ (problem based learning). Obowi#zek realizacji blo-
ków mi7dzyprzedmiotowych winien by? wpisany w"podstaw7 pro-
gramow# wraz z"okre6 leniem minimalnej liczby bloków koniecz-
nych do realizacji. Warto projektowa? bloki mi7dzyprzedmiotowe 
tak, by dotyczy!y one aktualnych i"wa<nych zjawisk spo!eczno -
gospodarczych, co w"wi7kszym stopniu zaanga<uje uczniów i"po-
zwoli na rozwój dodatkowych kompetencji.

d. Nale<y równie< wzi#? pod uwag7 mo<liwo6? powa%niejszej zmia-
ny w!organizacji kszta"cenia, polegaj'cej na pe"nym odej(ciu od 
nauczania przedmiotowego na rzecz nauczania mi#dzyprzed-
miotowego, które by"oby realizowane w!modelu integracji tre(ci 
wokó" problemów. Takie podej6cie do nauczania i"uczenia si7 po-
zwala na !atwiejsz# integracj7 znanych i"nowych tre6ci, umo<liwia 
bardziej holistycznie spojrzenie na zdobywan# wiedz7 i"umiej7t-
no6ci, u!atwia transfer informacji zdobytych w"jednym obszarze 
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na inny obszar funkcjonowania i"czyni !atwiejszym zaimplemen-
towanie zdobytej wiedzy oraz umiej7tno6ci w"praktyce. Warto za-
znaczy?, <e w"polskim systemie o6wiaty od wielu lat funkcjonuje 
model kszta!cenia zintegrowanego w"klasach )–))), bez podzia!u 
na przedmioty, z"integracj# tre6ci wokó! tzw. o6rodków tematycz-
nych, czego dokonuje nauczyciel na etapie planowania dydaktycz-
nego. Model ten powinien zosta? zachowany. Warto rozwa<y?, na 
ile mo<liwe jest jego przed!u<enie na kolejne lata nauki szkolnej 
w"szkole podstawowej.

-.-. Powszechne wprowadzenie metod aktywizuj#cych i"pozwalaj#-
cych na indywidualizacj7 pracy; wspieranie uczenia si7 przez do-
6wiadczanie i"pracy zespo!owej.

a. W!kontek(cie rozwijania kompetencji kluczowych za najbardziej 
skuteczn' metod# dydaktyczn' nale%y uzna& metod# projektu 
edukacyjnego. Jest to metoda daj#ca ogromne mo<liwo6ci w"za-
kresie kszta!towania zarówno kompetencji mi7kkich, jak i"zdol-
no6ci integracji wiedzy i"umiej7tno6ci z"ró<nych obszarów. Nale-
<y o"tym pami7ta? planuj#c wykorzystanie projektu edukacyjnego 
i"stara& si# zaprojektowa& go tak, by maksymalnie wykorzysta& 
jego potencja" (np. poprzez stworzenie scenariusza wymagaj'-
cego integracj# wiedzy z!kilku obszarów lub uwzgl#dniaj'cego 
wspó"prac# ze (rodowiskiem zewn#trznym szko"y). Metoda pro-
jektu edukacyjnego jest doskona!ym narz7dziem do kszta!towania 
kompetencji zwi#zanych z"prac# w"zespole, zarz#dzaniem d!ugo-
terminowymi celami, umiej7tno6ci planowania oraz zarz#dzania 
sob# w"czasie, adaptacji do zmieniaj#cych si7 i"nowych warunków, 
co czyni j# niezwykle cenn# w"kontek6cie kszta!towania postaw 
i"umiej7tno6ci niezb7dnych w"doros!ym <yciu, w"tym mi7dzy in-
nymi postaw przedsi7biorczych. Projekt edukacyjny pozwala ucz-
niom zdobywa? wiedz7, przy jednoczesnym kszta!towaniu postaw, 
wspieraj#cych przekona$ i"umiej7tno6ci, co czyni to rozwi#zanie 
jeszcze bardziej unikalnym i"warto6ciowym. W"zakresie meto-
dyki nauczania kluczowym postulatem jest znacznie szersze ni% 
dotychczas wprowadzenie projektu edukacyjnego do programu 
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szko"y. Ponadto nale%y podkre( li&, %e najskuteczniejsze s' d"ugo-
terminowe projekty, zorientowane wokó" interdyscyplinarnych, 
wa%nych i!aktualnych tematów. Dlatego te<, rekomenduje si7 ro-
zumienie projektu edukacyjnego jako d!ugoterminowego zadania 
opartego na J9+ (problem based learning), a"wi7c na uczeniu si7 
w"oparciu o"problem, który nale<y rozwi#za? w"ramach realizacji 
kolejnych zada$. Na poziomie rozwi'za* systemowych warto roz-
wa%y& wprowadzenie obowi'zku realizacji projektów na ka%dym 
etapie edukacyjnym, ze wskazaniem ich minimalnej liczby. Wa<-
nym elementem realizacji projektu jest jego prezentacja po uko$-
czeniu prac, która wi#<e si7 dla uczniów z"konieczno6ci# syntetycz-
nego przedstawienia wniosków lub opracowanych rozwi#za$ oraz 
z"wyst#pieniem publicznym (na forum klasy lub szko!y) oraz daje 
szans7 zaprezentowania efektów pracy. To wa<ne do6wiadczenia, 
zbli<one do codziennych sytuacji w"doros!ym <yciu. Zatem postu-
luje si7 rozwa<enie „dni projektowych” (Project days), wspólnych 
dla ca!ej szkolnej spo!eczno6ci, które dawa!yby uczniom szans7, aby 
przedstawi? swoje projekty innym cz!onkom spo!eczno6ci szkolnej. 
Metoda projektu jest niezwyle skuteczna pod warunkiem, <e reali-
zacja projektu nie zostanie sprowadzona do wymiaru formalnego, 
bez troski o"aspekty merytoryczne i"metodyczne. Aby tak si7 nie 
sta!o, do pracy t' metod' musz' by& przygotowywani studenci 
kierunków nauczycielskich. Metodyka projektu powinna te% sta-
nowi& sta"y element oferty placówek doskonalenia.

b. Wiedza i"umiej7tno6ci zdobyte przez w!asne do6wiadczenia s# lepiej 
zrozumiane, lepiej zapami7tywane, !atwiej integrowane z"wcze6-
niejszymi kompetencjami, !atwiej wykorzystywane w"praktyce, 
ni< w"przypadku uczenia si7 poprzez odbieranie gotowego mate-
ria!u (s!uchaj#c wypowiedzi nauczyciela, czytaj#c ksi#<k7, ogl#-
daj#c 'lm) lub przez obserwacj7. Tymczasem uczenie przez do-
6wiadczenie jest w"szko!ach najrzadziej wykorzystywane. Postuluje 
si# zwi#kszenie zakresu i!cz#stotliwo(ci wykorzystywania ucze-
nia przez do(wiadczenie podczas zaj#& szkolnych. Metody dy-
daktyczne takie jak: eksperyment, demonstracja, symulacja, od-
grywanie ról, debaty oksfordzkie i"inne, powinny sta? si7 sta!ym 
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elementem zaj7? szkolnych. Nale<y podkre6 li?, <e metody bazu-
j#ce na w!asnym do6wiadczeniu s# równie< najbardziej ciekawe 
z"perspektywy uczniów, najbardziej anga<uj#ce i"skutecznie mo-
tywuj# do pracy.

Projektuj'c zadania dla uczniów, pozwalaj'ce na uczenie si# 
przez do(wiadczenie, nale%y zadba& o!to, by odnosi"y si# one 
do rzeczywistych sytuacji i!pozwoli"y kszta"towa& umiej#tno(ci 
potrzeb ne w!codziennym %yciu, np. kszta!towanie rozumienia idei 
procentu sk!adanego mog!oby by? prezentowane przy wykorzystaniu 
symulatorów oszcz7dzania z"wykorzystaniem instrumentów 'nan-
sowych. Kszta!towanie cech przedsi7biorczych mog!oby natomiast 
odbywa? si7 poprzez udzia! w"grze polegaj#cej na za!o<eniu i"pro-
wadzeniu w!asnej dzia!alno6ci, w"której uczniowie byliby zarów-
no w"roli przedsi7biorcy jak i"konsumenta, wp!ywaj#cego na zmie-
niaj#ce si7 warunki funkcjonowania 'rm innych przedsi7biorców.

c. Rekomenduje si# równie% zwi#kszenie zakresu wykorzystywa-
nia metod dydaktycznych bazuj'cych na zespo"owym uczeniu 
si#, tak by kszta!towa? u"uczniów kompetencje spo!eczne, oby-
watelskie i"wpisuj#ce si7 w"cechy przedsi7biorcze, a"wi7c by roz-
wija? kompetencje postrzegane dzi6 jako szczególnie de'cytowe. 
Warte uwagi s# tu przede wszystkim metody takie jak: projekt, 
odgrywanie ról, debaty oksfordzkie, peer learning, peertutoring, 
kole<e$ska instrukcja, puzzle/()*+,-, gami'kacja, diagram rybi 
(Ishikawy), asocjogram, metaplan, drzewa decyzyjne.

d. Fundamentem uporz#dkowania i"integracji wiedzy i"umiej7tno-
6ci zdobytych podczas poszczególnych zada$, zaj7? czy bloków 
tematycznych s# ich podsumowania. Temu kluczowemu elemen-
towi po6wi7ca si7 jednak cz7sto zbyt ma!o czasu i"uwagi, nie do-
ceniaj#c jego roli. Postuluje si# wi#c przy"o%enie wi#kszej wagi 
do podsumowa* poszczególnych zada*, zaj#& i!bloków tema-
tycznych. Podsumowania powinny by? przeprowadzane inter-
aktywnie, cz7stym b!7dem jest realizowanie ich jako monologu 
nauczy ciela. W!podsumowaniu nale%y: upewni& si#, %e ucznio-
wie zapami#tali i!zrozumieli z!zaj#& (zada*) to co by"o zamie-
rzone, zostawi& przestrze* na pytania i!w'tpliwo(ci ze strony 
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uczniów, przedyskutowa& zagadnienia w!szerszym kontek(cie 
oraz zadba& o!dostrze%enie przez uczniów praktycznych zasto-
sowa* zdobytej wiedzy i!umiej#tno(ci.

e. W"klasach najm!odszych integracji mi7dzyprzedmiotowej powi-
nien towarzyszy? konsekwentnie realizowany model edukacji 
przez zabaw#, który pozwala na aktywizacj# emocji w!procesie 
edukacyjnym i!zwi#ksza zaanga%owanie uczniów. Warto rów-
nie% zadba& o!to, by elementy pedagogiki zabawy by"y obecne 
tak%e na wy%szych etapach edukacyjnych.

f. W"celu realizacji zada$ wpisuj#cych si7 w"aktywne nauczanie, 
a"w"szczególno6ci w"uczenie si7 przez do6wiadczenie, konieczne 
jest zapewnienie niezb7dnych 6rodków dydaktycznych, takich jak; 
np. sprz7t laboratoryjny, oprogramowanie komputerowe do symu-
lacji, materia!y do demonstracji i"eksperymentów pozalaborato-
ryjnych. Wa%ne jest zatem tworzenie warunków do rozbudowy-
wania zasobów dydaktycznych szkó". Najlepszy zestaw narz7dzi 
nie zda si7 jednak na nic je6li nie b7dzie wykorzystywany. Nauczy-
ciele cz7sto deklaruj# nieumiej7tno6? projektowania lub realiza-
cji zada$ wpisuj#cych si7 w"aktywne nauczanie oraz niech7? do 
ich u<ycia z"uwagi np. na czasoch!onno6?. Zatem kluczowe wy-
daje si# równie% przygotowanie i!motywowanie nauczycieli do 
korzystania z!metod aktywizuj'cych i!zach#canie ich do wyko-
rzystywania dodatkowych narz#dzi dydaktycznych pozwalaj'-
cych zrealizowa& ciekawe zadania.

g. Dla rozwijania kompetencji kluczowych musi si# dokona& zmia-
na modelu wykorzystania +,- w!procesie edukacyjnym. Nie-
zb#dne jest wspieranie dzia"a*, prowadz'cych do upowszech-
nienia w!praktyce edukacyjnej metod i!form dydaktyki cyfrowej, 
w"szczególno6ci metody odwróconej klasy (lub jej elementów), 
gami'kacji, blended-learningu/nauczania hybrydowego. Narz#-
dzia!+,- powinny te% znajdowa& szerokie zastosowanie w!ba-
daniu osi'gni#& uczniów. Dla realizacji takich za!o<e$ niezb7d-
ne jest znacz#ce podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli, 
zarówno w"ramach studiów przygotowuj#cych do zawodu, jak 
i"w"formie doskonalenia zawodowego.
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-.2. Podniesienie efektywno6ci pracy nad rozwijaniem predyspozycji 
i"uzdolnie$ uczniów

a. Jednym z"priorytetowych celów edukacji powinna by? pomoc 
w"rozwijaniu niesko'czonych mo&liwo#ci dzieci. Stanowi# one ich 
kapita! genetyczny, ale do swojego rozwoju potrzebuj# sprzyjaj#-
cego 6rodowiska edukacyjnego, rozumianego nie tylko jako 6ro-
dowisko szkolne.

b. W"pracy nad rozwijaniem predyspozycji i"uzdolnie$ uczniów ko-
nieczne jest po"'czenie modelu egalitarnego i!modelu elitarne-
go. Pierwszy z"nich opiera si7 na za!o<eniu, <e ka<dy posiada za-
soby, stanowi#ce jego osobisty potencja!, wymagaj#ce odkrycia 
i"rozwini7cia. Takie podej6cie zamyka si7 w"stwierdzeniu, <e ka<-
dy ucze$ jest zdolny. Drugi model bazuje na przekonaniu, <e zdol-
no6ci wi#<# si7 ze specy'cznymi, ponadprzeci7tnymi predyspozy-
cjami i"osi#gni7ciami, a"osoby zdolne stanowi# niewielki odsetek 
populacji. Konsekwencj# przyj7tego podej6cia s# systemowe roz-
wi#zania zwi#zane z"organizacj# procesu edukacyjnego.

c. W!ramach egalitarnej (cie%ki wsparcia podstawow# zasad# jest 
integracyjne wspieranie uczniów w"zespo!ach klasowych, poprzez 
maksymaln' indywidualizacj# tre6ci, metod i"form pracy. Takie 
dzia"ania powinny by& wzmocnione w!projektowanym modelu 
edukacji, a!postulat indywidualizacji procesu kszta"cenia (istotny 
nie tylko w"odniesieniu do pracy z"uczniami zdolnymi) musi si# 
przek"ada& na konkretne rozwi'zania dydaktyczne"– np. ró<ni-
cowanie tre6ci kszta!cenia i"zada$ powierzanych uczniom, tworze-
nie grup poziomowanych w"ramach sta!ych zespo!ów klasowych, 
zadania o"charakterze asystenckim dla uczniów z"potencja!em 
w"danej dziedzinie. Tego typu rozwi#zania, ze wzgl7du na swój 
charakter, nie mog# by? obligatoryjne na mocy regulacji formal-
nych, ale powinny stanowi? element praktyki edukacyjnej, two-
rzonej na poziomie przedszkoli/szkó! przez odpowiednio przy-
gotowanych nauczycieli pod piecz# 6wiadomych wagi problemu 
dyrektorów.

Drugi wa<ny obszar wsparcia uczniów w"ramach omawiane-
go modelu to stworzenie bogatej oferty kierunkowych zaj#& 
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dodatkowych (np. znane z!dotychczasowej praktyki szkolnej ko"a 
zainteresowa*), powszechnie dost#pnych, realizowanych na za-
sadzie dobrowolno(ci, zgodnych z!zainteresowaniami uczniów. 
W"takich formach wsparcia uczestnicz# uczniowie bez wst7pnej se-
lekcji, zgodnie z"zainteresowaniami. Ten komponent systemu edu-
kacji, rekomendowany równie< w"kontek6cie przysz!ych rozwi#za$, 
mo<na uzna? za do6? dobrze umocowany w"dzisiej szej praktyce 
edukacyjnej. W"przysz!o6ci nale<y jednak po!o<y? wi7kszy nacisk 
na powszechn# dost7pno6? takich zaj7? i"ich jak najszersz# ofert7, 
szczególnie w"szkole. Trzecim komponentem dzia!a$ o"charakte-
rze egalitarnym, stanowi#cym najwi7ksze novum w"naszym syste-
mie edukacji, jest oferowanie uczniom zaj#& wspieraj'cych ich 
potencja" ogólny, warunkuj'cy rozwój predyspozycji kierunko-
wych"– np. zaj7? rozwijaj#cych twórcze my6lenie, wspieraj#cych 
umiej7tno6? uczenia si7, kszta!tuj#cych umiej7tno6ci spo!eczne, 
motywacj7, wytrwa!o6? w"d#<eniu do celu. Tego typu oferta po-
winna by? dost7pna na poziomie szkolnym dla wszystkich zain-
teresowanych uczniów. Zwi7kszenie oferty kierunkowych zaj7? 
dodatkowych oraz zaj7? wspieraj#cych potencja! ogólny wyma-
ga jednak zagwarantowania odpowiednich 6rodków 'nansowych.

d. Rozbudowy w!naszym systemie edukacyjnym wymagaj' dzia"a-
nia zwi'zane z!modelem elitarnym, w!którym uczniom zdolnym 
oferuje si# specjalne/dodatkowe formy wsparcia poprzedzone 
selekcj'. Dzi( stanowi' one najs"abszy element w!praktyce edu-
kacyjnej. Nale<y zaznaczy?, <e cz76? rozwi#za$ opisanych poni-
<ej, funkcjonuje obecnie na zasadzie potencjalnych mo<liwo6ci, 
równie< w"prawie o6wiatowym, które jednak s# rzadko wykorzy-
stywane. W"pracy z"uczniami zdolnymi w"omawianym modelu 
mo<liwe s# dzia!ania w"ramach trzech strategii: szybciej, wi!cej, 
inaczej.

e. Strategia szybciej zak!ada wzmacnianie takich rozwi#za$, które 
umo<liwiaj# szybsze rozpocz7cie i"uko$czenie nauki w"danej kla-
sie lub na danym etapie, adekwatnie do indywidualnych mo<liwo-
6ci ucznia, tj. mo<liwe ju< dzi6 rozpocz7cie nauki wcze6niej w"sto-
sunku do obowi#zkowego wieku szkolnego, promocj7 w"ci#gu 
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roku szkolnego do kolejnej klasy (obecnie dopuszczalne formal-
nie tylko w"klasach /–1), szybsze uko$czenie danego przedmiotu 
w"trakcie roku szkolnego. W!ramach strategii wi!cej nale<y nadal 
prowadzi? prac7 z"uczniami w"ramach przygotowania do ró<nego 
rodzaju form wspó!zawodnic twa przy jednoczesnej mody'kacji 
formu!y konkursów i"olimpiad. Wa<ne, aby takie przedsi7wzi7cia 
nie mia!y wy!#cznie charakteru wiedzowego, ale koncentrowa!y 
si7 tak<e na badaniu kompetencji w"danym obszarze, w"tym kom-
petencji pracy zespo!owej"– istotnej w"czasach, gdy przysz!y rynek 
pracy staje si7 rynkiem wspó!pracy (dzia!ania w"tym kierunku zo-
sta!y ju< zapocz#tkowane pilota<owo w"wybranych olimpiadach). 
Wa<ne jest umo<liwienie uczniom o"zdiagnozowanych predyspo-
zycjach realizacji w"ramach zaj7? przedmiotowych wi7kszej ilo6ci 
tre6ci fakultatywnych, zgodnych z"ich zainteresowaniami i"mo<-
liwo6ciami. Trzeba te< tworzy? im mo<liwo6? udzia!u w"obozach 
naukowych, zaj7ciach dodatkowych oraz budowa? przyjazne wa-
runki do dzia!alno6ci stowarzysze$ i"fundacji wspieraj#cych ucz-
niów zdolnych. W"tym obszarze wa<ne jest tak<e rozbudowanie 
wsparcia stypendialnego, w"tym dla dzieci i"m!odzie<y ze 6ro-
dowisk defaworyzowanych i"zagro<onych marginalizacj#.

f. W"projektowaniu kierunków zmian edukacyjnych szczególnej 
uwagi wymaga strategia inaczej. W!ramach tej strategii trzeba 
zachowa& i!wzmacnia& dzia"ania zwi'zane z!indywidualnym 
programem i!tokiem nauki, które wed!ug stanu na dzi6 s# wy-
korzystywane sporadycznie. Dla ich upowszechnienia niezb7d-
ne jest doprecyzowanie regulacji prawnych oraz zapewnienie 
odpowiednich 6rodków 'nansowych dla nauczycieli, którzy zde-
cyduj# si7 na opracowanie i"wdro<enie rozwi#za$ w"tym zakre-
sie. Ponadto, warto rozwa<y? zasadnicze wzmocnienie w!naszym 
systemie edukacyjnym zasady pull-out. Zak!ada ona cz76ciowe 
wy!#czanie ze standardowego nurtu pracy dydaktycznej uczniów 
o"zdiagnozowanych uzdolnieniach kierunkowych i"tworzenie dla 
nich dodatkowej (cie%ki wsparcia w!szkole. .cie%ka obejmuje 
zaj#cia z!dyscypli ny, w!której ucze* wykazuje uzdolnienia, za-
równo w"formie zaj7? z"kanonu (ucze$ cz76? zaj7? z"wybranego 
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przedmiotu/grupy przedmiotów realizuje w"grupie pozaklasowej), 
jak i"w"ramach zaj7? fakultatywnych i"pozalekcyjnych. Co wa<-
ne, zaj7cia te realizowane s# w"grupach mieszanych. Elementem 
rekomendowanego modelu powinny by? te< zaj#cia rozwijaj'ce 
kompetencje ponadprzedmiotowe w!formie treningów. Na szcze-
gólne podkre( lenie zas"uguj' tu kompetencje twórczego my(le-
nia, wskazywane w"wielu teoriach psychologicznych jako kluczo-
wy komponent zdolno6ci. Istotna w!tym obszarze jest te% oferta 
pro$lowanych zaj#& pozaszkolnych, g"ównie oferowanych przez 
uczelnie oraz ró%ne instytucje nauki i!kultury. Takie rozwi#zania 
daj# uczniowi mo<liwo6? pracy w"pozaklasowych/pozaszkolnych 
grupach o"podobnym pro'lu zainteresowa$ i"wysokim poziomie 
motywacji do aktywnego rozwijania w!asnego potencja!u. Stwa-
rzaj# tak<e szans7 kontaktu z"nauczycielami, którzy s# specjalista-
mi w"zakresie wspierania rozwoju uzdolnie$ lub z"zewn7trznymi 
ekspertami w"danej dziedzinie. Dla realizacji opisanego modelu 
wa<ne jest odpowiednie przygotowanie nauczycieli, w"specjalno-
6ci praca z"uczniem zdolnym. Niezb7dne jest stworzenie rozwi'-
za*, pozwalaj'cych na upowszechnienie dost#pu do wybranych 
zaj#& akademic kich dla uczniów uzdolnionych w"danej dziedzi-
nie. Wed!ug obecnego stanu prawnego decyzje o"tym, czy i"w"ja-
kim zakresie tworzone s# takie mo<liwo6ci, podejmuj# uczelnie 
na poziomie swoich statutów. Nale<a!oby te< okre6 li?, jaki by!by 
status formalny uko$czenia przez ucznia takich zaj7? w"momen-
cie, gdy zostanie ju< studentem, szczególnie tej uczelni, która mu 
wcze6niej tak# mo<liwo6? stworzy!a.

g. Istotnym elementem tworzenia bardziej skutecznego modelu 
pracy z!uczniami zdolnymi (szczególnie w!modelu elitarnym) 
jest rozbudowanie, zwi#kszenie dost#pno(ci i!wdro%enie do prak-
tyki edukacyjnej narz#dzi s"u%'cych diagnozowaniu zdolno(ci 
i!uzdolnie*. Wi7kszo6? warto6ciowych metodologicznie narz7dzi 
jest obecnie dost7pnych odp!atnie, a"do ich wykorzystania w"prak-
tyce wymagane jest uko$czenie kosztownych szkole$. Poszerze-
nie zasobów narz7dzi i"mo<liwo6ci ich zastosowania nie b7dzie 
mo<liwe bez zapewnienia w"ka<dej szkole/przedszkolu psychologa 
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lub pedagoga, którzy jako jedyni mog# przeprowadza? znaczn# 
cz76? testów (a"których obecno6? jest, oczywi6cie, wa<na tak<e dla 
innych aspektów pracy placówki). Istotne jest tak<e zwi7kszenie 
udzia!u tego typu diagnozy w"pracy poradni psychologiczno-pe-
dagogicznych, zarówno poprzez rozbudowanie ich instrumenta-
rium, przygotowanie specjalistów, jak i"u6wiadamianie rodzicom 
i"nauczycielom wagi takich bada$ dla dalszego rozwoju uczniów.

h. Niezale%nie od przyj#tego modelu (egalitarny/elitarny) wa%ne 
jest budowanie kompleksowego wsparcia, opartego na podej(ciu 
holistycznym. Nauczyciele i"rodzice musz# mie? 6wiadomo6?, <e 
dla pe!nego rozwini7cia potencja!u dziec ka kluczowe jest integro-
wanie rozwoju ró<nych obszarów jego funkcjonowania. Przek!a-
da si7 to w"szczególno6ci na postulat nieograniczania kierunków 
pracy do stwierdzonych mocnych stron, ale tak<e do wyrówny-
wania de'cytów, szczególnie uczniów „podwójnie wyj#tkowych”, 
czyli oprócz uzdolnie$ posiadaj#cych ró<ne obci#<enia, które cz7-
sto skutkuj# syndromem nieadekwatnych osi#gni7?. Trzeba te< 
pami7ta? o"specy'ce funkcjonowania spo!eczno -emocjonalnego 
uczniów zdolnych, która sprawia, <e cz7sto wymagaj# oni wspar-
cia w"zakresie radzenia sobie z"emocjami, nawi#zywania relacji 
spo!ecznych, adekwatnej samooceny. We wskazanych obszarach 
niezb7dne jest wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, które szko-
!a musi zapewni? uczniom zdolnym. Ofert7 w"tym zakresie po-
winny tak<e zbudowa?/rozbudowa? poradnie psychologiczno -
pedagogiczne. Wa<ne jest tak<e, aby otwiera? uczniów zdolnych 
na inne dziedziny, niepowi#zane bezpo6rednio z"ich uzdolnienia-
mi, ale wpieraj#ce ich rozwój, np. wspomniane wcze6niej trenin-
gi twórczo6ci, zaj7cia szachowe, zaj7cia artystyczne. Te konteks-
ty rozwoju zdolno6ci powinny by? uwzgl7dnione przy tworzeniu 
szkolnej i"pozaszkolnej oferty wsparcia dla uczniów zdolnych.

-.%. Uelastycznienie organizacji procesu dydaktycznego
a. Przede wszystkim rekomenduje si7 uelastycznienie czasu trwa-

nia pojedynczej lekcji lub odej(cie od (cis"ego podzia"u na jed-
nostki metodyczne. Znaczna cz76? metod aktywizuj#cych nie ma 
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mo<liwo6ci zastosowania przy %2 minutowej jednostce lekcyjnej. 
Wskazanym by!oby umo<liwienie elastycznej zmiany planu zaj7? 
mi7dzy tygodniami tak, by w"okre6 lonym terminie mo<liwa by!a 
np. realizacja cyklu zaj7? z"danego przedmiotu lub ca!ego dnia za-
j7? dedykowanych jakiemu6 zagadnieniu, które w"sposób interdy-
scyplinarny jest zg!7biane przez uczniów.

b. Rekomenduje si7 równie< umo%liwienie wspó"prowadzenia 
przedmiotów (i!je(li zostan' wdro%one!– bloków mi#dzyprzed-
miotowych) przez wi#cej ni% jednego nauczyciela. Takie podej-
6cie wzmacnia interdyscyplinarno6? zaj7? (je6li nauczyciele re-
prezentuj# ró<ne dziedziny), podnosi ich jako6? (w"szczególno6ci 
je6li wspó!prowadz#cy specjalizuj# si7 w"ró<nych obszarach tego 
samego przedmiotu, maj# do niego inne podej6cie lub ró<ni# si7 
do6wiadczeniami zawodowymi), czyni zaj7cia atrakcyjniejszymi 
dla uczniów i"u!atwia im koncentracj7 uwagi podczas zaj7?, któ-
re nie s# w"swojej formie stale powtarzalne.

c. Cho? mo<e to stanowi? wyzwanie logistyczne, warto wzi'& pod 
uwag# mo%liwo(& cz#(ciowego odej(cia od sta"ych grup, two-
rzonych w!obr#bie oddzia"ów na potrzeby zaj#& wymagaj'cych 
mniejszej liczby uczniów. Warto zarówno zmienia? sk!ady grup 
oddzia!owych, jak równie< !#czy? w"grupy osoby formalnie przy-
pisane do ró<nych oddzia!ów i"do ró<nych klas. To rozwi#zanie 
przyczyni si7 do rozwijania w"uczniach kompetencji zwi#zanych 
z"komunikacj# i"wspó!prac# z"wieloma ró<nymi osobami oraz 
z"prac# w"zmieniaj#cych si7 zespo!ach, które to kompetencje s# 
ogromnie wa<ne w"doros!ym <yciu.

d. Aby umo<liwi? uczniom rozwijanie talentów, nadrobienie zaleg!o-
6ci lub wyrównywanie de'cytów warto jest wzmacnia& dzia"ania 
odnosz'ce si# do indywidualizacji (cie%ki kszta"cenia, w!odnie-
sieniu do osób o!specjalnych potrzebach edukacyjnych. W"wielu 
przypadkach jest to najlepsza, optymalna odpowiedG na potrzeby 
ucznia, a"jednocze6nie nieszczególnie ch7tnie podejmowana. Warto 
zmieni? to podej6cie i"zwi7kszy? cz7stotliwo6? korzystania z"tego 
rozwi#zania, co pozwoli na indywidualizacj7 procesu kszta!cenia 
uczniów zdolnych oraz uczniów z"trudno6ciami edukacyjnymi.
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e. Elementem uelastycznienia organizacji procesu kszta"cenia staje 
si# wprowadzenie elementów nauczania na odleg"o(&. W"zwi#z-
ku z"prognozowanym wzrostem roli kszta!cenia zdalnego nie-
zb#dne b#dzie stworzenie warunków do wdro%enia takiej for-
my realizacji cz#(ci zaj#& dydaktycznych. Rekomendacja w"tym 
zakresie dotyczy przede wszystkim regulacji na poziomie prawa 
o6wiatowego, wprowadzaj#cych mo<liwo6? prowadzenia naucza-
nia zdalnego, jak i"okre6 laj#cych jego ogólne zasady. Wa<ne b7dzie 
poszerzenie zasobów i"udost7pnienie odpowiednich, bezp!atnych 
narz7dzi, które umo<liwi# prac7 w"takiej formie oraz rozbudowa-
nie bazy materia!ów na potrzeby prowadzonych zaj7?. Niezb7dne 
stanie si7 umo<liwienie szko!om dost7pu do wysokiej jako6ci !#czy 
internetowych, a"uczniom sprz7tu na potrzeby pracy zdalnej. Na 
poziomie szkó! musz# zosta? okre6 lone jasne zasady kszta!cenia 
na odleg!o6? i"stworzone warunki do zapewnienia odpowiedniej 
jako6ci zaj7? dydaktycznych, realizowanych w"tej formule. Do-
6wiadczenia z"okresu pandemii stanowi# dobr# baz7 do projekto-
wania i"wdra<ania rozwi#za$ w"zakresie nauczania zdalnego jako 
sta!ego elementu pracy dydaktycznej szkó!.

Nale<y jednak zaznaczy?, <e wdro<enie wy<ej zaproponowa-
nych zmian wymaga zapewnienia odpowiednich do tego warun-
ków lokalowych w"szko!ach, zmniejszenia liczebno6ci oddzia!ów 
oraz odpowiedniej ilo6ci nauczycieli.

-.4. Wzmocnienie rozwoju kompetencji psychospo!ecznych uczniów 
w"ramach dzia!a$ podejmowanych przez przedszkola i"szko!y.

a. Z"roku na rok coraz wyraGniej widoczne s# de'cyty m!odzie<y 
w"zakresie kompetencji psychologicznych, niezb7dnych dla zdro-
wego funkcjonowania. W"szczególno6ci nale<y tu podkre6 li? umie-
j7tno6ci zwi#zane z"adekwatn# samoocen#, budowaniem rzeczy-
wistego obrazu siebie, akceptowaniem i"szacowaniem mo<liwo6ci 
redukcji rozbie<no6ci mi7dzy tym kim jestem, a"kim chcia!bym/
chcia!abym by?, radzeniem sobie ze stresem, efektywn# regula-
cj# emocji, postawami wobec pieni7dzy i"dóbr materialnych, efek-
tywn# komunikacj#, zachowaniami kooperacyjnymi i"postaw# 
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proaktywn# zamiast biernej lub roszczeniowej. Kszta!towanie 
wy<ej wymienionych postaw, przekona$ i"umiej7tno6ci odbywa 
si7 przez ca!e <ycie, ju< od wieku przedszkolnego, wobec czego 
mo%liwe jest i!jednocze(nie rekomendowane wsparcie rozwoju 
dzieci i!m"odzie%y w!tym zakresie w!ca"ym toku edukacji.

b. Rekomenduje si# w"'czanie elementów odnosz'cych si# do roz-
woju psychologicznego m"odych ludzi w!zaj#cia lekcyjne nie-
zale%nie od ich tematyki. Przyk!adem mo<e by? kszta!towanie 
adekwatnej samooceny, któremu sprzyja do!#czanie do wszel-
kich zada$ poddawanych ocenie nauczyciela pytania do ucznia 
o"jego subiektywn# ocen7 wykonania pracy, udzielonych odpo-
wiedzi w"te6cie, czy poprawno6ci realizacji zadania. Subiektywna 
ocena dokonana przez ucznia pozostawa!aby niejawna. Ucze$ za6, 
po uzyskaniu informacji zwrotnej od nauczyciela, dotycz#cej wy-
konanego zadania, by!by proszony o"zestawienie otrzymanej oce-
ny z"t#, której si7 spodziewa!. Badania mi7dzynarodowe pokazuj# 
skuteczno6? takiego rozwi#zania w"kszta!towaniu adekwatnej sa-
mooceny swojej wiedzy i"umiej7tno6ci, je6li rozwi#zanie to stoso-
wane jest regularnie.

c. Doskona"' przestrzeni' dla ró%nych form kszta"towania kom-
petencji psychologicznych s' zaj#cia z!wychowawc'. Przy odpo-
wiednim przygotowaniu nauczyciela mog' one przyj'& warszta-
tow' form# pozwalaj#c# np. na poznanie siebie, swoich mocnych 
i"s!abszych stron oraz ucz#c# regulacji emocji i"radzenia sobie ze 
stresem. Istnieje wiele metod, które mo<na z"powodzeniem sto-
sowa? w"grupie, a"dobrze przeprowadzona dyskusja na forum jest 
niejednokrotnie bardziej u<yteczna ni< indywidualne omówienie 
wyników. Dyskusja w"oderwaniu od konkretnego przypadku po-
zwala bowiem uczestnikom zobaczy? du<o szerszy kontekst i"do-
pasowa? do siebie tre6ci wypowiadane przez innych, których sa-
modzielnie by nie sformu!owali lub nie uznaliby za istotne.

d. Inn' form' aktywno(ci mog' by& pozalekcyjne wydarzenia orga-
nizowane przez szko"#, kszta"tuj'ce postawy niematerialistyczne 
oraz umo%liwiaj'ce uczniom poznanie swoich zasobów. Dzisiej-
szy 6wiat sprzyja kszta!towaniu si7 postaw materialistycznych oraz 
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ocenie innych i"siebie samych przez pryzmat posiadanych dóbr 
oraz urody. Coraz trudniej jest m!odym ludziom spontanicznie 
odkry? swoje zasoby w"innych obszarach, a"jeszcze trudniej do-
ceni? ich warto6?. Wobec tego wydarzenia organizowane przez 
szko!7 kszta!tuj#ce postawy prospo!eczne, patriotyczne, pro6ro-
dowiskowe i"inne, mog# w"pewnym stopniu stanowi? przeciwwa-
g7 do narracji obecnej w"m!odzie<owych mass-mediach prezen-
tuj#cej bogatych i"pi7knych jako tych najbardziej warto6ciowych.

e. Wa%nym aspektem kszta"towania kompetencji psychologicznych 
m"odzie%y jest równoleg"e dzia"anie reaktywne i!proaktywne. 
Dzi6 znakomita wi7kszo6? interwencji realizowana jest wtedy, gdy 
problem jest ju< bardzo widoczny, a"dzia!ania pro'laktyczne po-
dejmowane s# stanowczo zbyt rzadko. Naturalnie reagowanie na 
widoczne problemy w"mikroskali (na poziomie szko!y) jest nie-
zb7dne, ale nale<y równolegle obserwowa? makrotrendy, stara? si7 
przewidzie? ich przysz!e negatywne konsekwencje zanim wyst#pi#, 
i"im przeciwdzia!a?. Rozwój technologiczny i"upowszechnienie 
niemal nieograniczonego dost7pu do urz#dze$ elektronicznych 
i"Internetu jest obserwowany ju< od wielu lat. Jego konsekwencj# 
jest os!abienie relacji spo!ecznych i"obni<enie umiej7tno6ci efek-
tywnej komunikacji (w"konsekwencji coraz cz7stszej komunikacji 
zapo6redniczonej). Dzi6 konieczna jest interwencja w"tym zakre-
sie i"przywrócenie m!odym ludziom wysokiego poziomu umie-
j7tno6ci <ycia oM-line.

f. Kolejn# kwesti# wa<n# do podj7cia jest próba zmiany postrzega-
nia przez uczniów pracy nad poznaniem siebie i"rozwojem kom-
petencji psychologicznej jako czego6 wstydliwego. Klu czowa 
jest zmiana przekona* uczniów, tak by traktowali oni prac# 
nad!rozwo jem kompetencji psychologicznych jako naturalny 
etap rozwoju.

g. Nale%y równie% zwróci& uwag# na gotowo(& uczniów i!nauczy-
cieli do korzystania ze wsparcia psychologicznego w!przypad-
ku zidenty$kowanych trudno(ci wykraczaj'cych poza naturalny 
rozwój osobowy. Niestety, przyt!aczaj#cy odsetek osób z"trudno6-
ciami psychologicznymi nie ma odwagi uda? si7 do psychologa 
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po pomoc. W"konsekwencji, zarówno m!odzi ludzie jak i"nauczy-
ciele, nierzadko zg!aszaj# si7 po pomoc póGno, a"czasem za póGno. 
Warto by!oby wi7c pracowa? w"szkole nad tym niesprzyjaj#cym 
przekonaniem i"kszta!towa? 6wiadomo6?, <e spotkanie z"psycho-
logiem jest po prostu wyrazem dbania o"siebie, swoje zdrowie 
i"swoj# przysz!o6?.

h. Cyfrowy 6wiat niesie za sob# szereg zagro<e$ dla m!odych u<yt-
kowników. Zagro<enia te mog# by? powodowane przez zupe!nie 
obce osoby, jak i"przez grup7 rówie6nicz#. Odsetek dzieci cier-
pi#cych z"powodu dzia!a$ mieszcz#cych si7 w"poj7ciach przemo-
cy, wykluczenia czy mowy nienawi6ci/hejtu z"roku na rok ro6nie. 
Wa%ne jest, by zadba& o!równowag# psychiczn' dzieci i!m"odzie-
%y, nauczy& ich asertywno(ci i!zbudowa& siln' samoocen#, tak 
by nieprzyjemne internetowe do(wiadczenia nie spowodowa"y 
zagro%e* psychologicznych. Jednocze6nie niemal nieograniczony 
dost7p do zasobów Internetu niesie za sob# zagro<enia w"posta-
ci uzale<nie$ behawioralnych oraz dost7pu do tre6ci niedostoso-
wanych do wieku uczniów. Konieczna jest przeciwwaga w"posta-
ci edukacji, któr# powinna obok rodziców realizowa? szko!a.

Dzieci i"m!odzie< maj# dzi6 nieograniczony dost7p do ró<nego 
rodzaju informacji pochodz#cych z"niezliczonych Gróde!. Obok 
u<ytecznych, rzetelnych, wa<nych tre6ci, m!odzi ludzie s# ekspo-
nowani na komunikaty nierzetelne, nieprawdziwe, perswazyjne 
lub manipulacyjne. W"tym kontek6cie wa%nym jest kszta"towa-
nie u!m"odych ludzi umiej#tno(ci krytycznego my(lenia i!oce-
ny odbieranych komunikatów przez pryzmat ich wiarygodno-
6ci, prawdziwo6ci, neutralno6ci, wagi i"dopasowania do potrzeb 
i"mo<liwo6ci interpretacyjnych ucznia.

(. Zmiana podej!cia do oceniania na rzecz oceniania kszta%-
tuj1cego

a. Jedn# z"g!ównych cech funkcjonowania szko!y i"pracy nauczycieli 
powinno by? wzmacnianie kompetencji uczenia si# poprzez tak# 
organizacj7 procesu dydaktyczno-wychowawczego, by ucze$ móg! 
si7 rozwija?, wykorzystuj#c wszystkie swoje zasoby, 6wiadomy 
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równie< swoich s!abych stron, nad którymi b7dzie móg! praco-
wa? przy wsparciu nauczyciela. Kluczowa w"tym procesie jest rola 
oceniania, które powinno sprzyja? okre6 leniu poziomu opanowa-
nia kompetencji (wiedzy, umiej7tno6ci) oraz wskazywa? sposoby 
wspomagaj#ce ca!o6ciowy rozwój ucznia.

b. By w"pe!ni wykorzysta? formatywn# funkcj7 oceniania nale-
<y wdro<y? jako powszechnie obowi#zuj#c# strategi7 oceniania 
kszta"tuj'cego (formativeassesment), a!tak%e podj'& dzia"ania 
maj'ce na celu upowszechnianie jej walorów i!zach#canie na-
uczycieli do jej stosowania. Celem oceniania kszta!tuj#cego jest 
bie<#ce pomaganie uczniom w"uczeniu si7. Podstaw# tak rozu-
mianego oceniania stanowi informacja zwrotna formu!owana 
przez nauczyciela, z"której wynikaj# mocne i"s!abe strony ucznia 
oraz sugestie dotycz#ce dalszych kierunków pracy. Dzi7ki temu 
ucze$ mo<e dokonywa? mody'kacji procesu uczenia si7 i"w"ten 
sposób planowa? swój rozwój. Nauczyciel na podstawie analizy 
osi#gni7? ucznia mo<e z"kolei planowa? mody'kacje w"organiza-
cji procesu dydaktyczno-wychowawczego. Drugim istotnym ele-
mentem oceniania kszta"tuj'cego jest samoocena, dzi7ki której 
ucze$ staje si7 aktywnym uczestnikiem procesu oceniania i"roz-
wija postaw7 odpowiedzialno6ci za w!asne uczenie si7. Wa%ne jest 
tak%e wykorzystanie w!procesie oceniania oceny kole%e*skiej, co 
z"kolei u6wiadamia uczniom, <e mo<liwa jest nauka bez rywali-
zacji i"konkurencji. Wspóln# baz# dla wymienionych rozwi#za$ 
jest jasne okre6 lanie celów i"w!#czanie uczniów w"proces wery'-
kacji stopnia ich realizacji.

c. Dzi7ki wymienionym wy<ej komponentom strategia oceniania 
kszta!tuj#cego umacnia wymiar relacyjny edukacji"– buduje in-
terakcje mi7dzy uczniem i"nauczycielem oraz mi7dzy cz!onkami 
zespo!u klasowego, s!u<y budowaniu dobrej atmosfery wokó! pro-
cesu uczenia si7. Pozwala uczniowi na spojrzenie na w!asne moc-
ne i"s!abe strony oraz kierunki dalszej pracy z"ró<nych punktów 
widzenia.

d. Zastosowanie strategii oceniania kszta!tuj#cego powinno sprzyja? 
tworzeniu takich warunków, by uczniowie mogli rozwija? zdolno(& 
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monitorowania w"asnego rozwoju oraz uczy? si7 strategii poznaw-
czych, które pozwol' im samodzielnie regulowa& i!mody$kowa& 
proces uczenia si#, a!wi#c budowa& w"asne, coraz doskonalsze 
struktury wiedzy i!samo(wiadomo(ci. Ocenianie kszta!tuj#ce, 
oddzia!uj#ce pozytywnie na rozwijanie kompetencji uczenia si#, 
sprzyja& b#dzie przyjmowaniu postawy odpowiedzialno(ci za 
w"asny rozwój i!umiej#tne planowanie dzia"a*. Ponadto b7dzie 
ono mie? po6redni p!yw na kszta!towanie poczucia sprawstwa 
i!autonomii, a!$nalnie budowanie pozytywnej motywacji i!ade-
kwatnej samooceny.

e. Rekomendowana strategia oceniania kszta!tuj#cego wp!ywa nie 
tylko na postaw7 uczniów, którzy staj# si7 bardziej odpowiedzialni 
za swoje uczenie si7, ale przede wszystkim poci#ga za sob# zmian# 
widzenia roli nauczyciela, który przestaje by& tylko tym, który 
naucza, ale przede wszystkim staje si# specjalist', który towarzy-
szy uczniom podczas procesu edukacji. Tak rozumiane ocenia-
nie kszta!tuj#ce jest powrotem do naturalnego towarzyszenia 
dziec ku w!rozwoju, empatycznego reagowania na jego potrze-
by i!pragnienia.

f. Wa%nym czynnikiem decyduj'cym o!kszta"tuj'cym charakterze 
oceniania jest forma oceny. W!procesie oceniania musi znacz'-
co wzrosn'& rola oceny opisowej. Powinna ona by? obowi#zko-
wa nie tylko w"edukacji wczesnoszkolnej, ale tak<e na wy<szych 
etapach edukacyjnych"– je6li nie jako podstawowa forma oceny, 
to przynajmniej jako ocena sumuj#ca w"klasy'kacji 6ródrocznej 
i"rocznej. W"perspektywie czasowej warto jednak rozwa<y? ca!-
kowite odej6cie od oceny wyra<onej stopniem.

). Zapewnienie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej
a. Neby stworzy? optymaln# przestrze* w!szkole czy przedszko-

lu konieczna jest zmiana my(lenia o!celach budynku szkolne-
go/przedszkolnego i!roli jego poszczególnych przestrzeni. Bu-
dynek szkolny i"przedszkolny powinien przede wszystkim s!u<y? 
uczniom i"nauczycielom, odpowiada? na ich potrzeby, dawa? im 
przestrze$ do rozwoju, nabywania i"doskonalenia kompetencji, 
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jak równie< stanowi? stymuluj#c# przestrze$ do budowania rela-
cji i"integrowania ca!ej spo!eczno6ci przedszkolnej/szkolnej. Szko-
!a i"przedszkole to miejsca, które z"jednej strony powinny pozwa-
la? skutecznie si7 uczy?, z"drugiej za6 pomaga? wspó!pracowa? 
i"efektywnie odpoczywa?.

b. W!a6ciwa aran<acja sal lekcyjnych powinna uwzgl7dnia? cele, któ-
re te pomieszczenia maj# realizowa?. Powinna wi7c z"jednej stro-
ny maksymalizowa? efektywno6? uczenia si7, z"drugiej za6 dba? 
o"komfort nauki i"zabezpiecza? budowanie relacji w"grupie. My-
6l#c o"aran<acji sal nale<y uwzgl7dni? czynniki takie jak o6wietle-
nie, temperatura, wentylacja, kolorystyka, ustawienie mebli oraz 
dekoracje. Sala lekcyjna powinna by& zaprojektowana tak, by 
oferowa& uczniom optymalny poziom pobudzenia. Winna wi7c 
by? dobrze o6wietlona, ale nie nadmiernie, by s!o$ce nie stano-
wi!o zbyt silnego bodGca. @ciany warto malowa? na ciep!e kolo-
ry (ograniczaj#c skojarzenia z"surowym szpitalnym otoczeniem), 
jasne i"umiarkowanie intensywne, by nie rozprasza!y uwagi i"nie 
m7czy!y uczniów i"nauczycieli. Dodatki w"salach powinny by? wi-
doczne i"estetyczne, zauwa<alne, ale nieodwracaj#ce uwagi. Na-
le<y podchodzi? minimalistycznie do dekoracji i"wykorzystywa? 
je w"aran<acji sal jedynie w"celu nadania im odpowiedniego cha-
rakteru (np. wskaza?, <e jest to pracownia matematyczna). War-
to równie< zadba?, by elementy dekoracyjne mia!y funkcj7 edu-
kacyjn#.

Jedn' z!kluczowych kwestii, koniecznych do rozstrzygni#cia 
podczas aran%acji sali lekcyjnej, jest rozmieszczenie "awek i!miej-
sca dla nauczyciela. Do niedawna niemal w"ka<dej polskiej szko-
le !awki dla uczniów by!y ustawiane tak, by ogranicza? do mini-
mum komunikacj7 mi7dzy uczniami, która by!a traktowana niemal 
wy!#cznie jako co6, co przeszkadza w"lekcji. Tymczasem zarówno 
komunikacja mi7dzy uczniami, jak i"praca zespo!owa s# ogrom-
nie wa<ne. Zatem rozmieszczenie uczniów w"sali winno umo<li-
wia? wspó!prac7, wzajemne poznawanie si7 i"minimalizowa? ry-
zyko wykluczenia z"grupy. Naturalnie praca w"ma!ych zespo!ach 
lub w"du<ych grupach wymaga innego ustawienia mebli w"sali ni< 
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praca indywidualna. Rekomenduje si7 wi7c takie projektowanie 
sali, by sto!y do pracy uczniów by!y mobilne i"kompatybilne ze 
sob#. Optymalne by!oby, gdyby istnia!a mo<liwo6? po!#czenia !a-
wek w"ma!e wyspy do pracy w"ma!ych grupach, du<# wysp7"– do 
pracy z"ca!# grup#, ale tak<e odsuni7cia wszystkich !awek na bok 
do pracy warsztatowej na krzes!ach, poduszkach czy bezpo6red-
nio na pod!odze. Praca w"grupie bez biurek/stolików sprzyja inte-
gracji, otwarto6ci, zaanga<owaniu i"skraca dystans mi7dzy uczest-
nikami, co zdaje si7 szczególnie wa<ne przy budowaniu modelu 
edukacji relacyjnej. Zatem elastyczne usadzanie (.exible seating) 
jest jednym z"cennych rozwi#za$, rekomendowanych do wdro-
<enia szczególnie wtedy, gdy realizowane s# zadania lub projek-
ty, w"których zale<y nam na nieskr7powanej kreatywno6ci ucz-
niów, ich otwarto6ci, interakcji mi7dzy uczniami oraz przyjaznej 
i"swobodnej atmosferze.

c. Równie wa%ne jak projektowanie sal lekcyjnych jest aran%owa-
nie pozosta"ych przestrzeni na terenie szko"y czy przedszkola. 
Poza naturalnie przypisanymi rolami poszczególnych przestrze-
ni w"szkole, niemal ka<da przestrze$ pe!ni te< funkcje odnosz#-
ce si7 do relacji spo!ecznych, odpoczynku czy nauki. Wobec tego 
ogromnie wa<ne jest tworzenie przyjaznych i"przyjemnych stref 
relaksu i"nauki poza salami lekcyjnymi. Puste korytarze nie za-
ch7caj# ani do integracji, ani do indywidualnej lub grupowej na-
uki poza sal# lekcyjn#. Postawienie na korytarzach kanap, foteli 
ze stolikami, czy wszelkiego rodzaju siedzisk uczyni t# przestrze$ 
o"wiele przyjaGniejsz#. Je6li jednocze6nie zadba si7 o"to, by meb-
le w"takiej przestrzeni i"ich uk!ad sprzyja!y nawi#zywaniu relacji 
i"uczeniu si7 w"zespo!ach (np. okr#g!e sto!y, krzes!a/fotele !atwe 
do przeniesienia), warto6? takiego miejsca b7dzie jeszcze wi7k-
sza. Warto tak<e zadba? o"wielofunkcyjno6? przestrzeni poza sa-
lami lekcyjnymi, tak by mog!y stanowi? one jednocze6nie i"stref7 
rekreacji, i"przestrze$ edukacyjn# oraz by mo<liwe by!o wyko-
rzystywanie ich na wiele ró<nych sposobów, równie< przez osoby 
o"odmiennych potrzebach. Istotne jest, aby przestrze$ dawa!a si7 
!atwo przearan<owa? w"odpowiedzi na potrzeby jej u<ytkowników. 
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W"tym celu mo<na skorzysta? np. z"modu!owych mebli, ruchomych 
6cianek, ró<nego rodzaju siedzisk i"puf. Planuj#c przestrze$ szko-
!y czy przedszkola nale<y równie< pami7ta? o"otoczeniu budynku, 
wykorzystuj#c j# dla tworzenia miejsc rekreacji i"nauki. Zach7ci 
to uczniów nie tylko do sp7dzania czasu ze sob#, ale równie< do 
sp7dzania czasu na 6wie<ym powietrzu. Dobrze sprawdz# si7 tu 
wszelkiego rodzaju wiaty, !awy piknikowe ze sto!ami, murowane 
stoliki z"siedziskami i"inne. Warto podkre6 li?, <e czas sp7dzany 
na 6wie<ym powietrzu istotnie pomaga w"regeneracji po skupie-
niu w"czasie lekcji, odstresowuje i"podnosi nastrój. Nale<y wi7c 
zadba? o"to, by uczniom chcia!o si7 wyj6? przed budynek szko!y 
podczas przerw. Projektuj#c przestrze$ w"szkole warto równie< 
zastanowi? si7 nad miejscem dedykowanym rodzicom uczniów, 
którzy równie< s# cz76ci# spo!eczno6ci szkolnej. Warto6ciowe b7d# 
wi7c miejsca, w"których rodzic mo<e poczeka? na dziec ko, poroz-
mawia? z"nauczycielem lub innymi rodzicami.

d. Szko"a i!przedszkole to miejsca, w!których uczniowie i!nauczy-
ciele powinni czu& si# bezpiecznie. Oczywi6cie fundamentem po-
czucia bezpiecze$stwa jest atmosfera panuj#ca w"danym miejscu 
i"relacje mi7dzy cz!onkami szkolnej spo!eczno6ci. Tym niemniej, 
budynek szko!y i"przedszkola oraz jego otoczenie i"to, jak zosta-
n# zaaran<owane, w"znacznym stopniu mog# przyczyni? si7 do 
podniesienia poczucia bezpiecze$stwa. By uczyni? szko!7 przy-
jaznym miejscem warto zadba?, by cz!onkowie jej spo!eczno6ci 
czuli si7 w"niej „u"siebie” i"mieli wp!yw na to, jak ona wygl#da. 
Nale<y zatem bada? potrzeby uczniów i"nauczycieli, i"w"miar7 
mo<liwo6ci na nie odpowiada?. Ogromnie cenne jest równie< 
aktywne w!#czanie spo!eczno6ci szko!y w"proces zmiany jej wy-
gl#du. Dobrym pomys!em jest na przyk!ad prezentowanie prac 
uczniów na korytarzach czy w"miejscach rekreacji, co sprawi, <e 
szko!a b7dzie „ich” miejscem. Czynnikiem, który ogranicza po-
czucie swobody i"zmniejsza poczucie bezpiecze$stwa czy kom-
fort przebywania w"szkole, s# wszechobecne kamery i"systemy 
monitorowania przemieszczania si7 uczniów. Warto zastano-
wi? si7 nad znalezieniem z!otego 6rodka mi7dzy zapewnieniem 
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bezpiecze$stwa uczniom poprzez u<ycie kamer oraz zapewnie-
niem poczucia bezpiecze$stwa poprzez pozostawienie swobody 
funkcjonowania poza zasi7giem urz#dze$ monitoringu. Reko-
menduje si7 równie< odej6cie od wykorzystania murów, ogrodze$ 
czy wysokich p!otów dla wydzielenia terenu szko!y/przedszko-
la i"wykorzystywanie zamiast nich l<ejszej i"bardziej przyjaznej 
aran<acji np. zielonego ogrodzenia. Proponowane rozwi#zanie 
b7dzie te< potwierdzeniem kultury otwarto6ci placówki w"wy-
miarze zagospodarowania przestrzennego.

e. My(l'c o!zapewnieniu uczniom bezpiecznej przestrzeni eduka-
cyjnej nale%y równie% pami#ta& o!optymalizacji warunków na-
uki podczas realizacji zdalnego nauczania, którego elementy 
(blended learning) b#d' coraz cz#(ciej pojawia& si# w!praktyce 
edukacyjnej. Szko!a powinna zadba? o"poczucie bezpiecze$stwa 
i"komfort pracy ucznia, dok!adaj#c wszelkich stara$, by móg! on 
efektywnie pracowa? w"niestacjonarnej formule. W"ramach re-
komendacji warto zwróci? uwag7 na wprowadzanie jednolitego 
6rodowiska pracy w"ca!ej szkole (np. wszystkie lekcje prowadzone 
przez O8 Teams, Zoom lub innej platformie), korzystanie przez 
wszystkich nauczycieli z"tych samych zasad komunikacji, prze-
kazywania materia!ów i"polece$ oraz tych samych programów 
wspieraj#cych proces edukacji zdalnej (np. korzystanie z"tego sa-
mego oprogramowania do zbierania odpowiedzi uczniów, czy tzw. 
bia!ej tablicy"– whiteboard). Nale<y wi7c d#<y? do ujednolicenia 
technicznej strony nauczania zdalnego mi7dzy wszystkimi pra-
cownikami szko!y. Elementem budowania przyjaznej przestrzeni 
w"nauczaniu zdalnym jest zapewnienie bezpiecze$stwa podczas 
pracy w"sieci. B7dzie to mo<liwe nie tylko dzi7ki odpowiednim 
zabezpieczeniom technicznym, ale tak<e poprzez rozpoznawa-
nie na bie<#co wyst7puj#cych zagro<e$ (np. cyberprzemoc, do-
st7p do niebezpiecznych tre6ci), reagowanie na zdiagnozowane 
problemy, a"przede wszystkim podejmowanie dzia!a$ pro'lak-
tycznych, w"tym kszta!towanie umiej7tno6ci i"postaw zwi#zanych 
z"bezpiecznym korzystaniem z"technologii cyfrowych.
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+. Kszta%cenie zawodowe dla dynamicznie zmieniaj1cego si# 
rynku pracy

a. Priorytetem w!kszta"ceniu zawodowym powinno by& promo-
wanie kszta"cenia w!kierunkach zgodnych z!potrzebami praco-
dawców oraz przygotowanie do elastycznego przystosowania si# 
absolwentów do dynamicznych zmian na rynku pracy. Z"jednej 
strony absolwenci, ko$cz#cy szko!7 zawodow#, musz# dyspono-
wa? kompetencjami, które umo<liwi# im funkcjonowanie w"za-
wodzie „tu i"teraz”. Z"drugiej za6 niezb7dne jest, aby byli w"stanie 
rozbudowywa? swoje zasoby w"odpowiedzi na nowe wyzwania, 
których ilo6? i"tempo pojawiania si7 b7d# ros!y.

b. Istotn' kompetencj' w!kontek(cie wspomnianych wy%ej zmian 
staje si# zarz'dzanie posiadanymi zasobami, w!tym ich twórcza 
rekon$guracja. Wi#<e si7 z"tym umiej7tno6? analizowania swoje-
go potencja!u, aktywizowania wiedzy i"umiej7tno6ci oraz postaw, 
które wcze6niej nie by!y wykorzystywane lub dezaktywacji tych, 
które nie wpisuj# si7 w"nowe konteksty.

c. Elementem szeroko poj#tego przygotowania zawodowego jest 
doradztwo edukacyjno-zawodowe, które!– zgodnie ze swoj' na-
zw'!– powinno by& ukierunkowane nie tylko na wybór zawodu, 
ale tak%e na pro$lowanie wyborów zwi'zanych ze (cie%k' kszta"-
cenia i!pomoc w!zarz'dzaniu rozwojem zawodowym. Tak rozu-
miane doradztwo zawodowe powinno zaczyna? si7 ju< w"przed-
szkolu i"towarzyszy? ca!ej 6cie<ce edukacyjnej, a"tak<e kolejnym 
etapom kariery zawodowej. Za dzia!ania w"tym obszarze s# od-
powiedzialne nie tylko szko!y, ale tak<e instytucje z"ich otoczenia 
spo!ecznego (np. urz7dy pracy, instytucje edukacji i"kultury), po-
radnie psychologiczno-pedagogiczne, uczelnie. Zdecydowanego 
wzmocnienia wymaga rola doradztwa zawodowego w!szkole, mi7-
dzy innymi przez zwi7kszenie rangi etatowych doradców w"szkole, 
ale te< przez w"'czenie doradztwa w!realizacj# podstaw progra-
mowych, jako wspólnego dzia"ania podejmowanego przez do-
radców szkolnych, wychowawców, nauczycieli i!rodziców. Nacisk 
nale<y po!o<y? na dzia!ania wspomagaj#ce rozwój ka<dego ucz#-
cego si7, stosownie do jego potrzeb i"mo<liwo6ci, ze szczególnym 
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uwzgl7dnieniem indywidualnych 6cie<ek edukacji i"kariery, mo<-
liwo6ci podnoszenia poziomu wykszta!cenia i"kwali'kacji zawo-
dowych oraz zapobiegania przedwczesnemu ko$czeniu nauki. Ist-
nieje potrzeba rozbudowania narz#dzi wspieraj'cych doradztwo 
edukacyjno-zawodowe, po6rednic two pracy, poradnic two zawo-
dowe oraz monitoring rynku pracy. Dotychczasowe rozwi#zania 
i"narz7dzia powinny by? zwery$kowane pod k'tem efektywno-
(ci, rzetelno(ci i!trafno(ci oraz docelowo zintegrowane w!jeden 
system doradztwa i!poradnic twa edukacyjno-zawodowego. Na-
le%y pami#ta&, %e intencj' doradztwa edukacyjno-zawodowego 
jest wsparcie ucznia w!podejmowanych przez niego wyborach, 
akcentuj'c jego mocne strony, ale pozwalaj'c mu jednocze(nie 
wybiera& (cie%k# w!zgodzie ze swoimi pragnieniami. Nale<y wi7c 
zadba? o"to, by informacje zwrotne przekazywane uczniom nie 
etykietowa!y ich i"nadmiernie nie zniech7ca!y do podejmowania 
prób realizowania si7 w"obszarach, które nie s# ich najmocniej-
sz# stron#.

d. Niezb#dne jest zapewnienie warunków do tworzenia lokalnych/
regionalnych partnerstw dla rozwoju i!promocji kszta"cenia 
zawodowego i!ustawicznego, skupiaj#cych instytucje dzia!aj#-
ce w"obszarze edukacji, rynku pracy oraz innych obszarów <ycia 
spo!ecznego i"gospodarczego, które w"zakresie swojej dzia!alno-
6ci m.in. inicjuj#, realizuj#, wspieraj# i"promuj# kszta!cenie zawo-
dowe i"ustawiczne. System edukacji powinien uwzgl#dni& efekty 
uczenia si# zwi'zane z!lukami identy$kowanymi przez praco-
dawców. S!u<y!oby temu systematyczne monitorowanie losów 
absolwentów szkó!, jako6ci systemu edukacji formalnej i"poza-
formalnej oraz prognoz poda<y i"popytu na prac7 w"przekrojach 
zawodowych i"kompetencyjnych.

e. W"procesie kszta!cenia zawodowego dla m!odzie<y wa<ne jest in-
tegrowanie i!korelowanie kszta"cenia ogólnego i!zawodowego, 
w!tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w!pro-
cesie kszta"cenia ogólnego, z"uwzgl7dnieniem ni<szych etapów 
edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powi#za-
nej z"wiedz# zawodow# przyczynia si7 do podniesienia poziomu 
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umiej7tno6ci absolwentów szkó! prowadz#cych kszta!cenie zawo-
dowe, a"tym samym zapewni im mo<liwo6? sprostania wyzwa-
niom zmieniaj#cego si7 rynku pracy Mo<e si7 te< do tego znacz#co 
przyczyni? rozwijanie tzw. kompetencji mi7kkich, niezwi#zanych 
z"konkretn# kwali'kacj# ani przedmiotem, które w"znacz#cym 
stopniu wspieraj# funkcjonowanie w"pracy zawodowej i"ró<nych 
sytuacjach <yciowych, do czego równie< powinna przecie< przy-
gotowywa? ka<da szko!a, w"tym zawodowa.

f. Za wa%n' potrzeb# nale%y uzna& stworzenie dost#pnej powszech-
nie bazy materia"ów metodycznych i!scenariuszy zaj#& dedykowa-
nych dla kszta"towania kompetencji kluczowych w!szkolnic twie 
bran%owym. Celowe jest przygotowanie platformy integruj'cej 
wiedz# na temat potrzeb i!braków kompetencyjnych, realizowanych 
bada$ czy konkursów na do'nansowanie projektów rozwijaj#cych 
kompetencje. Na platformie takiej powinny znaleG? si7 ponadto in-
formacje na temat: metodologii realizacji bilansu kompe tencyjnego, 
sposobu rozumienia/de'niowania kompetencji, dobrych prak-
tyk"– projektów realizowanych przez ró<ne podmioty. Platforma 
powinna mie? charakter mi7dzyresortowy i"dzia!a? w"powi#zaniu 
z"Zintegrowan# Strategi# Umiej7tno6ci. Ponadto wa<nym krokiem 
wydaje si7 integracja wielu zespo!ów badawczych i"ekspertów ds. 
kompetencji, którzy wspó!pracuj# z"ró<nymi resortami lub pod-
leg!ymi im instytucjami, tak aby dzi7ki wspó!pracy i"dyskusji nad 
wynikami wygenerowa? warto6? dodan# realizowanych bada$.

g. Istnieje potrzeba tworzenia narz7dzi pozwalaj#cych na sprawdza-
nie jako(ci programów nauczania (za które odpowiada dyrektor 
szko!y lub placówki) pod tym k#tem i"ich odpowiedniego dopa-
sowania do potrzeb pracodawców. Do takiego dzia!ania wyma-
gana jest wspó!praca z"udzia!em specjalistów od doboru i!ewalu-
acji tre(ci kszta"cenia zawodowego oraz samych pracodawców, 
tak aby zapewni? odpowiednie efekty kszta!cenia w"programach 
nauczania.

h. Podniesieniu jako6ci kszta!cenia zawodowego i"zwi7kszeniu w"ten 
sposób efektywno6ci kszta!towania kompetencji s!u<y!oby utworze-
nie systemu grantów na innowacje i!eksperymenty pedagogiczne, 
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w"tym autorskie programy nauczania realizowane z"udzia!em pra-
codawców w"formie kszta!cenia dualnego i"kszta!cenia modu!o-
wego w"nowych zawodach potrzebnych dla lokalnego, regional-
nego i"krajowego rynku pracy.

i. Najbardziej efektywn' form' kszta"cenia zawodowego jest rów-
noleg"e nabywanie wiedzy i!umiej#tno(ci w!szkole i!zdobywanie 
praktycznych do(wiadcze* u!potencjalnych pracodawców. Ta-
kie rozwi#zanie w"najlepszym stopniu pozwala przek!ada? zdoby-
wan# wiedz7 na praktyk7, przetwarza? j#, rozumie? i"integrowa?. 
Idealnym rozwi#zaniem by!oby !#czenie nauki w"szkole z"prakty-
kami/sta<ami zawodowymi w"ca!ym toku edukacji. Aby zach7ci? 
pracodawców i"uczniów do takiego rozwi#zania konieczne by!o-
by zapewnienie 6rodków 'nansowych, które pokrywa!yby koszty 
pracodawcy zwi#zane z"obecno6ci# ucznia w"'rmie, ale równie< 
wynagradza!yby ucznia za jego prac7. Proponowane rozwi#zanie 
u!atwi!oby znacz#co uczniom wej6cie na rynek pracy po szkole. 
Ucze$, który praktykowa! w"jakiej6 'rmie lub 'rmach przez ca!# 
szko!7 staje si7 atrakcyjnym pracownikiem dla tej 'rmy ('rm), ale 
równie< staje si7 konkurencyjnym kandydatem do pracy dla in-
nych 'rm o"podobnym pro'lu. Z"perspektywy ucznia takie roz-
wi#zanie pozwala mu równie< do6wiadczy? rynku pracy w"bez-
piecznych warunkach i"nauczy? si7 funkcjonowania w"organizacji 
jeszcze przed zako$czeniem szko!y.

j. Niezb#dnym / komplementarnym dla edukacji szkolnej / ele-
mentem systemu kszta"towania kompetencji jest odpowiednia 
oferta szkole* i!kwali$kacyjnych kursów zawodowych umo<-
liwiaj#cych aktualizacj7 i"rozbudowywanie umiej7tno6ci. Coraz 
wi7ksze znaczenie powinno zyskiwa? kszta"cenie pozaformalne 
i!nieformalne, które musz' by& traktowane równowa%nie w!sto-
sunku do kszta"cenia formalnego i"powinny umo<liwia? rozwi-
janie kompetencji i"zdobywanie kwali'kacji na równi z"formami 
instytucjonalnymi. Wymaga to stworzenia prawnych podstaw dla 
uznawania efektów uczenia si7 zdobytych w"sposób pozaformalny 
i"nieformalny oraz zapewniania spójno6ci, przejrzysto6ci i"wiary-
godno6ci systemu walidacji zdobytych t# drog# kompetencji.



%%(

%.
 K

ie
ru

nk
ow

e 
za

"o
3e

ni
a 

re
fo

rm
y 

po
lit

yk
i e

du
ka

cy
jn

ej
 w

!P
ol

sc
e

k. W"ostatnich latach zaproponowano ju< wprowadzenie wielu war-
to6ciowych zmian w"kszta!ceniu zawodowym. Nale<y o"nich pa-
mi7ta? i"czerpa? z"nich inspiracj7 dla okre6 lania kierunków dal-
szych dzia!a$ w"tym obszarze.

,. Budowanie wokó% przedszkola/szko%y wspólnoty ucz1cej 
si# i$wspieraj1cej uczenie si#, z$udzia%em ró.nych pod-
miotów

a. Niezb#dne jest w"'czenie ró%nych podmiotów w!budowanie wo-
kó" szko"y szeroko poj#tego (rodowiska edukacyjnego, z"udzia-
!em instytucji kultury, nauki, pracodawców, organizacji pozarz#-
dowych, poprzez w!#czanie tych podmiotów w"realizacj7 zada$ 
dydaktyczno-wychowawczych. Wykorzystanie potencja!u insty-
tucjonalnego i"osobowego partnerów w"procesie realizacji zada$ 
dydaktyczno-wychowawczych szko!y stworzy nowe mo%liwo(ci 
dla umacniania modelu edukacji opartego na do(wiadczeniu, 
aktywizuj'cym nie tylko zdolno(ci poznawcze, lecz równie% 
istotne dla skuteczno(ci tego procesu emocje. Nale<y podkre6 li?, 
<e w"proponowanym rozwi#zaniu chodzi o"to, by szko!a (zw!asz-
cza podstawowa) potra$"a rozpozna& i!si#ga& po zasoby swoje-
go (rodowiska, które mog' wspomaga& wszechstronny rozwój 
uczniów i!ca"ej szko"y.

b. Bardzo wa%nym dzia"aniem jest równie% umacnianie partnerstw 
mi#dzyinstytucjonalnych w!wymiarze lokalnym z!udzia"em 
szkó", które powinny przyj'& funkcj# centrów aktywno(ci spo-
"ecznej, dzi7ki czemu szko!a b7dzie mie? szans7 funkcjonowania 
jako instytucja spo!ecznie odpowiedzialna, wzmacniaj#ca kapita! 
lokalnej spo!eczno6ci i"w!asny potencja! rozwojowy. Szko"a w!tym 
uj#ciu musi posiada& wymiar kulturotwórczy i!integrowa& dzia-
"ania w!tym obszarze z!innymi dziedzinami %ycia, przygotowu-
j#c do aktywnego i"twórczego uczestnic twa w"<yciu spo!ecznym. 
Rekomenduje si# dzia"ania promuj'ce i!wzmacniaj'ce w(ród 
szkó" kultur# otwarto(ci, która b7dzie sprzyja? zaanga<owaniu 
nauczycieli w"prac7 i"promowaniu nowych pomys!ów na rozwi-
janie oferty edukacyjnej. W"partnerstwach, jakie szko!a zawi#zuje, 
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przejawia si7 kultura otwarto6ci danej placówki. W"szko!ach o"wy-
sokiej kulturze otwarto6ci nauczyciele b7d# czu?, <e maj# wysok# 
pozycj7 spo!eczn#, s# cenieni zarówno przez rodziców, samorz#-
dowców, jak i"przez uczniów.

c. Proponowane dzia"ania powinny s"u%y& zmianie postrzegania 
szko"y przez rodziców jako tego miejsca, które jest wa%ne jedynie 
ze wzgl#du na edukacj# ich dziec ka. W#skie spojrzenie na funk-
cj7 szko!y w"po!#czeniu z"wdra<aniem przez rodziców indywidual-
nych strategii sukcesu, wywo!uje presj7 aby posy!a? dzieci do szko-
!y odleg!ej, w"przekonaniu lepszej od innych, bardziej presti<owej 
i"konkurencyjnej, co te< staje si7 jednym z"g!ównych czynników 
le<#cych u"podstaw nierówno6ci edukacyjnych. Dlatego te<, zak!a-
da si7, <e dobra i!uspo"eczniona „szko"a za rogiem” przyczyni si7 
do zmniejszenia realizacji indywidualistycznych strategii rodziciel-
skich, a"tym samym b7dzie mie? znaczenie dla zahamowania zjawi-
ska atomizacji spo!ecznej i"dla wzmocnienia kapita!u spo!ecznego.

d. Dope!nienie umacniania partnerstwa mi7dzyinstytucjonalnego 
z"udzia!em szkó! powinny stanowi? dzia!ania na rzecz umacniania 
partnerstwa pomi7dzy szko!# i"rodzicami. Bez dzia"a* skierowa-
nych do rodziców, polegaj'cych m. in. na opracowaniu nowego 
modelu wspó"pracy na linii rodzice-szko"a/nauczyciele i!budo-
wania „nauczycielsko-rodzicielskiej” synergii, bardzo trudno 
b#dzie skutecznie realizowa& strategie równych szans, a"tym sa-
mym optymalizowa? warunki konieczne do stwarzania efektyw-
nego systemu budowania kompetencji (adresowanego nie tylko 
do dzieci i"m!odzie<y). Aktualna wspó!praca mi7dzy szko!# a"ro-
dzicami, zapisana cho?by w"ustawie Prawo o6wiatowe, nie jest re-
alizowana na poziomie umo<liwiaj#cym pe!ne wykorzystanie po-
tencja!u tej relacji. Nale<y wdro<y? do praktyki istniej#ce ju< dzi6 
rozwi#zania organizacyjno-prawne, tak by skutecznie umo<liwi!y 
m.in. efektywne wspomaganie przez szko!7 wychowawczej funkcji 
rodziny, wyra<anie przez rodziców opinii na temat podr7czników 
lub materia!ów edukacyjnych, wspó!decydowanie w"porozumie-
niu z"rad# pedagogiczn# o"kszta!cie i"tre6ci programu pro'lak-
tyczno-wychowawczego szko!y.



%%!

%.
 K

ie
ru

nk
ow

e 
za

"o
3e

ni
a 

re
fo

rm
y 

po
lit

yk
i e

du
ka

cy
jn

ej
 w

!P
ol

sc
e

e. Do podniesienia jako(ci pracy nad rozwijaniem kompetencji 
kluczowych uczniów istotne jest stworzenie systemowych roz-
wi'za* na rzecz wspó"pracy uczelni, szczególnie pedagogicz-
nych, z!placówkami systemu edukacji. Formy organizacyjne takiej 
wspó!pracy powinny zosta? wypracowane przez zespó! ekspercki, 
skupiaj#cy specjalistów z"ró<nych obszarów edukacji. Celem bu-
dowania takiego partnerstwa powinno by? umocnienie aktywno-
6ci badawczo-rozwojowej, jak równie< proinnowacyjnej w"obsza-
rze edukacji.

&. Tworzenie warunków do wymiany do!wiadcze* oraz 
wzmocnienie pracy innowacyjnej

a. Wsparciem dla nauczania opartego na kompetencjach by"o-
by wypracowanie systemowych rozwi'za* umo%liwiaj'cych 
wymian# do(wiadcze* i!upowszechnianie dobrych praktyk 
oraz wzmocnienie pracy innowacyjnej szkó". Mog!oby temu 
s!u<y? stworzenie ogólnopolskiej bazy, prowadzonej np. przez 
centraln# placówk7 doskonalenia nauczycieli lub O=i:. Za-
daniem obowi'zkowym dla regionalnych placówek dosko-
nalenia powinno si# sta& upowszechnianie dobrych praktyk 
w" formie: forów edukacyjnych, lekcji otwartych, wizyt stu-
dyjnych, studiów przypadków. Narz7dziem wsparcia móg!-
by by? ogólnopolski periodyk pedagogiczny z"prezentacjami 
rozwi#za$ metodycznych, s!u<#cych rozwijaniu kompetencji  
kluczowych.

b. Rekomenduje si# wzmocnienie dzia"a* na rzecz wspó"pracy 
mi#dzynarodowej w!obszarze edukacji, która powinna s!u<y? 
m.in.: wymianie wiedzy i"do6wiadcze$ na temat systemów edu-
kacji, wzmocnieniu aktywno6ci innowacyjnej, wdra<aniu roz-
wi#za$ metodycznych z"zakresu dydaktyki i"wychowania, alter-
natywnych form nauczania, wzmocnieniu poczucia wspólnoty 
o"charakterze ponadnarodowym, doskonaleniu zawodowemu 
nauczycieli poprzez wymian7 do6wiadcze$, rozwijaniu umiej7t-
no6ci komunikacyjnych czy prze!amywaniu stereotypów i"budo-
waniu postawy otwarto6ci na zmian7.
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c. Nale%y wzmacnia& dzia"ania na rzecz rozwoju potencja"u przy-
wództwa edukacyjnego, które powinno s!u<y? wsparciu procesu 
uczenia si7, otwieraj#c przestrze$ dla wielu podmiotów i"pobu-
dzaj#c relacje mi7dzy nimi, a"co za tym idzie, sprzyja? rozwojowi 
instytucji o6wiatowych. By w"pe!ni urzeczywistni? ten potencja!, 
nale<y zwi7kszy? koncentracj7 dzia!a$ liderów zmiany na proce-
sie uczenia si7 i"organizowaniu warunków, w"których ten proces 
zachodzi, oraz wzmocni& mechanizm popularyzacji przywódz-
twa partycypacyjnego anga%uj'cego i!inspiruj'cego do dzia"a* 
nowych i!innowacyjnych osoby zaanga%owane w!proces podej-
mowania decyzji.

d. Dzia"ania na rzecz wspierania innowacji i!wymiany do(wiad-
cze* musz' by& tak%e podejmowane wewn#trznie na poziomie 
przedszkoli/szkó". Niezb7dne jest w"tym celu budowanie kul tury 
wspó!pracy zespo!owej nauczycieli i"odej6cie od modelu „pracy 
za zamkni7tymi drzwiami”. Narz7dziami w"tym procesie mog# 
by? m.in. lekcje kole<e$skie, wspólne wypracowywanie i"wspó!-
dzielenie materia!ów metodycznych, analiza przypadków. Kwestie 
zwi#zane z"prac# innowacyjn# nauczyciela powinny by? akcento-
wane w"nadzorze pedagogicznym dyrektora szko!y oraz w"kryte-
riach oceny pracy nauczyciela.

Cel strategiczny '. Zapewnienie wysokiej jako!ci 
kadry pedagogicznej

Kierunki dzia"a':
". Modyfikacja systemu naboru i$przygotowania do zawodu
a. Niezb#dne jest wprowadzenie zmian w!kryteriach naboru na 

studia wy%sze, daj'ce uprawnienia nauczycielskie, tak by tra$ali 
na nie dobrzy kandydaci (co potwierdza"yby wyniki egzaminu 
maturalnego) z!wysokim poziomem motywacji i!predyspozy-
cjami do zawodu. Zatem niezwykle istotnym elementem rekru-
tacji na studia pedagogiczne powinno by? nie tylko badanie po-
ziomu wiedzy ogólnej, lecz równie< adekwatnych predyspozycji, 
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które w"toku studiów by!yby rozwijane, m.in. inteligencji emocjo-
nalnej, skutecznego planowania i"realizowania celów, elastyczno-
6ci, otwarto6ci na zmian7 i"innych.

b. Postuluje si# wprowadzenie na kierunkach daj'cych uprawnie-
nia nauczycielskie minimalnego progu punktowego odnosz'ce-
go si# do wyników egzaminu maturalnego obowi'zuj'cego we 
wszystkich szko"ach wy%szych w!kraju. Ostateczny próg przyj-
mowania kandydatów na studia by!by ju< okre6 lany indywidu-
alnie przez szko!y/akademie/uczelnie wy<sze, ale nie by!aby do-
puszczalna rekrutacja kandydatów poni<ej okre6 lonego progu. 
W"ten sposób ograniczona zostanie niekorzystna sytuacja, któ-
ra ma miejsce obecnie"– du<a poda< miejsc na studiach pedago-
gicznych i"relatywnie niski popyt (niemal ka<dy kandydat znaj-
duje swoje miejsce na tym kierunku, na jakiej6 uczelni/akademii/
szkole wy<szej). W"konsekwencji ustalenia minimalnego progu, 
dostanie si7 na studia pedagogiczne by!oby rzeczywistym sukce-
sem a"proces rekrutacji w"s!abszych szko!ach wy<szych realnie 
obejmowa!by etap selekcji kandydatów.

c. Wa<ne jest dostosowanie liczby studentów przyjmowanych na kie-
runki pedagogiczne do faktycznych potrzeb rynku edukacyjnego. 
Bior#c pod uwag7 istotn# nadwy<k7 poda<y w"kontek6cie liczby 
miejsc na studiach pedagogicznych i"uzupe!niaj#cych (daj#cych 
uprawnienia nauczycielskie), jak równie< niski poziom naucza-
nia w"cz76ci tych jednostek dydaktycznych (lub naukowo-dydak-
tycznych), postulowana jest redukcja liczby miejsc na studiach 
pedagogicznych, a!co za tym idzie, tak%e redukcja liczby pod-
miotów kszta"c'cych nauczycieli.

d. Opisywane wcze(niej rozwi'zanie, odnosz'ce si# do minimal-
nych progów punktowych przyjmowania kandydatów na stu-
dia, b#dzie po(rednio odpowiada& na postulat redukcji pod-
miotów kszta"c'cych nauczycieli. Najs!absze podmioty nie b7d# 
bowiem mia!y wystarczaj#cej liczby kandydatów o"co najmniej 
6rednich wynikach egzaminu maturalnego, by móc utworzy? gru-
py studenc kie wystarczaj#ce dla op!acalno6ci prowadzenia kie-
runku. Innym po6rednim sposobem redukcji liczby podmiotów 
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kszta!c#cych nauczycieli jest okre6 lenie standardu jako6ci naucza-
nia, który musi zosta? spe!niony, by jednostka mog!a otwiera? lub 
prowadzi? studia kszta!c#ce nauczycieli. Standard jako6ci kszta!-
cenia opisano szerzej poni<ej.

e. Poziom kszta!cenia nauczycieli w"wielu szko!ach wy<szych zna-
cz#co odbiega od oczekiwanego standardu. Postuluje si# zatem 
zwi#kszenie kontroli jako(ci kszta"cenia na kierunkach peda-
gogicznych oraz ustanowienie minimalnego standardu kszta"-
cenia wymaganego od ka%dej jednostki kszta"c'cej przysz"ych 
nauczycieli, wyra<onego m.in. w"wymaganiach dotycz#cych ka-
dry prowadz#cej zaj7cia, merytoryce realizowanych zaj7?, aspek-
cie praktycznym realizowanych zaj7?, w"wymiarze pracy w!asnej 
studenta i"jego stosunku do czasu po6wi7canego na udzia! w"za-
j7ciach dydaktycznych, opiniach absolwentów szko!y itp.

f. Postuluje si7 zwi7kszenie liczby godzin przypisanych w"programie 
studiów zaj7ciom kszta!tuj#cym umiej7tno6ci nauczyciela odno-
sz#ce si7 do wspó!pracy z"uczniami, w"szczególno6ci rozwijaj#cym 
kompetencje psychologiczne i"wychowawcze oraz dydaktyczne 
nauczyciela. Tym samym postuluje si# zmian# proporcji mi#-
dzy zdobywan' podczas studiów wiedz' specjalistyczn' w!da-
nej dziedzinie/dyscyplinie a!przygotowaniem psychologiczno -

-pedagogicznym i!dydaktycznym. Szczególnie wa<ne jest to 
w"przypadku studiów uzupe!niaj#cych, daj#cych uprawnienia na-
uczycielskie, w"których jest du<e ryzyko, <e realizowane wcze6-
niej studia licencjac kie lub magisterskie nie porusza!y zupe!nie 
zagadnie$ zwi#zanych m.in. z"realizowaniem dydaktyki, prowa-
dzeniem grupy, rozpoznawaniem jej trudno6ci, czy radzeniem so-
bie z"w!asnymi emocjami.

g. W!toku kszta"cenia nauczycieli niezb#dny jest tak%e nacisk na 
po"'czenie modelu humanistycznego i!modelu funkcjonalnego. 
Model humanistyczny oznacza nacisk na kszta!towanie sprzyja-
j#cych i"przydatnych w"realizacji zawodu postaw, warto6ci i"prze-
kona$ nauczyciela, które s# jednym z"kluczowych czynników jego 
sukcesu zawodowego. W"modelu funkcjonalnym najwi7kszy na-
cisk k!adziony jest na kszta!towanie umiej7tno6ci technicznych 
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nauczyciela (m.in. umiej7tno6? znajdowania, selekcji lub tworze-
nia narz7dzi do realizacji zada$, projektowania lekcji etc.)"– roz-
wój jego „warsztatu” zawodowego. W!modelu funkcjonalnym 
kszta"cenie winno by& oparte na praktyce, rozumianej jako ob-
serwacje sytuacji praktycznych (uczenie si! z"praktyki) i!podej-
mowanie dzia"a* praktycznych (uczenie si! poprzez praktyk!).

h. Kszta"cenie oparte na praktyce winno stanowi& kluczowy element 
kszta"cenia nauczycieli. Zatem postuluje si# powo"anie szkó" &wi-
cze*, które zapewnia!yby optymalne warunki realizacji praktyk 
pedagogicznych. Nale<y zaznaczy?, <e powrót do tego rozwi#za-
nia, które by!o obecne w"polskim systemie edukacyjnym, jest po-
stulowany od kilku lat przez ró<ne podmioty zwi#zane z"edukacj#.

i. Nale<a!oby równie< na studiach daj'cych uprawnienia nauczy-
cielskie zwi#kszy& nacisk na samodzielne tworzenie materia"ów 
dydaktycznych"– m.in. programów zaj7?, konkretnych zada$ dla 
uczniów. Nale<y równocze6nie kszta!towa? umiej7tno6? tworze-
nia materia!ów, jak i"postawy i"przekonania sprzyjaj#ce ich wyko-
rzystaniu w"praktyce. Tylko w"taki sposób mo<liwe b7dzie real ne 
dostosowanie realizowanych zaj7? do potrzeb i"mo<liwo6ci okre6-
lonych grup uczniów lub konkretnych jednostek.

j. Przygotowanie do zawodu powinno mie& charakter interdyscy-
plinarny, podobnie jak proces dydaktyczny w"szkole. Integracja 
tre6ci jest niezb7dna szczególnie w"odniesieniu do przedmiotów 
przyrodniczych, które w"wielu systemach edukacyjnych funkcjo-
nuj# jako science.

k. Dla nauczycieli przedmiotów zawodowych konieczna jest zin-
tegrowana koncepcja kszta"cenia, dokszta"cania i!doskonalenia 
zawodowego oraz doradztwa merytorycznego i!metodycznego 
we wspó!pracy z"pracodawcami oraz organizacjami bran<owymi. 
Nale<y zaznaczy?, <e w"tym obszarze konieczne s# nie mody'ka-
cje, lecz zbudowanie strategii i"propozycji dzia!a$ operacyjnych, 
których obecnie brak w"systemie.

Wy%ej wymienione rozwi'zania maj' sens tylko wtedy, gdy rów-
nocze(nie (a!optymalnie!– wcze(niej) zadba si# o!podniesienie 
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presti%u zawodu nauczyciela, tak by zdolni m"odzi ludzie, po-
siadaj'cy predyspozycje do pracy w!tym zawodzie, mieli rów-
nie% motywacj# do podj#cia studiów pedagogicznych, a!po ich 
uko*czeniu podj#cia pracy w!szkole. Konieczne jest wi7c za-
dbanie o"to, by potencjalnie najlepsi kandydaci na studia peda-
gogiczne rzeczywi6cie chcieli je podj#?. W"innym wypadku wy-
<ej opisane postulaty nie przynios# zamierzonych efektów, gdy< 
ch7tni do podj7cia studiów w"wi7kszo6ci nie spe!ni# za!o<e$ re-
krutacyjnych lub nie b7d# w"stanie sprosta? podniesionemu po-
ziomowi kszta!cenia.

'. Wdro.enie mechanizmów rozwoju zawodowego, w$tym 
modelu adaptacji zawodowej i$doskonalenia zawodowego

a. Kluczowym dzia"aniem w!obszarze wzmocnienia mechanizmów 
rozwoju zawodowego jest stworzenie rozwi'za* u"atwiaj'cych 
faktyczn' adaptacj# zawodow' pocz#tkuj#cych nauczycieli, np.: 
mentoring (szkolny i"zewn7trzny jako forma doradztwa metodycz-
nego), praktyczny program adaptacyjny, certy'kat uprawniaj#cy 
do dalszego uczenia po odbyciu sta<u. Takie rozwi#zania dotych-
czas s# nieobecne w"naszym systemie edukacji lub realizowane nie-
efektywnie w"formie nadmiernie zbiurokratyzowanej. Wa%ne, by 
mechanizm adaptacji zawodowej zawiera" w!sobie funkcj# we-
ry$kacji rzeczywistych motywacji i!predyspozycji kandydatów 
do wykonywania zawodu nauczyciela i"wspomaga! podejmowa-
nie w!a6ciwych decyzji dotycz#cych kontynuacji obranej 6cie<ki 
kariery zawodowej. Ma to kluczowe znaczenie dla zapewnienia 
wysokiej jako(ci kadry pedagogicznej.

b. Doskonalenie zawodowe powinno s"u%y& zarówno rozwojowi 
nauczycieli, jak i!rozwojowi szko"y jako ucz'cej si# organizacji. 
W"zawód nauczyciela wpisane jest ci#g!e doskonalenie zawodowe"– 
co stanowi zarówno przywilej, jak i"obowi#zek. Z"tego punktu wi-
dzenia, kluczowe staje si7 wzmocnienie mechanizmów selekcji 
do zawodu pozwalaj#cych rekrutowa? osoby wysoce zmotywowa-
ne do rozwoju zawodowego i"chc#ce nieustannie podnosi? swoje 
kompetencje. Istotnym elementem proponowanej strategii jest 
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równie% doskonalenie ukierunkowane na kszta"towanie w"a(-
ciwych postaw i!rozwijanie kultury uczenia si# przez ca"e %ycie. 
Bardzo istotne jest tak<e wdro%enie rozwi'za* sprzyjaj'cych ko-
relowaniu procesu doskonalenia zawodowego nauczycieli z!po-
trzebami szko"y, w!której ucz'.

c. Jednym z"najwi7kszych wyzwa$ jest stworzenie systemu, który 
sprawi, %e nauczyciele b#d' stosowa& w!praktyce nabyt' wiedz# 
i!umiej#tno(ci. Taki system powinien obejmowa& np. lekcje ko-
le%e*skie, lekcje otwarte (pokazowe), zespo"y samokszta"cenio-
we, fora wymiany do(wiadcze*. Istotn# rol7 w"tym zakresie mog# 
odegra? doradcy metodyczni, którzy powinni przede wszystkim 
stanowi? indywidualne wsparcie nauczyciela w"jego miejscu pra-
cy, inspirowa? go do doskonalenia warsztatu pracy oraz tworzy? 
warunki do wymiany do6wiadcze$ w"zespo!ach nauczycieli z"ró<-
nych szkó!.

d. Wa%nym elementem rozwoju zawodowego nauczyciela by"by 
powrót do stopni specjalizacji zawodowej. W"ramach tego roz-
wi#zania nauczyciel, który ubiega! si7 o"nadanie stopnia specja-
lizacji, prezentowa! swój warsztat pracy przed komisj# z!o<on# 
z"metodyków i"pracowników uczelni, podczas lekcji podlegaj#cej 
obserwacji. Elementy praktyczne zawiera!a te< rozmowa na temat 
przygotowanej przez nauczyciela analizy do6wiadcze$ z"pracy dy-
daktyczno-wychowawczej. Uzyskanie stopnia specjalizacji wi#za-
!o si7 wi7c z"wery'kacj# kompetencji nauczyciela przez zewn7trz-
nych ekspertów oraz przek!ada!o si7 na wysoko6? wynagrodzenia 
(tzw. dodatek za stopie$ specjalizacji zawodowej). Uzyskanie stop-
nia awansu 6wiadczy!o o"mistrzostwie w"zawodzie i"by!o Gród-
!em presti<u w"6rodowisku. Takie rozwi#zanie o"wiele skuteczniej 
wspiera!o rozwój nauczyciela ni< obecny system awansu zawodo-
wego, w"którym dominuj# kwestie formalne i"nie ma miejsca na 
wery'kacj7, jakim warsztatem pracy dysponuje nauczyciel oraz 
na udzia! gremium eksperckiego, które mo<e takiej wery'kacji 
dokona?. Aby skutecznie wspiera& proces kszta"towania kompe-
tencji, nauczyciel powinien stawa& si# w!coraz wi#kszym stop-
niu ekspertem od procesu uczenia si#, a!nie ekspertem od tego, 
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czego uczniowie maj' si# nauczy&. Postulat ten dotyczy nie tyl-
ko kszta"cenia nauczycieli, lecz tak%e, a!mo%e przede wszystkim, 
doskonalenia jak i"samego sposobu ich pracy z"uczniami. Aby od-
powiedzie? adekwatnie na zmieniaj#ce si7 uwarunkowania i"po-
trzeby w"kontek6cie spo!ecznym, gospodarczym i"technologicz-
nym edukacji, nauczyciel z"realizatora programu musi stawa? si7 
nauczycielem twórczym. Musi by? gotowy do samodzielnego pro-
jektowania edukacyjnego tak, aby postawy twórcze rozwija? rów-
nie< u"swoich uczniów. Projektowanie edukacyjne powinno sta-
nowi? kluczowy element doskonalenia zawodowego nauczycieli. 
W!obszarach tematycznych doskonalenia zawodowego powin-
ny by& obecne takie zagadnienia jak: nowoczesne teorie peda-
gogiczne i!psychologiczne (z!uwzgl#dnieniem osi'gnie& wspó"-
czesnej kognitywistki oraz neuropsychologii), metody rozwijania 
uzdolnie* poznawczych i!wzmacniania inteligencji emocjonal-
nej uczniów.

e. Istotnym elementem nowocze(nie pojmowanej roli nauczyciela 
jest otwarto(& na nowe technologie i!umiej#tno(& ich wykorzy-
stania w!celach edukacyjnych. Konieczne jest zbudowanie sze-
rokiego systemu szkole$ efektywnie podnosz#cych kompetencje 
cyfrowe nauczycieli, po!#czonego z"praktyczn# implementacj# 
nabytych umiej7tno6ci jako warunkiem uzyskania za6wiadcze-
nia/certy'katu.

f. W"obszarze szkolnic twa zawodowego nale<y wzmacnia& i!promo-
wa& mechanizmy wspó"pracy szkó" z!pracodawcami, w!tym tak-
%e w!zakresie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli 
przedmiotów zawodowych. Rekomenduje si7 tak<e u!atwienie 
i"uelastycznienie procesu zatrudniania specjalistów zewn7trznych 
w"szko!ach, w"celu rozwijania potencja!u dydaktycznego i"inno-
wacyjnego placówek o6wiatowych. W"tworzeniu strategii podno-
szenia kompetencji nauczycieli przedmiotów zawodowych nale<y 
rozwa<y? uruchomienie programów celowych, które powinny 
s"u%y& zwi#kszeniu kompetencji zarówno transferowalnych, jak 
i!zawodowych. Programy tego typu nie powinny mie? formy za-
mawianych, standaryzowanych szkole$ dla nauczycieli, ale wi#za? 
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powinny si# z!silnie zindywidualizowanym programem szkole-
niowym realizowanym w!Polsce lub za granic' w!innowacyjnych 
przedsi#biorstwach. Wa<nym elementem takiej strategii by!oby 
równie< zapewnienie nauczycielom przedmiotów zawodowych 
dedykowanego doradztwa metodycznego.

g. W6ród pilnych potrzeb nale<y wskaza? stworzenie systemu kszta"-
cenia i!doskonalenia kompetencji w!zakresie zarz'dzania dla ka-
dry kierowniczej szkó"/placówek. Aktualne rozwi#zania dedyko-
wane kszta!ceniu i"doskonaleniu zawodowemu kadry kierowniczej 
o6wiaty (w"tym nadrz7dnie traktowane wzgl7dem rzeczywistych 
kompetencji formalne wymagania, które musi spe!nia? kandydat 
na dyrektora szko!y), jedynie w"niewielkim stopniu gwarantuj#, 
<e kandydat jest w"stanie sprosta? obowi#zkom osoby zarz#dza-
j#cej szko!# lub przedszkolem. Studia wy<sze lub studia podyplo-
mowe z"zakresu zarz#dzania albo kurs kwali'kacyjny z"zakresu 
zarz#dzania o6wiat# w"niewielkim stopniu przygotowuj# do pe!-
nienia tej roli. Szczególnie istotne zagadnienia w"tym obszarze to: 
zarz'dzanie zasobami ludzkimi, kompetencje liderskie, przy-
wództwo edukacyjne, zarzadzanie strategiczne, a!tak%e zarz'-
dzanie w"asnym rozwojem oraz w!przypadku braku dyrektora 
administracyjnego!– zarz'dzanie $nansami szko"y.

h. Wa<nym elementem systemu powinno by? stworzenie mecha-
nizmów motywowania do udzia!u w"doskonaleniu z"uwzgl7d-
nieniem tak istotnych elementów jak: tworzenie sprzyjaj#cych 
warunków organizacyjnych czy zagwarantowanie 6rodków 'nan-
sowych na ten cel. Dla podniesienia efektywno6ci doskonalenia 
nale%y zapewni& wysok' jako(& szkole*, m.in. poprzez stworze-
nie transparentnego systemu certy$kacji placówek prowadz'-
cych doskonalenie, mierz'cego m.in. jako(&, efektywno(& i!ade-
kwatno(& oferowanych us"ug edukacyjnych (roli tej nie spe!nia 
obecnie funkcjonuj#cy system akredytacji).

i. Wa<nym postulatem jest profesjonalizacja kadry pracuj'cej 
z!osobami doros"ymi. Warunkiem pe!nienia takiej roli w"ró<-
nych instytucjonalnych formach doskonalenia zawodowego po-
winno by? posiadanie kwali'kacji edukatorskich, 6wiadcz#cych 
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o"kompetencjach z"zakresu andragogiki, niezb7dnych dla efektyw-
nego szkolenia. Kwali'kacje takie powinny zosta? wprowadzone 
do regulacji prawnych jako wymóg formalny, wraz z"okre6 leniem 
standardów programowych dla studiów podyplomowych/kursów 
kwali'kacyjnych w"tym zakresie.

j. Konieczne jest oparcie funkcjonowania regionalnych placówek 
doskonalenia na modelu budowania i!umacniania wspó"pracy 
i!partnerstwa z"uczelniami, instytucjami rynku pracy oraz pozo-
sta!ymi partnerami <ycia spo!eczno-gospodarczego, w"celu przy-
gotowywania adekwatnej oferty doskonalenia nauczycieli od-
powiadaj#cej na dynamicznie zmieniaj#ce si7 uwarunkowania 
w"otoczeniu spo!ecznym, gospodarczym i"technologicznym edu-
kacji i"wspomagaj#cej rozwój regionalnych systemów edukacji.

k. Postuluje si# wzmocnienie funkcjonowania modelowych szkó" 
&wicze* (aktywizuj'cych wspó"prac# szkó", uczelni, placówek 
doskonalenia nauczycieli oraz innych partnerów) i!stworzenie 
ogólnopolskiej ich sieci, sprzyjaj#cych wykorzystaniu systemu 
wspomagania szkó! w"zakresie rozwijania kompetencji kluczo-
wych przedmiotowych i"ponadprzedmiotowych. Proponowane 
rozwi#zanie powinno stawia? sobie za cel powi#zanie i"umacnianie 
wspó!pracy systemu kszta!cenia i"systemu doskonalenia nauczycieli. 
Szko!y ?wicze$ w"zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli 
powinny m.in. koncentrowa? swoje dzia!ania na grupach nauczy-
cieli przedmiotowych w"celu praktycznego doskonalenia umie-
j7tno6ci poprzez obserwacj7 warsztatu pracy innych nauczycieli.

(. Stworzenie efektywnego modelu oceny pracy i$motywo-
wania nauczycieli

a. Ocena pracy musi sta& si# narz#dziem podnoszenia jako(ci pra-
cy nauczyciela, wspierania jego rozwoju zawodowego oraz mo-
tywowania. Nale<y zadba? o"to, aby zarówno dla oceniaj#cych, jak 
i"dla osoby ocenianej by!a to okazja do zespo!owej reDeksji nad 
jako6ci# pracy nauczyciela i"jej wp!ywem na jako6? pracy szko!y/
przedszkola. Ocena pracy nauczyciela musi mie? wp!yw na wy-
soko6? jego uposa<enia i"przebieg 6cie<ki zawodowej.
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b. Przede wszystkim niezb#dne jest wypracowanie kryteriów oce-
ny pracy nauczyciela, które z"o%' si# na wspólne obowi'zkowe 
standardy. Jednocze6nie powinna zosta? okre6 lona pula standar-
dów fakultatywnych, do zastosowania w"zale<no6ci od specy'ki 
placówki i"kontekstu jej funkcjonowania, ze wskazaniem mini-
malnej ilo6ci wymaga$, które nale<y spe!ni?. W6ród kompetencji 
nauczyciela podlegaj#cych ocenie szczególne znaczenie powinny 
mie? te, które wi#<# si7 ze skutecznym przygotowaniem uczniów 
do wyzwa$ przysz!o6ci, m.in. kreatywno6?, gotowo6? do wpro-
wadzania zmian w"zakresie tre6ci, metod i"form pracy, otwarto6? 
na wspó!prac7 w"zespo!ach szkolnych oraz z"szeroko rozumia-
nym 6rodowiskiem edukacyjnym. Kryteria oceny pracy nauczy-
ciela musz# zosta? wypracowane w"dialogu ze 6rodowiskiem na-
uczycielskim, organami prowadz#cymi oraz przedstawicielami 
otoczenia spo!ecznego szko!y, w"tym rodziców.

c. Niezb#dne jest faktyczne w"'czenie rodziców w!proces oceny 
pracy nauczyciela. Obecnie ich udzia! jest gwarantowany prawnie, 
ale traktowany wy!#cznie jako formalno6?, podczas gdy rodzice 
s# partnerami szko!y w"realizacji zada$ edukacyjnych. Obligato-
ryjnie w"ocenie nauczyciela powinien by? brany pod uwag7 g!os 
uczniów, którzy dzi6 s# wskazywani fakultatywnie jako uczestni-
cy oceny. Ponadto niezb7dne jest w!#czenie w"ocen7 nauczycie-
la opinii ekspertów zewn#trznych np. doradców metodycznych. 
Dobrze by!oby, gdyby na temat pracy nauczyciela wypowiada!y 
si7 równie< podmioty zewn#trzne, z"którymi wspó!dzia!a, np. po-
radnia psychologiczno-pedagogiczna, instytucje kultury itp.

d. Wa%nym elementem oceny pracy nauczyciela musi by& samo-
ocena, uwzgl7dniaj#ca reDeksj7 nad rozwojem zawodowym, za-
równo w"kontek6cie wcze6niejszych dokona$, jak i"planów na 
przysz!o6?. Umiej7tno6? analizy w!asnego dorobku oraz wyci#-
gania wniosków dla dalszego rozwoju równie< powinna by? jed-
nym z"kryteriów oceny.

e. Nale%y znacz'co zmieni& model funkcjonowania dodatku mo-
tywacyjnego i!uczyni& go istotnym komponentem uposa%e-
nia nauczyciela, powi'zanym z!ocen' jego pracy. Zachowanie 
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funkcjonuj#cych obecnie rozwi#za$, zarówno co do zasad przy-
znawania dodatku, jak i"6rodków 'nansowych z"nim zwi#zanych, 
dzia!a de facto demotywuj#co.

f. Konieczne jest stworzenie mechanizmów umo%liwiaj'cych awans 
poziomy, który pozwala!by na wykorzystanie nabytych kompe-
tencji i"do6wiadczenia oraz by!by dla najlepszych nauczycieli do-
wodem, <e ich praca jest dostrzegana i"doceniana. W"innej cz7-
6ci tego opracowania przedstawiono propozycje budowania sieci 
liderów szkolnych i"pozaszkolnych, która wpisuje si7 w"taki model.

g. Dla efektywnego motywowania nauczycieli konieczne jest po-
dej(cie holistyczne, zaspokajaj'ce potrzeby na ró%nych pozio-
mach. Nale%y zarówno zabezpiecza& potrzeby podstawowe, jak 
i!te wy%szego rz#du.

h. Potrzeby podstawowe obejmuj# mi7dzy innymi godziw# p!ac7 
oraz potrzeb7 bezpiecze$stwa. Godziwa p!aca odnosi si7 do p!a-
cy podstawowej, za6 potrzeba bezpiecze$stwa mi7dzy innymi do 
stabilno6ci warunków pracy, wsparcia ze strony prze!o<onych i"in-
stytucji systemu edukacji oraz bezpiecze$stwa w"kontek6cie wy-
soko6ci przysz!ej emerytury. Zapewnienie spe"nienia potrzeb 
podstawowych jest konieczne, by skuteczne by"y dzia"ania mo-
tywacyjne odnosz'ce si# do potrzeb wy%szego rz#du.

i. Potrzeby wy%szego rz#du obejmuj# potrzeby przynale<no6ci, sza-
cunku i"uznania oraz samorealizacji (ujawniaj# si7 w"tej kolejno-
6ci). Potrzeby przynale<no6ci realizowane s# przez relacje ze spo-
!eczno6ci# szko!y (pracownikami, uczniami, rodzicami), poczucie 
bycia cz76ci# szko!y i"identy'kacj7 z"ni# oraz szerzej poczucie by-
cia cz76ci# systemu edukacji w"mie6cie/regionie/Polsce. Potrzeba 
szacunku i"uznania realizowana jest mi7dzy innymi poprzez pre-
sti< zawodu nauczyciela (omówiony szerzej w"innej cz76ci tego 
opracowania), spo!eczne postrzeganie nauczycieli, stosunek ucz-
niów, rodziców, wspó!pracowników i"prze!o<onych do nauczycie-
la, dodatki motywacyjne przyznawane w"uznaniu za wykonywan# 
prac7 i"jej efekty. Potrzeba samorealizacji jest zabezpieczana mi7-
dzy innymi poprzez realizacj7 ambitnych zada$, swobod7 dzia-
!ania, autonomi7, d#<enie do mistrzowskiego poziomu swoich 
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kompetencji, poczucie, <e wykonywana praca ma sens i"realizuje 
jeden z"celów <yciowych nauczyciela oraz <e dodatkowy wysi!ek 
wk!adany w"prac7 równie< ma d!ugoterminowy sens. Przysz!o6-
ciowe dzia!ania maj#ce na celu podniesienie motywacji nauczy-
cieli powinny realizowa? potrzeby wy<szego rz7du ze wszystkich 
trzech kategorii.

"-. Podniesienie presti<u zawodu nauczyciela.
a. Wa<ne dla rozwoju systemu edukacji i"skutecznego wdro<enia pro-

ponowanych zmian s# dzia!ania ukierunkowane na wzmocnienie 
presti%u zawodu nauczyciela, który pe"ni w!systemie kluczow' 
rol#. Od atrakcyjno6ci zawodu nauczyciela w"spostrzeganiu spo-
!ecznym zale<e? b7dzie bowiem poziom zainteresowania studia-
mi pedagogicznymi, a"nast7pnie liczba osób decyduj#cych si7 na 
wykonywanie tego zawodu. B7dzie to mie? bezpo6redni wp!yw 
na wzrost liczby nauczycieli wykonuj#cych swoj# profesj7 na naj-
wy<szym poziomie, adekwatnie do wyzwa$ dynamicznie zmie-
niaj#cej si7 rzeczywisto6ci.

b. Dzia!ania maj#ce na celu wzmocnienie presti<u zawodu nauczy-
ciela s# o"tyle istotne, <e w!Polsce brakuje nauczycieli, a"struktura 
wieku nauczycieli aktywnych zawodowo pokazuje, <e problem ten 
b7dzie narasta!. Zast#pienie nauczycieli odchodz#cych na eme-
rytur7 lub rezygnuj#cych z"pracy, b7dzie stanowi? w"najbli<szych 
latach spore wyzwanie. Nale<y podkre6 li?, <e podniesienie presti-
<u zawodowego nauczycieli powinno stanowi? efekt skuteczne-
go wdro%enia rekomendowanych rozwi'za* systemowych przy 
równoczesnym pe"nym zaanga%owaniu samych nauczycieli w"bu-
dow7 pozytywnego i"atrakcyjnego obrazu tej profesji w"postrze-
ganiu spo!ecznym.

c. Presti< zawodu nauczyciela uwarunkowany jest czynnikami eko-
nomicznymi i!pozaekonomicznymi. W6ród istotnych pozaeko-
nomicznych czynników maj#cych wp!yw na wzmocnienie atrak-
cyjno6ci zawodu nauczyciela nale%y wskaza& autonomi#, któr' 
powinno si# wzmacnia&. Dotychczasowe mi7dzynarodowe do-
6wiadczenia pokazuj#, <e podejmowanie zawodu nauczyciela nie 
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wi#<e si7 tylko z"kwesti# wysoko6ci zarobków. Nauczyciele wybie-
raj# ten zawód z"wielu powodów, a"wysokie wynagrodzenie rzad-
ko wykazywane jest jako czynnik przyci#gaj#cy w!a6ciwe osoby 
do zawodu. Zdecydowanie niekorzystanie natomiast wp!ywa na 
wybór zawodu nauczyciela sytuacja, w"której nauczyciel na starcie 
zarabia mniej ni< osoby zaczynaj#ce karier7 w"innych zawodach. 
Dlatego za niezb#dne dzia"anie uznaje si# podniesienie zarob-
ków przede wszystkim, cho& nie wy"'cznie, nauczycieli rozpo-
czynaj'cych karier# zawodow'.

d. W6ród czynników maj#cych wp!yw na wzmocnienie presti<u za-
wodu nauczyciela jest równie< spo"eczna (wiadomo(& wysokiego 
poziomu kszta"cenia, a"póGniej doskonalenia zawodowego na-
uczycieli. Dlatego za niezb7dne uznaje si7 podj7cie dzia!a$ ma-
j#cych na celu podniesienie poziomu kszta"cenia uczelni przy-
gotowuj'cych nauczycieli do wykonywania zawodu, a!tak%e 
poziomu placówek odpowiedzialnych za ich doskonalenie za-
wodowe. Wysoka jako6? kszta!cenia i"doskonalenia zwi#zana jest 
bezpo6rednio z"obecno6ci# najlepszych studentów na uczelniach 
pedagogicznych, co wymaga dzia!a$ maj#cych na celu wzmoc-
nienie procesu selekcji na studia przygotowuj#ce do wykonywa-
nia tego zawodu (proces selekcji powinien koncentrowa? si7 nie 
tylko na badaniu poziomu wiedzy ogólnej, lecz przede wszystkim 
predyspozycji, w"tym w"sposób szczególny kompetencji intraper-
sonalnych i"interpersonalnych, gotowo6ci do uczenia si7 oraz wy-
sokiej motywacji do nauczania innych).

e. Za istotne uznaje si7 podj#cie systemowych dzia"a* marketin-
gowych, w!tym przygotowanie kampanii spo"ecznej s!u<#cej bu-
dowie pozytywnego wizerunku nauczycieli (pe!ni#cych donios!# 
i"odpowiedzialn# funkcj7 spo!eczn#, wykonuj#cych swoj# prac7 
z"pasj# i"po6wieceniem) jako remedium na utrwalon# w"przestrze-
ni publicznej negatywn# narracj7 ukazuj#c# nauczycieli jako oso-
by roszczeniowe, koncentruj#ce si7 na przywilejach, otrzymuj#ce 
zbyt wysokie wynagrodzenie wzgl7dem rzeczywistych nak!adów 
pracy i"rzadko podkre6 laj#ce atuty swojej pracy. W!aktywno(& 
ukierunkowan' na budow# pozytywnego obrazu nauczyciela 
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powinni zosta& w"'czeni sami nauczyciele!– liderzy zmiany po-
kazuj'cy pasj#, zaanga%owanie i!efekty swojej pracy, a!dzia"ania 
te nale%y po"'czy& z!istotn' popraw' warunków pocz'tkowych 
zatrudnienia nauczycieli.

f. Presti< zawodu nauczyciela wynika tak<e z"roli samej szko!y. Dlate-
go niezwykle wa<nym dzia!aniem jest promocja wizerunku szko"y 
jako instytucji odpowiedzialnej spo"ecznie, zajmuj#cej central-
ne miejsce w"<yciu spo!eczno6ci lokalnej nadaj#cej wysoki status 
pracuj#cym w"niej nauczycielom, którzy buduj# osobist# pozycj7 
poprzez prac7 z"uczniem, wspó!prac7 z"rodzicami, a"tak<e pozo-
sta!ymi uczestnikami <ycia szko!y i"partnerami spo!ecznymi.

Cel strategiczny (. Wzmocnienie przywództwa 
edukacyjnego

Kierunki dzia"a':

". Poszerzenie zakresu autonomii nauczyciela i$dyrektora
a. Autonomia nauczyciela i!dyrektora jest niezb#dnym warun-

kiem budowania szko"y, otwartej na wyzwania przysz"o(ci. Wo-
bec wielu niewiadomych, zwi#zanych z"tym, jak bli<sza i"dalsza 
przysz!o6? b7dzie wygl#da?, niezb7dny jest znaczny zakres swo-
body w"bie<#cym decydowaniu o"kwestiach programowych wy-
chowawczych, organizacyjnych.

b. Konieczne jest, przede wszystkim, zach#canie nauczycieli do ko-
rzystania z!tych mo%liwo(ci, które ju% istniej' w!prawie o(wiato-
wym, lecz s# zbyt rzadko implementowane w"praktyce edukacyjnej. 
W"pierwszej kolejno6ci nale<y wymieni? mo<liwo6? opracowy-
wania w!asnych programów nauczania, co otwiera pole do posze-
rzania, rozwijania i"interpretowania tre6ci podstawy programowej 
oraz ich dostosowywania do potrzeb i"mo<liwo6ci zespo!u klaso-
wego. Konieczna jest wi7ksza swoboda w"dobieraniu materia!ów 
wspomagaj#cych proces kszta!cenia"– podr7czników, materia!ów 
i"6rodków dydaktycznych. Nauczyciele znacznie cz76ciej powinni 
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si7ga? po autorskie rozwi#zania w"zakresie badania i"oceniania 
osi#gni7? uczniów. We wszystkich tych obszarach potrzebna jest 
wi7ksza odwaga w"kreowaniu w!asnych rozwi#za$ oraz odcho-
dzeniu od schematów i"utartych wzorców. Nauczyciel musi na-
dawa& ton i!indywidualny rys procesowi kszta"cenia.

c. Elementem budowania nauczycielskiej autonomii jest uwolnie-
nie od presji oceny pracy w!kontek(cie rankingów i!zdawalno-
(ci. Pozwoli to na spokojne prowadzenie pracy z"zespo!em klaso-
wym, dostosowanie metod i"form pracy, indywidualne podej6cie 
do ucznia. Zwi#zana z"autonomi# odpowiedzialno6? nie mo<e 
oznacza? mechanicznego warto6ciowania wed!ug standardów 
i"wskaGników. Nauczyciel musi mie& swobod# pedagogicznego 
dzia"ania i!wsparcie dyrektora dla takiego stylu pracy.

d. Obszarem wymagaj#cym zdecydowanego wzmocnienia jest za-
kres autonomii dyrektora przedszkola/szko"y. Decyzje programo-
we, kadrowe, organizacyjne, powinny w"du<o wi7kszym zakresie 
le<e? po stronie osób bezpo6rednio zarz#dzaj#cych placówkami. 
Dla realizacji tego postulatu niezb7dne s# zarówno zmiany regula-
cji prawnych, omawiane w"odr7bnej cz76ci tego opracowania, jak 
i"odej6cie do praktyki, w"której dyrektor musi sprosta? oczekiwa-
niom sugestiom i"nakazom organu prowadz#cego i"organu spra-
wuj#cego nadzór pedagogiczny. Dyrektor szko!y powinien mie? 
du<o wi7ksz# ni< obecnie moc decyzyjn# i"jednocze6nie du<o 
wi7ksz# odpowiedzialno6? za efekty pracy przedszkola/szko!y.

'. Zbudowanie sieci liderów na poziomie szkolnym i$poza-
szkolnym

a. Warunkiem realizacji znacznej cz76ci postulatów, sformu!owa-
nych w"prezentowanym opracowaniu, jest zmiana roli dyrektora 
w!przedszkolu/szkole. Obecnie prawo o6wiatowe nak!ada na nie-
go liczne obowi#zki zwi#zane z"planowaniem, organizowaniem, 
dokumentowaniem pracy, administrowaniem oraz kontrol#, które 
dominuj# w6ród zada$ zarz#dczych. Co wi7cej, wobec dyrektora 
cz7sto formu!owane s# postulaty pe!nienia g!ównie roli menad-
<erskiej. Konieczne jest odej6cie od modelu dyrektora, który jest 
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„specjalist# od wszystkiego”, na przyk!ad poprzez wprowadzenie 
dodatkowej funkcji dyrektora administracyjnego (który odpowia-
da!by równie< za zarz#dzanie 'nansami szko!y). Natomiast klu-
czowym zadaniem dyrektora szko!y powinno by? przewodzenie 
ró%nym zespo"om, funkcjonuj'cym w!placówce, wyznaczanie 
kierunków dzia"a*, motywowanie. Dyrektor szko"y powinien 
by& liderem ca"ej spo"eczno(ci przedszkolnej/szkolnej (w"tym: 
dla nauczycieli, uczniów, rodziców). Model przywództwa eduka-
cyjnego jest niezb7dny, aby szko!a mog!a by? ucz#c# si7 organi-
zacj#, która sprosta wyzwaniom przysz!o6ci.

Konieczne jest zatem odpowiednie przygotowanie kompeten-
cyjne dyrektorów do realizacji tak nakre( lonych zada*. S!u<y!oby 
temu mi7dzy innymi upraktycznienie procesu nadawania i"aktua-
lizacji kwali'kacji (praktyki dyrektorskie, sieci wspó!pracy, wyko-
rzystanie case studies, baza dobrych praktyk) oraz wzmocnienie 
takich kompetencji jak: wra<liwo6? na kontekst funkcjonowania 
szko!y i"potrzeby 6rodowiska; wypracowanie postawy i"sposobu 
dzia!ania zorientowanych na wsparcie podmiotów szko!y poprzez 
u6wiadamianie podmiotom, jakim potencja!em i"odpowiedzial-
no6ci# dysponuj#; troska o"rozwój zawodowy pracowników szkó!/
przedszkoli, rozwój organizacyjny instytucji oraz zapewnienie 
udzia!u w"procesie podejmowania wa<nych decyzji jak najwi7k-
szej liczbie wspó!pracowników.

b. Dla modernizacji systemu rozwijania kompetencji w!edukacji 
wa%ni s' szkolni liderzy, którzy funkcjonuj'c w!zespo"ach na-
uczycielskich poszczególnych przedszkoli/szkó" mog' by& ini-
cjatorami i!facylitatorami zmian. Mimo, <e w"polskim systemie 
o6wiaty od pocz#tku zmian w"/000"r. poszukuje si7 modelu takich 
liderów (liderzy F(:, Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji), 
ich pozycja nigdy nie zosta!a usankcjonowana w"prawie o6wiato-
wym i"nie jest powi#zana z"systemem wynagradzania. Taki stan 
rzeczy powinien ulec zmianie. Grupy liderów z!danego rejonu 
powinny by& obj#te sta"ym wsparciem przez wojewódzkie pla-
cówki doskonalenia. Pozwoli to na aktualizacj7 wiedzy i"umiej7t-
no6ci, co jest niezb7dne dla funkcjonowania w"roli liderów zmian 
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oraz na tworzenie grup wsparcia, ucz#cych si7 w"procesie wymia-
ny do6wiadcze$. Liderem!– cho& nieformalnym!– powinien by& 
tak%e ka%dy nauczyciel. Dotyczy to zarówno jego roli w"zespole 
uczniowskim, z"którym pracuje, jak równie< relacji z"rodzicami.

c. Elementem systemu liderskiego powinno by& zbudowanie efek-
tywnego modelu doradztwa metodycznego. Konieczne jest stwo-
rzenie pe!nej sieci doradców we wszystkich województwach (w"tym 
dla nauczycieli przedmiotów zawodowych) oraz wdro<enie takich 
rozwi#za$ organizacyjnych, które pozwol# na faktyczne wsparcie 
nauczycieli. Przede wszystkim nale<y zadba? o"zapewnienie odpo-
wiedniej liczby osób do realizacji zada$ w"tym zakresie tak, <eby 
doradca by! dost7pny dla nauczycieli w"potrzebnym im zakresie. 
Konieczne jest znacz#ce obni<enie liczby godzin w"szkole macie-
rzystej dla osób pe!ni#cych t7 funkcj7. Takie rozwi#zania organi-
zacyjne umo<liwi# realizacj7 zró<nicowanych form doradczych 
(konsultacje, obserwacje i"omówienie zaj7? nauczyciela, obserwa-
cje i"omówienie zaj7? doradcy, zespo!y samokszta!ceniowe/sieci 
wspó!pracy, opracowanie materia!ów metodycznych dla nauczy-
cieli i"publikacje). Tylko przy takim spektrum zada* doradca 
mo%e sta& si# faktycznym liderem dla nauczycieli. Aby skutecz-
nie pe"ni& t# rol# musi równie% posiada& kompetencje komuni-
kacyjne, umiej#tno(& pracy z!doros"ymi, zdolno(& do wspiera-
nia i!motywowania. Rozwini7ciem i"aktualizacj# tych elementów 
warsztatu doradców powinny si7 zajmowa? placówki koordynu-
j#ce ich prac7, tzn."placówki doskonalenia nauczycieli lub powi#-
zane z"nimi szko!y ?wicze$. W!a6nie ze szkó! ?wicze$, o"których 
mowa w"cz76ci opracowania dotycz#cej doskonalenia nauczycieli, 
mogliby si7 wywodzi? doradcy i"w"szko!ach ?wicze$ mie? swoje 
zaplecze dydaktyczne na potrzeby wsparcia nauczycieli. Funkcja 
doradcy metodycznego powinna by? powierzana wy!#cznie na-
uczycielom z"bogatym do6wiadczeniem zawodowym i"predyspo-
zycjami liderskimi.

d. Postawy liderskie i!przywódcze powinny by& budowane w(ród 
uczniów. Wzmocnienia wymaga rola samorz#du uczniowskie-
go jako faktycznego partnera w"decydowaniu o"sprawach szko!y, 
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równorz7dnego z"rodzicami i"pracownikami. Samorz#d powi-
nien by? wspó!gospodarzem szko!y, maj#cym faktyczny wp!yw 
na wi7kszo6? aspektów jej funkcjonowania. Zakres uprawnie$, 
okre6 lony do6? szeroko w"obecnych regulacjach prawnych, powi-
nien znajdowa? swoje prze!o<enie na praktyk7 edukacyjn#. Realna 
samorz#dno6? oznacza np. samodzielne opracowanie regulami-
nu samorz#du szkolnego, prowadzenie w"pe!ni demokratycznych 
i"powszechnych wyborów do w!adz samorz#dowych, powierzenie 
funkcji opiekuna samorz#du nauczycielowi wybranemu przez ucz-
niów, organizacji wydarze$ adekwatnie do faktycznych potrzeb 
uczniów, w!#czenie w"podejmowanie decyzji o"wa<nych sprawach 
dotycz#cych szko!y"– stworzenie mechanizmów faktycznej par-
tycypacji. Drog# do rozwijania uczniowskiego przywództwa s# 
tak<e dzia!ania wolontariac kie oraz ró<norodna dzia!alno6? spo-
!eczna szkolna i"pozaszkolna. Takie postawy powinny by? akcen-
towane w"programie wychowawczym szko!y i"rozwijane w"toku 
jego realizacji.

(. Zmiana modelu nadzoru pedagogicznego
a. Dyrektor przedszkola/szko!y sprawuje nadzór o"charakterze we-

wn7trznym, którym obejmuje nauczycieli i"innych pracowników 
pedagogicznych. Waga tego obszaru zada$ dyrektora powinna 
zdecydowanie wzrosn#?. Nadzór pedagogiczny dyrektora szko!y 
musi si7 sta? narz7dziem faktycznego wsparcia nauczycieli w"re-
alizacji zada$ zwi#zanych z"kszta!ceniem i"wychowaniem. Prio-
rytetem powinno by& motywowanie do podnoszenia jako(ci 
pracy i!dzia"a* proinnowacyjnych. S!u<y? temu mog# zarówno 
regulacje prawne, jak i"kultura organizacyjna szko!y, która wi#<e 
si7 ju< ze sfer# praktyki edukacyjnej.

b. Dyrektor powinien by& „pierwszym doradc'” nauczyciela. Aby 
by!o to mo<liwe, niezb7dne jest zwi7kszenie ilo6ci hospitacji lekcji 
i"nadanie im charakteru partnerskiego. Hospitacja powinna by? 
okazj# do szczegó!owego omówienia przebiegu lekcji, przekazania 
wskazówek metodycznych, ale tak<e do rozmowy o"problemach 
i"trudno6ciach, zwi#zanych z"prac# dydaktyczno-wychowawcz#. 
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Funkcje kontrolne hospitacji powinny ust#pi? miejsca funkcjom 
doradczym. Konieczne jest tak<e, wzmiankowane w"innych miej-
scach tego opracowania, odci#<enie dyrektora od licznych zada$ 
administracyjnych, co pozwoli na zabezpieczenie niezb7dnej ilo-
6ci czasu na spotkania indywidualne z"nauczycielami (np. rozmo-
wy podsumowuj#ce prac7 nauczyciela za dany okres, po!#czone 
z"rzeteln# informacj# zwrotn#) oraz z"zespo!ami nauczycielski-
mi (np. spotkania z"zespo!em wychowawców klas w"celu omó-
wienia kierunków realizacji zada$ wychowawczych i"bie<#cych 
problemów). Dzi7ki takim dzia!aniom nadzór pedagogiczny 
dyrektora szko"y zyska wymiar relacyjny. Dyrektor szko!y po-
winien analizowa? nie tylko sposób prowadzenia zaj7?, ale tak-
<e inne obszary pracy nauczyciela, w"szczególno6ci: planowanie 
pracy dydaktycznej i"wychowawczej; sposób oceniania, w"tym 
sprawdzanie osi#gni7? uczniów; prowadzenie wspó!pracy z"ro-
dzicami.

c. Dyrektor przedszkola/szko!y jest de facto jedyn# osob#, któ-
ra ma wgl#d w"to, na ile nauczyciel rozwija swój warsztat pra-
cy i"wdra<a do praktyki innowacyjne rozwi#zania. Sprawowany 
przez niego nadzór pedagogiczny powinien wi#c sta& si# na-
rz#dziem, które sprawi, %e nauczyciele faktycznie b#d' wyko-
rzystywa& w!praktyce wiedz# i!umiej#tno(ci nabyte w!procesie 
doskonalenia.

d. Niezb#dne jest faktyczne i!rzetelne analizowanie wniosków ze 
sprawowanego nadzoru wspólnie z"rad# pedagogiczn#. To wa<-
ne zadanie dyrektora nie mo<e si7 sprowadza? do rutynowego 
przedstawienia sprawozdania, lecz wymaga dyskusji i"namys!u, 
w"jaki sposób doskonali? prac7 kadry pedagogicznej, a"w"konse-
kwencji"– podnosi? jako6? pracy szko!y.
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).(. Za%o.enia dla etapu kszta%cenia wy.szego

Cel strategiczny ". Wzmocnienie responsywno!ci 
systemu kszta%cenia na poziomie wy.szym

Kierunki dzia"a':
". Rozbudowa i$poprawa jako!ci us%ug poradnic twa edu-

kacyjnego i$zawodowego dla kandydatów na studia oraz 
studentów

Wybór kierunku studiów cz7sto nie odpowiada rzeczywistym 
zainteresowaniom i"zdolno6ciom kandydata. Rozbie<no6? t7 re-
dukowa? powinny wyspecjalizowane o6rodki, doradzaj#ce jak# 
uczelni7 i"kierunek kszta!cenia powinna wybra? m!oda osoba, 
b#dG gdzie indziej i"w"jaki inny sposób uzupe!ni? powinna swoje 
kwali'kacje. Instytucje te wspiera? powinny m!ode osoby w"wybo-
rze ich dalszej 6cie<ki edukacyjno-zawodowej oraz popularyzowa? 
ide7 planowania kariery edukacyjnej i"zawodowej, np. poprzez or-
ganizowanie spotka$ i"wydarze$ czy szkole$ dotycz#cych plano-
wania kariery zawodowej. Rekomenduje si7 wsparcie ju< istniej#-
cej sieci poradnic twa celem poprawy jako6ci us!ug 6wiadczonych 
w"ramach poradnic twa edukacyjnego i"zawodowego (np."dosko-
nalenie kwali'kacji zawodowych doradców oraz podnoszenie 
efektywno6ci us!ug w"zakresie poradnic twa, systematyczna oce-
na dzia!a$ i"efektów poradnic twa edukacyjnego i"zawodowego).

'. Rozwój oraz promocja studiów pierwszego stopnia o$pro-
filu praktycznym, które przygotowuj1 do podj#cia pracy 
zawodowej

Rozbudowa systemu kszta!cenia praktycznego (obok klasycznych 
studiów akademic kich) przebiega? powinna równolegle z"proce-
sem ró<nicowania si7 instytucji sektora szkolnic twa wy<szego oraz 
wyró<niania w"jego obr7bie elitarnej grupy uczelni badawczych 
(zorientowanych na realizacj7 bada$ podstawowych i"kszta!ce-
nie akademic kie), a"tak<e uczelni, które realizowa? b7d# badania 
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stosowane (odpowiadaj#ce na potrzeby przedsi7biorstw, admini-
stracji publicznej czy szeroko rozumianego otoczenia spo!eczno-

-gospodarczego uczelni) w"po!#czeniu z"kszta!ceniem praktycznym.
Zmiany w"tym zakresie powinny wpisywa? si7 w"szersz# stra-

tegi7 wspierania ma!ych i"6rednich miast"– obecnie wobec braku 
lub niskiej jako6ci oferty dydaktycznej jeste6my 6wiadkami we-
wn#trzkrajowego drena<u mózgów, który trwale obni<a potencja! 
rozwojowy polskiej prowincji, nie tylko w"zakresie zasobów kapi-
ta!u ludzkiego, ale tak<e w"wymiarze wizerunku poszczególnych 
o6rodków. Nie jest przypadkiem, <e funkcjonowanie uczelni wp!y-
wa pozytywnie na presti< miasta i"jego znaczenie dla otoczenia 
funkcjonalnego danego o6rodka, co wida? cho?by na przyk!adzie 
cz76ci Pa$stwowych Wy<szych Szkó! Zawodowych, które jednak 
powinny przej6? istotne przeobra<enia. Co wi7cej, maj#c na uwa-
dze wzrost zaawansowania technologicznego polskiej gospodarki, 
tak<e w"mniejszych o6rodkach coraz bardziej niezb7dna b7dzie 
kadra dysponuj#ca odpowiednimi kompetencjami. Dlatego zasad-
nym jest stworzenie stosunkowo g7stej sieci wysokiej jako6ci na-
wet niedu<ych uczelni, zorientowanych na kszta!cenie praktycz-
ne oraz prowadzenie bada$ stosowanych, istotnych z"perspektywy 
potrzeb otoczenia. Jednocze6nie uczelnie te mog!yby stanowi? lo-
kalne centra rozwoju kompetencji zawodowych i"platformy wspó!-
pracy pomi7dzy samorz#dem terytorialnym, lokalnym biznesem 
oraz podmiotami spo!ecze$stwa obywatelskiego. 

Dodatkowym argumentem przemawiaj#cym za rozproszeniem 
sieci akademic kiej i"rozwojem wy<szego szkolnic twa zawodowe-
go s# rosn#ce koszty utrzymania i"dost7pno6? odpowiednich lo-
kali mieszkalnych w"najwi7kszych polskich miastach.

(. Unowocze!nienie i$integracja systemu informowania o$ja-
ko!ci kszta%cenia, potrzebach kompetencyjnych oraz sy-
tuacji absolwentów poszczególnych kierunków

W"Polsce brakuje zintegrowanego systemu regularnego moni-
toringu oraz prognozowania zapotrzebowania na ró<nego typu 
kompetencje i"kwali'kacje absolwentów. Wprawdzie potencja! 
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w"tym zakresie jest du<y (m.in. dost7p do danych =+*, tj. badania 
edukacyjnych losów absolwentów szkó! wy<szych w"Polsce oraz 
9I+, tj. danych na temat potrzeb pracodawców, w"tym potrzeb 
sektorowych), jednak brakuje integracji danych i"wniosków for-
mu!owanych na ich podstawie oraz prze!o<enia ich na konkret-
ne rekomendacje i"dzia!ania do wdro<enia. W"chwili obecnej sy-
stem dostarcza wielu cennych informacji, jednak nie zawsze s# 
one wystarczaj#ce aby wesprze? decyzje podejmowane w"obsza-
rze polityk publicznych.

W"tym obszarze niezb7dne jest wzmocnienie koordynacji po-
mi7dzy uczelniami (i"innymi podmiotami odpowiedzialnymi za 
kreowanie polityki w"zakresie szkolnic twa wy<szego) a"systemem 
Pa$stwowych S!u<b Zatrudnienia, w"tym wojewódzkich i"powia-
towych urz7dów pracy, dysponuj#cych wiedz# na temat specy'-
ki regionalnego i"lokalnego rynku pracy. Ponadto nale<y podj#? 
dzia!ania sprzyjaj#ce budowie szerszych sieci interesariuszy uczel-
ni, sk!adaj#cych si7 z"ró<norodnych podmiotów reprezentuj#cych 
sektor publiczny, sektor prywatny i"sektor spo!eczny. Co prawda 
za spraw# Konstytucji dla Nauki na polskich uczelniach pojawi!a 
si7 instytucja Rady Uczelni, ale nie zawsze spe!nia one pok!adane 
w"niej nadzieje. W"tym kontek6cie kluczowa jest budowa kultu-
ry zaufania pomi7dzy ró<nymi podmiotami, aby ró<ne grupy in-
teresariuszy komunikowa!y si7 w"sposób zrozumia!y dla wszyst-
kich stron"– bez niej bardzo utrudniony b7dzie szybki i"sprawny 
przep!yw informacji pomi7dzy ró<nymi stronami.

). Dost#p do efektywnego wsparcia umo.liwiaj1cego podj#-
cie kszta%cenia na poziomie wy.szym bez wzgl#du na po-
chodzenie i$sytuacj# materialn1 rodziny

Elementem, który wymaga pewnych mody'kacji jest system 
inkluzji spo!ecznej w"oparciu o"system stypendialny oraz kredy-
ty studenckie. Chodzi tu nie tyle o"wej6cie do systemu edukacji 
wy<szej, co o"mo<liwo6? studiowania na tych kierunkach/uczel-
niach, które s# gwarantem przysz!ej wysokiej pozycji spo!ecznej 
i/lub wysokiej rynkowej stopy zwrotu z"edukacji. System ten nie 
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by! reformowany od oko!o .& lat, ponadto nie wydaje si7 on do-
brze funkcjonowa? (ma!a liczba wniosków o"kredyty oraz sty-
pendia dystrybuowane lokalnie przez uczelnie w"oparciu o"kry-
terium dochodowe).

W"tym kontek6cie niezb7dne jest szybkie doko$czenie prac nad 
planowan# reform# systemu pomocy materialnej oraz zwi7ksze-
nie publicznych nak!adów przeznaczanych na ten cel. Wa<nym 
elementem takiej reformy powinno by? silniejsza koncentracja 
tego systemu na realizacji celów spo!ecznych, a"tym samym prze-
suni7cie wi7kszej cz76ci 6rodków na stypendia socjalne. W"d!u<-
szej perspektywie, w"obliczu zmian struktury spo!ecznej polskiego 
spo!ecze$stwa, warto tak<e rozwa<y? mody'kacj7 systemu kredy-
tów studenckich w"kierunku wprowadzenia mechanizmów sto-
sowanych z"powodzeniem w"Wielkiej Brytanii czy na W7grzech 
(income-contingent loans). Jednocze6nie powinny zosta? stworzo-
ne zach7ty dla uczelni oraz podmiotów prywatnych, które mog!y-
by fundowa? uczelnianie stypendia motywacyjne dla studentów 
i"wspiera? w"ten sposób przysz!ych naukowców.

+. Rozwijanie trzeciej misji uczelni
Uczelnie powinny zwi7kszy? swoje zaanga<owanie w"budowa-

nie potencja!u kompetencyjnego kraju/regionu za pomoc# szer-
szego zaanga<owania w"kszta!cenie grup wiekowo nietypowych. 
Inicjatywy takie wprawdzie s# podejmowane (np. uniwersytety 
dzieci i"))) wieku), jednak uniwersytet powinien tak<e szerzej ot-
worzy? si7 na osoby pracuj#ce oferuj#c tej grupie krótsze i"bar-
dziej elastyczne formy kursów/szkole$.

Jednocze6nie wobec narastaj#cej polaryzacji politycznej i"spo-
!ecznej oraz znikaj#cych przestrzeni obywatelskiego dialogu, uczel-
nie powinny wzi#? na siebie wi7ksz# odpowiedzialno6? za mode-
rowanie debaty publicznej i"trosk7 o"jej jako6?. W"tym kontek6cie 
warto rozwa<y? pomys! organizacji szkó! letnich dla osób zainte-
resowanych s!u<b# publiczn#, podczas których osoby o"ró<nych 
6wiatopogl#dach mog!yby budowa? wi7zi i"kultur7 wzajemnego sza-
cunku dla odmiennych pogl#dów. Dodatkowo uczelnie w"ramach 
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rozwoju trzeciej misji mog!yby wzi#? wi7ksz# odpowiedzialno6? 
za funkcjonowanie mediów obywatelskich, w"tym zach7canie pra-
cowników uczelni do wspó!pracy z"takimi podmiotami.

Cel strategiczny '. Podniesienie jako!ci 
systemu$kszta%cenia na poziomie wy.szym

Kierunki dzia"a':

". Inwestycje w$kadry akademic kie oraz promowanie w$ich 
przypadku idei kszta%cenia si# przez ca%e .ycie oraz mo-
bilno!ci zawodowej

Najskuteczniejszym sposobem zwi7kszenia skuteczno6ci kszta!-
cenia na uczelniach jest poprawa jako6ci kadr kszta!c#cych wraz 
ze zwi7kszeniem ich motywacji do wykonywania sumiennie tej 
aktywno6ci. Umo<liwienie 'nansowania kszta!cenia kadry (za-
równo jej kompetencji dydaktycznych jak i"merytorycznych) po-
winno by? jednym z"priorytetów polityk publicznych. Równie 
wa<ne jest zwi7kszenie 'nansowania publicznego na wynagrodze-
nia pracowników uczelni wy<szych. Obecnie wynagrodzenia te, 
w"porównaniu z"poziomem wynagradzania w"innych sektorach, 
przesta!y by? konkurencyjne. Czynnikiem sprzyjaj#cym dalszej 
profesjonalizacji nauczycieli akademic kich w"zakresie kszta!cenia 
powinno sta? si7 powszechne wyodr7bnienie 6cie<ki dydaktycz-
nej oraz wprowadzenie instrumentów (motywacyjnych, presti<o-
wych, 'nansowych) umo<liwiaj#cych osobom, które je wybior# 
autentyczn# mo<liwo6? rozwoju zawodowego.

'. Zwi#kszenie strumienia finansowania elementów proja-
ko!ciowych na uczelniach

W"zwi#zku z"silnym zorientowaniem uczelni na aktywno6? ba-
dawcz#, pojawia si7 potrzeba stworzenia przeciwwagi w"postaci 
dowarto6ciowania sfery dydaktycznej. Proponuje si7, aby dzia!a-
nia podejmowane w"bie<#cej perspektywie 'nansowania, takie jak 
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program Mistrzowie Dydaktyki, by!y nadal kontynuowane oraz 
uzupe!nione o"nowe konkursy, które umo<liwi!yby powstanie na 
uczelniach trwa!ych struktur projako6ciowych. Postuluje si7 dal-
sze promowanie mobilno6ci, w"tym mi7dzynarodowej, w6ród stu-
dentów i"nauczycieli akademic kich.

(. Wspieranie modyfikacji i$zwi#kszania innowacyjno!ci pro-
gramów kszta%cenia

Nale<y wprowadzi? dodatkowe rozwi#zania promuj#ce: umi7-
dzynarodowienie procesu kszta!cenia, elastyczno6? programu 
kszta!cenia, jego indywidualizacj7 (np. tutoring, peer tutoring), 
wykorzystanie nowych technologii w"procesie kszta!cenia, unowo-
cze6nienie dydaktyki akademic kiej. Postuluje si7 promocj7 pro-
gramów kszta!cenia, w"których dominuj#c# form# kszta!cenia 
jest praca zespo!owa/projektowa ukierunkowana na poszuki-
wanie rozwi#zania dla zidenty'kowanego problemu praktycz-
nego (zawodowego) lub teoretycznego, wi7ksze wykorzystywa-
nie w"procesie kszta!cenia interakcji edukacyjnych pomi7dzy 
osobami ucz#cymi si7 w"zespo!ach, rozwijanie metod uczenia 
si7 aktywnego i"praktycznego oraz zwi7kszenie innowacyjno6ci 
i"jako6ci kszta!cenia.

Cel strategiczny (. Pe%niejsza integracja systemu 
kszta%cenia na poziomie wy.szym z$pozosta%ymi 
systemami kszta%towania kompetencji

". Wzmocnienie wspó%pracy w$obr#bie sektora szkolnic twa 
wy.szego oraz wspó%pracy mi#dzysektorowej na rzecz 
kszta%towania kompetencji

Konieczno6? wypracowania nowych modeli koordynacji oraz 
partnerstwa na rzecz wdra<ania polityki kompetencyjnej celem 
integracji zasobów i"kompetencji przynale<nych do ró<nych akto-
rów systemu kszta!cenia na poziomie zwyk!ym.
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'. Praktyczne wdro.enie na uczelniach systemu potwierdza-
nia kompetencji nabytych poza systemem formalnym

Praktyczne wdro<enie idei uczenia si7 przez ca!e <ycie i"zdo-
bywania kompetencji w"ramach ró<nych 6cie<ek uczenia si7 im-
plikuje konieczno6? umo<liwienia uznania kompetencji pozy-
skanych przed rozpocz7ciem studiów. Mimo i< formalnie taka 
mo<liwo6? istnieje, rzadko jest ona w"pe!ni praktykowana przez 
uczelnie.

(. Impuls do wi#kszego zaanga.owania uczelni w$budowa-
nie oferty skierowanej do grup nietypowych

Wi7ksze otwarcie uniwersytetów na grupy nietypowe wiekowo 
wydaje si7 zarówno szans#, jak i"konieczno6ci#. Wi#<e si7 to m.in. 
z"uelastycznieniem oferty edukacyjnej szkó! wy<szych, wprowa-
dzeniem szerszej oferty krótkich cykli szkoleniowych, popraw# 
jako6ci tej oferty.

). Wsparcie procesu profesjonalizacji doradztwa akademic-
kiego

Istotnym elementem systemu kszta!towania kompetencji 
s# instytucje wspieraj#ce decyzyjnie studentów/absolwentów 
w"ich decyzjach. Instytucje te powinny nadal otrzymywa? sil-
ny impuls finansowy, pozwalaj#cy na zwi7kszenie kompeten-
cji i"popraw7 przygotowania do wykonywania zawodu pracow-
ników biur karier.
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).). Za%o.enia dla etapu kszta%cenia ustawicznego

Cel strategiczny ". Uregulowanie kwestii 
wspó%finansowania edukacji i$kszta%cenia doros%ych 
ze !rodków publicznych, prywatnych i$!rodków 
pracodawców

Kierunki dzia"a':

". Uruchomienie Funduszu Rozwoju Kompetencji, wspiera-
j1cego pracodawców w$procesie kszta%cenia i$dokszta%-
cania pracowników

Obecnie dzia!aj#cy Krajowy Fundusz Szkoleniowy zasilany jest 
z"Funduszu Pracy, tworzonego z"wp!at przedsi7biorców. Wysoko6? 
Funduszu Szkoleniowego jest bardzo niska (.–1"proc. planowanych 
wydatków Funduszu Pracy) i"nie stanowi wystarczaj#cego wspar-
cia dla doros!ych, którzy chc# si7 kszta!ci?. Koszty zwi#zane z"do-
kszta!caniem osób doros!ych znacznie cz76ciej obci#<aj# ich w!as-
ny bud<et domowy (jak wynika z"bada$ w";0,2"proc.) ni< bud<et 
pracodawcy. Równocze6nie a< 2/"proc. polskich pracodawców de-
klaruje problemy przy obsadzaniu etatów, b7d#ce rezultatem nie-
doborów talentów. Co wi7cej, w"Polsce od roku .&/1 odsetek ten 
systematycznie wzrasta i"jest obecnie wy<szy ni< 6rednia globalna 
dla krajów ,=>(, która wynosi %2"proc. Zaledwie 3,."proc. przed-
si7biorstw korzysta z"zewn7trznych Gróde! do'nasowania szkole$ 
swoich pracowników, co pozwala na pokrycie oko!o ."proc. kosz-
tów podnoszenia kwali'kacji pracowników.

Rekomenduje si7 zatem utworzenie Funduszu Rozwoju Kom-
petencji. By!by to fundusz celowy (wzorowany na JPQ,:), któ-
ry po uwzgl7dnieniu zmian w"Funduszu Pracy, nie stanowi!by 
dodatkowego obci#<enia pracodawców. Sk!ada!yby si7 na niego 
dotacje z"bud<etu pa$stwa, wp!aty przedsi7biorców nierealizu-
j#cych dokszta!cania pracowników, spadki, zapisy i"darowizny, 
dochody z"dzia!alno6ci gospodarczej. @rodki z"tego funduszu 



%+(

%.
 K

ie
ru

nk
ow

e 
za

"o
3e

ni
a 

re
fo

rm
y 

po
lit

yk
i e

du
ka

cy
jn

ej
 w

!P
ol

sc
e

przeznaczane by!yby na wsparcie edukacji pracowników, pod-
noszenie ich kompetencji, umiej7tno6ci i"wiedzy (w"tym m.in. 
w"formie studiów podyplomowych, szkole$, doskonalenia za-
wodowego), wsparcie samorz#dów, organizacji pozarz#dowych, 
zwi#zków zawodowych i"bran<owych dzia!aj#cych na rzecz rea-
lizacji tego celu. Uruchomienie Funduszu Rozwoju Kompetencji 
wi#za!oby si7 z"obni<eniem sk!adek na Fundusz Pracy i"wprowa-
dzeniem w"to miejsce (zamiast obecnego Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego) równowa<nego odpisu na Fundusz Rozwoju Kom-
petencji. Przedsi7biorca organizuj#cy dokszta!canie w"okre6 lnym 
celu i"wskazanych formach by!by zwolniony z"wp!at na Fundu-
szu Rozwoju Kompetencji.

Rekomenduje si7 wprowadzenie mechanizmu podatkowego 
ukierunkowanego na wsparcie osób 'zycznych w"podnoszeniu 
swoich kwali'kacji. By!aby to ulga w"J)E na dokszta!canie, któr# 
mo<na by!oby kumulowa? w"cyklu wieloletnim, a"pozyskiwane t# 
drog# 6rodki wykorzystywa? na uzasadnione z"punktu widzenia 
rynku pracy cele zwi#zane z"podnoszeniem kompetencji. Cele te 
okre6 lone by!yby ustaw#.

'. Wprowadzenie regulacji powalaj1cych na efektywne wy-
korzystanie infrastruktury o!wiatowej, mi#dzy innymi za-
sad komercyjnego wykorzystania zasobów oraz pozyski-
wania !rodków zewn#trznych

Istotnym problemem wykorzystania infrastruktury szkó! i"in-
nych placówek o6wiatowo-wychowawczych, s# bariery prawne 
ograniczaj#ce mo<liwo6ci komercyjnego wykorzystania zaso-
bów oraz pozyskiwania 6rodków zewn7trznych. Rekomenduje si7 
zmian7 przepisów dotycz#cych tej kwestii po to, by z"jednej strony 
móc nieodp!atnie udost7pnia? spo!eczno6ci lokalnej infrastruktu-
r7 o6wiatow#, ale z"drugiej strony, w"uzasadnionych przypadkach, 
w"wi7kszym ni< obecnie stopniu móc wynajmowa? j# komercyj-
nie. Pozyskane t# drog# 6rodki powinny pozostawa? w"dyspo zycji 
zarz#dzaj#cych placówkami i"by? wykorzystywane na realizacj7 
celów statutowych.
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(. Stworzenie kompleksowego i$przejrzystego modelu finan-
sowania kszta%cenia doros%ych

Zwi7kszenie kompetencji osób doros!ych nie mo<e by? sku-
teczne, gdy zaanga<owane s# tylko szko!y, placówki o6wiatowe 
i"uczelnie. W"edukacji i"uczeniu si7 doros!ych, zarówno formal-
nej jak i"nieformalnej, wa<ne jest zaanga<owanie wielu instytucji 
oraz partnerów spo!ecznych i"gospodarczych oraz przejrzysty po-
dzia! ich odpowiednio6ci 'nansowej za kszta!cenie osób doros!ych.

Rekomenduje si7 stworzenie nowego modelu 'nansowania 
kszta!cenia doros!ych, uwzgl7dniaj#cego zaanga<owanie 6rodków 
publicznych w"wymiarze wy<szym ni< dotychczas oraz stworze-
nie zach7t ekonomicznych dla pracodawców do podejmowania 
dzia!a$ na rzecz dokszta!cana swoich pracowników.

Cel strategiczny '. Zabezpieczenie elastyczno!ci 
i$ci1g%o!ci rozwoju kompetencji na rzecz 
gospodarki$).- poprzez wdro.enie wspieraj1cego 
modelu kszta%cenia przez ca%e .ycie

Kierunki dzia"a':

". Opracowanie Strategii Rozwoju Kompetencji i$uruchomie-
nie na jej podstawie systemowego wsparcia pa*stwa dla 
kszta%cenia przez ca%e .ycie

Wspó!czesny system kszta!cenia przez ca!e <ycie w"Polsce ma 
w"gruncie rzeczy charakter dzia!a$ przypadkowych i"niesko-
ordynowanych. Nie nale<y myli? tego rozproszenia z"systemem 
zdecentralizowanym"– obecnie w"Polsce nie istniej# rozwi#zania, 
które w"rzeczywisty sposób kierunkowa!yby wysi!ki na rzecz 6wia-
domego i"zaplanowanego rozwoju kompetencji doros!ych Polek 
i"Polaków, zarówno po stronie publicznej, jak i"prywatnej. Takie 
podej6cie, skuteczne w"okresie transformacji gospodarczej i"spo-
!eczno-politycznej prze!omu BB i"BB)"w., dzisiaj, gdy wymaga-
ne jest bardzo uwa<ne i"6wiadome programowanie rozwoju dla 
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przysz!o6ci Gospodarki %.&, jest hamulcem i"bardzo cz7sto zwy-
czajnym marnowaniem 6rodków publicznych. Jest to szczegól-
nie istotne na progu nowej perspektywy 'nansowej Unii Euro-
pejskiej (.&./–.&.3) oraz w"przededniu wdro<enia dodatkowych 
6rodków unijnych przeznaczonych na odbudow7 gospodarki po 
pandemii koronawirusa. Warto zauwa<y?, <e w"zg!oszonym przez 
Polsk7 Krajowym Planie Odbudowy odnajdziemy zadanie opraco-
wania Strategii Rozwoju Kompetencji, co z"pewno6ci# jest milo-
wym krokiem dla budowania nowoczesnego podej6cia do kszta!-
cenia przez ca!e <ycie.

Opracowanie samej Strategii winno by? zbiorowym wysi!kiem 
instytucji publicznych oraz partnerów spo!ecznych i"zapewne pry-
watnych zainteresowanych w"budowie rozwi#za$ prorozwojowych 
na rynku pracy. Otwartym pozostaje kwestia koordynacji takiego 
procesu"– mo<liwe s# tutaj zapewne co najmniej cztery podej6cia:

 $ dzia!ania koordynowane s# przez specjalnie powo!an# instytucj7 
publiczn#, odpowiedzialn# za zarz#dzanie kszta!ceniem przez ca!e 
<ycie w"Polsce"– rozwi#zanie takie wydaje si7 jednak ma!o realne, 
ze wzgl7du na czas, jaki jest niezb7dny, aby taka instytucja w"re-
alny sposób mog!aby podj#? dzia!ania, jak równie< konieczno6? 
wyasygnowania dodatkowych 6rodków 'nansowych;

 $ koordynacja pozostaje w"r7kach resortu odpowiedzialnego za rynek 
pracy"– z"pozoru logiczne podej6cie, zderzone jednak z"g!7bszym 
zrozumieniem mechanizmów dotychczasowego funkcjonowania 
instytucji rynku pracy, rodzi obaw7, <e podej6cie to b7dzie anachro-
niczne i"obarczone spu6cizn# przesz!o6ci „walki z"bezrobociem”;

 $ oddanie odpowiedzialno6ci za opracowanie, wdro<enie i"zarz#-
dzanie obszarem kszta!cenia przez ca!e <ycie w"r7ce resortu od-
powiedzialnego za o6wiat7"– w"takim przypadku jednak istnieje 
powa<ne ryzyko spojrzenia na ten obszar jako kolejny szczebel 
kszta!cenia i"obarczenia go formalizmami znanymi ze szkolnic twa 
ogólnego, zawodowego, czy wy<szego; dodatkowo, kolejnym ry-
zykiem jest nadmierna „pedagogizacja” kszta!cenia ustawicznego;

 $ czwarte wreszcie podej6cie wskazuje na przej7cie odpowiedzialno-
6ci za obszar kszta!cenia ustawicznego i"programowania rozwoju 
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kompetencji doros!ych przez resort odpowiedzialny za gospo-
dark7"– tam bowiem najszybciej reagowa? mo<na na potrzeby ryn-
ku pracy, naj!atwiej w!#cza? jest do procesu wdra<ania podmioty 
gospodarcze i"budowa? koalicje wielopodmiotowe we wspó! pracy, 
np. z"organizacjami pracodawców.

'. W%1czenie podmiotów gospodarczych i$spo%ecznych jako 
rzeczywistych partnerów w$planowaniu i$realizacji zada* 
w$zakresie kszta%cenia przez ca%e .ycie

Postrzeganie kszta!towania kompetencji g!ównie przez pryzmat 
funkcjonowania systemów formalnych, tradycyjnie zwi#zanych 
z"poj7ciem „szko!y” nie wytrzymuje wspó!cze6nie próby czasu. Do-
6wiadczenia, zarówno polskie, jak i"zagraniczne, wyraGnie wskazuj#, 
<e skuteczne rozwijanie kszta!cenia ustawicznego OA8) odbywa? si7 
we wspó!pracy z"podmiotami gospodarczymi i"spo!ecznymi. Takie 
podej6cie znajduje uzasadnienie na co najmniej dwóch poziomach:

 $ identy'kacji potrzeb rozwojowych"– nowych kompetencji, trans-
formacji zawodów, zwery'kowanych sposobów organizacji pracy;

 $ szkolenia praktycznego w"oparciu o"zasoby materialne i"kadrowe 
partnerów gospodarczych i"spo!ecznych.

W!#czanie partnerów powinno by? precyzyjnie okre6 lone w"Stra-
tegii Rozwoju Kompetencji opisanej powy<ej"– wszyscy partnerzy 
winni mie? nie tylko „dostarczycielami” zasobów, ale równocze6-
nie „wspó!operatorami” systemu i"jego bene'cjentami. Rzecz nie 
tylko w"6rodkach 'nansowych, które przeznaczane by!yby na tak# 
dzia!alno6? z"puli publicznej, ale mo<e przede wszystkim na"pod-
miotowo6ci partnerów i"ich realnym uczestnic twie.

(. Uruchomienie systemu bonu na kszta%cenie obejmuj1ce-
go wszystkich doros%ych Polaków nieobj#tych kszta%ce-
niem formalnym

Gwa!towne zmiany gospodarcze wymagaj# szybkiej adapta-
cji pracowników do nowych wymogów rynku pracy. Powy<sze 
le<y w"interesie pracodawców i"samych pracowników, jednak 
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nowoczesne pa$stwo, które jest 6wiadome potrzeb rozwojowych, 
powinno by? podmiotem wspieraj#cym rozwój kompetencji swych 
obywateli. Rzecz jasna, mo<liwo6? wsparcia 'nansowego rozwo-
ju kompetencji pracowników by!a od lat obecna w"ró<nych pro-
gramach rz#dowych, najcz76ciej 'nansowanych ze 6rodków unij-
nych, np., w"programach operacyjnych Kapita! Ludzki, czy Wiedza, 
Edukacja, Rozwój, jednak obecnie kluczow# jest wery'kacja tego 
podej6cia. Cech# charakterystyczn# wsparcia w"ramach wymie-
nionych programów by!o ich wysokie zbiurokratyzowanie, for-
malizm i"nierzadko nieadekwatno6? dzia!a$. Proponowane roz-
wi#zanie oparte jest na czterech za!o<eniach:

 $ powszechno6ci"– zak!adana dost7pno6? na poziomie 1&"proc. 
wszystkich pracowników w"Polsce (ok. 1"mln osób) do wykorzy-
stania raz na 2 lat;

 $ dodatkowo6ci"– bon na kszta!cenie nie móg!by pokrywa? wi7cej 
ni< 3&"proc. kosztów ca!kowitych formy kszta!cenia podejmowa-
nej przez pracownika; pozosta!a cz76? mog!aby pochodzi? ze Gró-
de! w!asnych pracownika, lub te< pracodawcy;

 $ deregulacji"– bony na szkolenie mog!yby by? realizowane w"do-
wolnej placówce oferuj#cej formy kszta!cenia dla doros!ych;

 $ programowania"– konkretne programy kszta!cenia 'nansowane 
przy u<yciu bonu szkoleniowego winny by? zgodne z"prioryteta-
mi okre6 lonymi w"Strategii Rozwoju Kompetencji.

Administratorem bonów szkoleniowych mog!yby zosta? gminy 
realizuj#ce to zadanie we wspó!pracy z"powiatowymi urz7dami 
pracy (lub ich odpowiednikami po ewentualnej reformie pa$stwo-
wych s!u<b zatrudnienia). 

). Reforma instytucji rynku pracy ukierunkowana na ci1g%e 
wspieranie systemu kszta%cenia przez ca%e .ycie, szcze-
gólnie w$zakresie identyfikacji potrzeb, doradztwa indy-
widualnego, budowania relacji z$pracodawcami

Istniej#cy obecnie system instytucjonalny rynku pracy zosta! 
ukszta!towany jeszcze w"latach 0&. Próby zmian w"ostatnich latach, 
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najcz76ciej przy okazji wdra<ania nowego okresu programowa-
nia A=, pozostawia!y jednak logik7 funkcjonowania w"niezmie-
nionym kszta!cie. Wspó!cze6nie system ten winien przej6? istot-
n# reform7 orientuj#c# go bardziej w"kierunku w!a6nie rozwoju 
kompetencji pracowników, aktywne wspieranie przedsi7biorców 
podejmuj#cych rozwój zawodowy swych pracowników, precyzyj-
ne diagnozowanie i"prognozowanie scenariuszy rozwoju i"zapo-
trzebowania na kwali'kacje na poziomie lokalnym, regionalnym, 
krajowym i"mi7dzynarodowym. Wszystkie te dzia!ania powinny 
by? bardzo mocno skorelowane w"systemem kszta!cenia formal-
nego realizowanego przez placówki o6wiatowe i"szko!y wy<sze. 
Reforma powinna zak!ada? m.in.:

 $ wzmocnienie roli poradnic twa zawodowego i"aktywno6ci szkole-
niowej w"urz7dach pracy;

 $ wzmocnienie wspó!pracy ze szko!ami zawodowymi i"szko!ami wy<-
szymi w"zakresie wykorzystania ich bazy materialnej i"kadrowej;

 $ docieranie do osób biernych zawodowo, niekoniecznie posiada-
j#cych status osoby bezrobotnej;

 $ przyj7cie roli po6rednika pracy z"wykorzystaniem nowoczesnych 
narz7dzi informatycznych;

 $ zwi7kszenie dost7pno6ci Krajowego Funduszu Szkoleniowego;
 $ dodatkowe wsparcie dla obcokrajowców poszukuj#cych pracy na 

terytorium Polski z"uwzgl7dnieniem ich specy'cznych potrzeb 
szkoleniowych.

Dzia!ania reformuj#ce pa$stwowe s!u<by zatrudnienia powinny 
by? podj7te mo<liwie szybko, tak aby mo<liwym by!o w!#czenie 
ju< zreformowanych urz7dów pracy do wydatkowania 6rodków 
'nansowych z"perspektywy 'nansowej .&./–.&.3.

+. Uregulowanie kwestii wspó%finansowania edukacji i$kszta%-
cenia doros%ych ze !rodków publicznych, prywatnych 
i$!rodków pracodawców

Edukacja dzieci i"m!odzie<y w"Polsce jest 'nansowana prze-
de wszystkim ze 6rodków publicznych. Szacuje si7, <e ich udzia! 



w"ca!o6ci nak!adów na edukacj7 si7ga 0&"proc., a"pozosta!e /&"proc. 
pochodzi z"zasobów prywatnych. W"przypadku kszta!cenia do-
ros!ych proporcje s# odwrotne. Koszty rozwijania kompetencji 
doros!ych"Polaków, obci#<aj# ich bezpo6rednio lub pokrywane 
s# przez ich pracodawców i"tylko w"niewielkim stopniu 'nan-
sowane s# ze 6rodków publicznych. Na ka<dym poziomie edu-
kacji dochodzi do !#czenia 6rodków pochodz#cych z"bud<etu 
pa$stwa, samorz#dów terytorialnych oraz bud<etów osób 'zycz-
nych lub prawnych. Zmieniaj# si7 proporcje tych 6rodków, lecz 
w"praktyce zawsze wi#<# si7 z"udzia!em 6rodków osób 'zycznych 
lub prawnych. Decyduj#c# rol7 w"kszta!towaniu prywatnych wy-
datków edukacyjnych odgrywaj# takie elementy systemu eduka-
cji jak: dost7pno6? publicznych us!ug edukacyjnych, prywatny 
koszt zwi#zany z"korzystaniem z"us!ug edukacyjnych, zakres i"ja-
ko6? publicznych us!ug edukacyjnych. Skala 'nansowania eduka-
cji ze 6rodków prywatnych osób 'zycznych w"samym tylko obsza-
rze dotycz#cym dzieci i"m!odzie<y, po uwzgl7dnieniu wydatków 
ponoszonych na korepetycje i"zaj7cia poza o'cjalnych systemem 
szkolnym, wynosi 4–;"mld"z! rocznie.

Rekomenduje si7 zachowanie aktualnej struktury nak!adów na 
rozwój kompetencji, w"których dominuj# 6rodki publiczne, ale na 
wszystkich etapach edukacji dzieci i"m!odzie<y oraz kszta!cenia 
doros!ych !#cz# si7 ze 6rodkami osób prywatnych i"przedsi7bior-
ców. Kluczowe jest budowanie 6wiadomo6ci Polaków o"potrzebie 
partycypowania w"kosztach rozwoju kompetencji, wed!ug zasady: 
mój osobisty potencja!"– mój osobisty interes.

Rekomenduje si7 uruchomienie efektywnych mechanizmów 
wsparcia 6rodkami publicznymi przedsi7biorców oraz innych in-
teresariuszy systemu rozwoju kompetencji, szczególnie na po-
ziomie szkolnic twa wy<szego i"kszta!cenia doros!ych. Konieczne 
jest dzia!anie w!adz pa$stwowych i"samorz#dowych w"kierunku 
stworzenia równych szans edukacyjnych w"oparciu o"jednakowy 
dost7p do zasobów, czyli podobny standard nak!adów dla placó-
wek publicznych i"niepublicznych dzia!aj#cych w"systemie roz-
woju kompetencji.
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+.  Opis systemu 
instytucjonalnego 
i$mechanizmów koordynacji

System edukacyjny

Osi#gni7cie optymalnych efektów ka<dej polityki mo<liwe jest dzi7-
ki funkcjonowaniu kompleksowego systemu, który z"jednej strony 
umo<liwia odpowiednie wykorzystanie wszystkich dost7pnych zaso-
bów, a"z"drugiej strony sprzyja osi#gni7ciu za!o<onych celów. Prze-
ciwnie, brak takiego systemu lub jego niew!a6ciwa konstrukcja utrud-
niaj# wykorzystanie dost7pnych zasobów, co z"kolei przek!ada si7 na 
mniejsz# szans7 realizacji spo!ecznych oczekiwa$, pok!adanych w"po-
lityce publicznej.

Powy<sze stwierdzenie mo<e si7 wielu osobom wyda? banalne, zw!asz-
cza <e w"debacie publicznej cz7sto domagamy si7 w!a6nie „rozwi#za$ 
systemowych”, a"w"kontek6cie polityki edukacyjnej mówimy o"„syste-
mie o6wiatowym”. Trywialne jednak z"pewno6ci# nie jest ju< okre6 lenie, 
czym tak naprawd7 „system o6wiatowy”, czy szerzej „system edukacyj-
ny”, jest i"jak dzia!a. Równie trudna jest odpowiedG na pytanie, jak taki 
system powinien wygl#da?.

Ka<dy system w"polityce publicznej mo<na porówna? do lasu, któ-
ry nie jest prost# sk!adow# wszystkich elementów, ale efektem szeregu 
dynamicznych interakcji zachodz#cych pomi7dzy nimi oraz sze roko 
rozumianymi, niezmiennymi prawami przyrody. Zmiana cho?by jed-
nego, z"pozoru niewiele znacz#cego elementu, mo<e skutkowa? dale-
ko id#cymi przeobra<eniami, nierzadko sprzecznymi z"pierwotnym 
zamierzeniem. 
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System edukacji jest w!a6nie takim lasem. Jego elementami s# (/) do-
minuj#ce w"spo!ecze$stwie warto6ci i"wynikaj#ce z"nich zasady dzia-
!ania, (.) szeroko rozumiani interesariusze (pa$stwo, samorz#d, ucz-
niowie, nauczyciele, rodzice, zwi#zki zawodowe, pracodawcy etc.), 
(1)"zasoby 'nansowe (np. subwencja o6wiatowa) oraz infrastruktura 
(szko!y i"ich wyposa<enie, boiska, 6rodki transportu etc.), (%) ró<nego 
rodzaju instytucje rozumiane jako normy (rok szkolny, program kszta!-
cenia, system klasowo-lekcyjny, struktura edukacji, Karta Nauczycie-
la etc.), (2) mechanizmy reguluj#ce interakcj7 pomi7dzy tymi wszyst-
kimi elementami oraz sposób koordynacji ich zachowa$ czy wreszcie 
(4)"regu !y uczenia si7 s!u<#ce redukcji dysfunkcjonalno6ci systemu, 
a"zarazem jego optymalizacji.

W"tym kontek6cie przyk!adowe decyzje o"likwidacji gimnazjów lub 
ostatnie zmiany w"zewn7trznym nadzorze pedagogicznym b7d# mie? 
d!ugofalowe skutki"– zarówno zgodne z"intencjami pomys!odawców, 
jak i"takie, które niekoniecznie s# przez nich po<#dane. Problem z"pol-
skim systemem edukacyjnym polega jednak na tym, <e nieustannie co6 
w"nim zmieniamy bez rozumienia procesów rz#dz#cych ca!o6ci#, i"to 
cz7sto zanim zobaczymy efekty poprzednich mody'kacji. 

Las jest zreszt# bardzo dobrym punktem odniesienia dla opisu syste-
mu edukacji z"jeszcze kilku innych powodów. Po pierwsze, wspomnia-
ne efekty przychodz# cz7sto z"bardzo du<ym opóGnieniem. Po"drugie, 
nie mo<na wprowadza? w"krótkim okresie zbyt wielu zmian, bo cho? 
system edukacji ma zdolno6ci adaptacyjne, to jednak nie s# one nie-
ograniczone. Po trzecie, czasem konieczne jest podj7cie zdecydowa-
nych dzia!a$, zw!aszcza kiedy system edukacji toczy powa<na choroba. 
Po czwarte wreszcie, aby unikn#? rozprzestrzeniania si7 negatywnych 
zjawisk, system powinien by? wyposa<ony w"mechanizmy s!u<#ce jego 
monitorowaniu R umo<liwiaj# one generowanie informacji s!u<#cych 
optymalizacji dzia!a$, maj#cych na celu jego w!a6ciwe funkcjonowanie. 

Nie wolno nam jednak zapomnie?, <e w"edukacji zawsze najwa<niej-
szy jest ucze$, a"jego potrzeby i"dobrostan powinny stanowi? central-
n# o6 i"ostateczny punkt odniesienia dla ka<dej polityki edukacyjnej. 
Niezale<nie od tego, czy ucze$ ten ma /& czy 2& lat.
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Filozofia systemu$– warto!ci i$zasady

Istnieje wiele, cz7sto sprzecznych, warto6ci, którymi kierowa? mo<e 
si7 system edukacyjny. W"literaturze wyró<nia si7 cztery g!ówne nurty 
polityki edukacyjnej: tradycjonalizm, progresywizm, efektywizm oraz 
in<ynieri7 spo!eczn#. Obecnie jeste6my 6wiadkami dominacji swoistej 
hybrydy nurtu tradycjonalistycznego oraz efektywistycznego, której ele-
mentami s# m.in. indywidualizm, kluczowa rola nauczycieli, scentra-
lizowane programy kszta!cenia, elitaryzm (z"rosn#cym znaczeniem 
edukacji prywatnej) oraz w#ska koncentracja na perspektywie rynku 
pracy. Co istotne, niezale<nie od ró<nego roz!o<enia akcentów w"mi-
nionych latach, dominuj#ca ideologia edukacyjna pozostaje w"zasadzie 
bez zmian od czasów transformacji ustrojowej. Nie zmieniaj# tego na-
wet powszechne deklaracje, wskazuj#ce na centraln# dla systemu rol7 
ucznia i"jego wszechstronnego rozwoju.

Jednocze6nie zaobserwowa? mo<na m.in. narastaj#c# polaryzacj7 
i"spadaj#cy poziom spo!ecznego zaufania, rosn#cy wielowymiarowo 
poziom nierówno6ci edukacyjnych, niski poziom kultury wspó!pracy 
czy wreszcie narastaj#ce zjawisko problemów psychicznych w6ród m!o-
dzie<y i"doros!ych. Edukacja, w"tym szko!a, która mog!aby zapewnia? 
spo!eczn# spójno6? i"budowa? kapita! spo!eczny, nie tylko cz7sto tego 
nie robi, ale wr7cz wzmacnia negatywne zjawiska. Dlatego zasadnym 
wydaje si7 mody'kacja dominuj#cej ideologii edukacyjnej i"uzupe!-
nienie jej o"elementy nurtu progresywistycznego, zak!adaj#cego m.in. 
wi7ksz# wolno6? w"doborze tre6ci kszta!cenia, wi7ksz# trosk7 o"metody 
kszta!cenia (kosztem koncentracji na samych tre6ciach), wzmocnienie 
egalitarnego wymiaru edukacji (troska o"równo6? szans edukacyjnych) 
czy wreszcie faktyczn#, a"nie jedynie deklarowan# koncentracj7 na sze-
roko rozumianych potrzebach rozwojowych uczniów. G!7bszego prze-
my6lenia wymagaj# z"kolei te elementy systemu, które zasadzaj# si7 na 
ideologii efektywistycznej"– pomimo ich obecno6ci obserwujemy nadal 
nisk# jako6? edukacji zawodowej i"luki kompetencyjne na rynku pracy. 

W"konsekwencji, maj#c na uwadze stoj#ce przed Polsk# wyzwania, 
a"jednocze6nie zdiagnozowane de'cyty polskiego systemu rozwoju 
kompetencji, kluczowymi warto6ciami i"zasadami przy6wiecaj#cymi 
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reformie edukacji w"Polsce w"naszej opinii powinny by? (w"kolejno6ci 
alfabetycznej, bez ustawiania 6cis!ej hierarchii):

 $ autonomia/samorz#dno6?,
 $ dialog,
 $ inkluzywno6?,
 $ partnerstwo/relacyjno6?,
 $ wra<liwo6? na potrzeby odbiorców,
 $ równo6? szans,
 $ solidarno6?,
 $ wolno6?,
 $ wspó!praca/wspó!dzia!anie,
 $ zaufanie.

Oczywi6cie wskazane powy<ej warto6ci i"ogólne zasady reprezentuj# 
ró<ny porz#dek"– czym innym s# wolno6? i"solidarno6? jako naczelne 
warto6ci, a"czym innym dialog czy wspó!praca, które nale<y traktowa? 
jako ogólne zasady dzia!ania. Nie chodzi jednak o"stworzenie precy-
zyjnego i"zamkni7tego katalogu, a"raczej wskazanie ram interpretacyj-
nych, istotnych z"perspektywy oceny okre6 lonych rozwi#za$, stoso-
wanych w"szeroko rozumianym procesie „uczenia si7 przez ca!e <ycie”. 
Rozwi#za$, które z"natury rzeczy maj# bardzo zró<nicowany charak-
ter, trudny do opisania w"zestandaryzowany sposób.

Jednocze6nie dla sprawnego funkcjonowania systemu niezb7dne jest 
przyj7cie zasad dzia!ania, do których zaliczy? mo<na: trosk7 o"wysok# 
jako6? edukacji, elastyczno6? i"reDeksyjno6?, efektywno6? i"ekonomicz-
no6?, adaptacyjno6? czy wreszcie integracj7 ró<nych metod zarz#dzania. 
Szczególn# rol7 odgrywa? powinna ostatnia ze wspomnianych zasad. 
Zak!adaj#c istnienie ró<nych mechanizmów koordynacji (pa$stwo, ry-
nek, sfera obywatelska), które w"kontek6cie polityki edukacyjnej prze-
k!adaj# si7 cho?by na równoleg!e funkcjonowanie szkó! publicznych, 
prywatnych i"spo!ecznych, niezb7dne jest takie zarz#dzanie tymi me-
chanizmami (a"dok!adniej relacjami pomi7dzy nimi), które z"jednej 
strony nie naruszy ich autonomii, a"z"drugiej umo<liwi opty malizacj7 
procesu osi#gania za!o<onych celów polityki. Innymi s!owy, zasad# po-
lityki edukacyjnej nie powinna by? np. walka z"edukacj# prywatn# czy 
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spo!eczn#, co raczej próba w!#czenia ich, tam gdzie to mo<liwe, w"pro-
ces poprawy jako6ci edukacji publicznej, cho?by poprzez zaproszenie 
do tworzenia programów pilota<owych. Wiele argu mentów przemawia 
bowiem za integracj# dzia!a$ ró<nych aktorów i"w!a6ciwych dla nich 
logik dzia!ania dla doskonalenia systemu edukacji. To jeden z"najsku-
teczniejszych sposobów reagowania z"jednej strony na de'cyty pub-
licznego segmentu systemu kszta!cenia, jak i"na post7puj#c# fragmen-
taryzacj7 oczekiwa$ interesariuszy tego systemu.

Podstawy systemu$– normy prawne 
i$mechanizmy$regulacyjne

Podstawowe normy dotycz#ce polityki edukacyjnej, zapisane w"art."3& 
Konstytucji QJ, s# na tyle ogólne, <e nie wymagaj# zmian, cho? oczy-
wi6cie kontrowersje mo<e budzi? ich wyk!adnia. Przyk!adem jest cho?-
by ust."., uprawniaj#cy publiczne szko!y wy<sze do pobierania op!at 
za „niektóre us!ugi edukacyjne”"– na podstawie orzeczenia Trybu-
na!u Konstytucyjnego z".&&& roku uczelnie mog# pobiera? op!aty za 
studia w"trybie niestacjonarnym, ale mo<na sobie wyobrazi?, aby na 
podstawie tego samego przepisu dopuszczono odp!atno6? np. za stu-
dia ))"stopnia (magisterskie). Wydaje si7 jednak, <e nie ma i"nie b7dzie 
spo!ecznego przyzwolenia dla takiej interpretacji tej<e normy. Trudno 
tak<e spodziewa? si7 akceptacji dla ewentualnej zmiany ust."1, który 
pozostawia rodzicom „wolno6? wyboru dla swoich dzieci szkó! innych 
ni< publiczne”"– przepis ten sankcjonuje funkcjonowanie hybrydowej 
struktury w!asno6ciowej szkó!.

Przepisy ustawy zasadniczej w"obszarze edukacji odsy!aj# jednak 
do ustaw szczegó!owych, w"tym przede wszystkim do ustawy Pra-
wo o6wiatowe (Dz."U. z".&./"r. poz."/&;.) i"Ustawy o"systemie o6wia-
ty (Dz."U."z".&.& r poz./1.3 i"Dz."U."z".&./"r. poz."% i"/.13) oraz Prawo 
o"szkolnic twie wy<szym i"nauce (Dz."U. z".&./"r. poz."%3;, 4/0). Usta-
wa Prawo o"szkolnic twie wy<szym i"nauce przesz!a gruntown# no-
welizacj7 w"roku .&/; (tzw. Konstytucja dla Nauki). Ustawa Prawo 
o6wiatowe wprowadza!a w"roku .&/4 znacz#ce zmiany strukturalne, 
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m.in."likwidacj7 gimnazjów, Ustawa o"systemie o6wiaty by!a do tych 
zmian dostosowywana. Maj#c jednak na uwadze skal7 problemów sy-
stemu edukacji w"Polsce, jak równie< tempo ró<nych procesów, które 
oddzia!ywaj# na niego (np. prywatyzacja szkolnic twa podstawowego 
z"jednej strony, a"z"drugiej strony deprywatyzacja szkolnic twa wy<-
szego), rewizja aktów prawnych dotycz#cych obu obszarów w"najbli<-
szych latach wydaje si7 niezb7dna"– pytaniem pozostaje jedynie skala 
mody'kacji. Zwa<ywszy ponadto, <e znacz#ca cz76? naszych postula-
tów ma charakter programowy, a"te przek!adaj# si7 na zapisy podsta-
wy programowej, koniecznym b7dzie wprowadzenie jej mody'kacji. 

Nie s# to jednak jedyne akty prawne, opisuj#ce funkcjonowanie sy-
stemu edukacji. Szczególn# rol7 w"systemie regulacyjnym ustawa Karta 
Nauczyciela (Dz."U. z".&/0"r. poz."../2; Dz."U. z".&./"r. poz."%). Akt ten 
od lat jest przedmiotem wielu dyskusji, cho?by dlatego, <e jego prze-
pisy s# archaiczne i"niedopasowane do obecnej sytuacji. 

Aktorzy systemu

System edukacji obejmuje szereg interesariuszy, maj#cych zró<nicowa-
ny wp!yw na kszta!t szeroko rozumianej polityki edukacyjnej. Akto-
rów systemu mo<na podzieli? cho?by ze wzgl7du na status (publiczny/
prywatny/spo!eczny) oraz poziom funkcjonowania (podmioty ogól-
nopolskie/centralne; regionalne/lokalne). Spe!niaj# oni ró<ne funk-
cje"– mamy do czynienia z"podmiotami decyzyjnymi/regulacyjnymi, 
doradczo-szkoleniowymi, eksperckimi czy przedstawicielskimi. W"Ta-
beli"/ zaprezentowano zestawienie najwa<niejszych, wybranych akto-
rów instytucjonalnych szeroko rozumianego systemu edukacji w"Polsce.

Jednocze6nie w"systemie funkcjonuje bardzo wielu aktorów niezin-
stytucjonalizowanych, funkcjonuj#cych niezale<nie od swoich o'cjal-
nych reprezentacji"– mowa tu o"ok."2"mln uczniów szkó! podstawo-
wych i"6rednich, ponad milionie studentów, ok."4&&"tys. nauczycieli 
przedszkolnych, szkolnych i"akademic kich oraz kilku milionach ro-
dziców uczniów i"studentów. Warto zwróci? uwag7, <e z"racji ogrom-
nej skali systemu pojedyncze osoby mog# reprezentowa? jednocze6nie 
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Tabela .: Najwa3niejsi aktorzy instytucjonalni systemu edukacji 
w!Polsce

Poziom Podmioty  
publiczne

Podmioty  
prywatne

Podmioty  
spo%eczne

Centralny Ministerstwo Edu-
kacji i!Nauki,
Ministerstwo Roz-
woju i!Technologii,
Ministerstwo Ro-
dziny, Pracy i!Poli-
tyki Spo"ecznej,
Centralna Komisja 
Egzaminacyjna,
O1rodek Rozwoju 
Edukacji,
Rzecznik Praw 
Dziec ka,
Rada G"ówna 
Nauki i!Szkolnic-
twa Wy3szego,
Polska Akademia 
Nauk, 
Polska Komisja 
Akredytacyjna, 
Instytut Bada$ 
Edukacyjnych,
Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji,
Narodowe Cen-
trum Bada$ 
i!Rozwoju,
Narodowe Cen-
trum Nauki,
Narodowa Agen-
cja Wymiany 
Akademic kiej.

zwi#zki praco-
dawców (m.in. 
Business Centre 
Club, Konfede-
racja Lewiatan, 
Pracodawcy!56, 
Zwi#zek Przedsi0-
biorców i!Praco-
dawców, zwi#zki 
bran3owe etc.),
Konferencja Rek-
torów Uczelni Pry-
watnych,
media edukacyjne 
(np.!Perspektywy, 
Cogito).

Zwi#zek Nauczy-
cielstwa Polskiego,
7899 „Solidar-
no1:”,
Fundacja „Rzecz-
nik Praw Ro-
dziców” i!inne 
stowarzysze-
nia o!charakte-
rze ogólnopolskim 
(np.!Stowarzy-
szenie Przyjació" 
Szkó" Katolic kich),
Konferencja Rek-
torów Akademic-
kich Szkó" 
Polskich*,
Konferencja Rek-
torów Pa$stwo-
wych Szkó" 
Zawodowych*,
Parlament Stu-
dentów 56,
Niezale3ne Zrze-
szenie Studentów,
Polska Akademia 
Umiej0tno1ci.
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Poziom Podmioty  
publiczne

Podmioty  
prywatne

Podmioty  
spo%eczne

Regional-
no-lokalny

kuratoria o1wiaty,
okr0gowe komisje 
egzaminacyjne,
starostwa powia-
towe,
urz0dy gmin,
regionalne pla-
cówki doskonale-
nia nauczycieli,
szko"y publiczne 
i!ich dyrekcje,
uczelnie publicz-
ne (akademic kie 
i!zawodowe),
publiczne centra 
kszta"cenia za-
wodowego i!usta-
wicznego,
publiczne przed-
szkola i!3"obki.

Regionalne Izby 
Przemys"owo-

-Handlowe,
przedsi0biorstwa 
lokalne,
szko"y prywat-
ne i!ich w"a1ci-
ciele (zarówno na 
poziomie podsta-
wowym i!1rednim, 
jak i!na poziomie 
wy3szym),
prywatne instytu-
cje szkoleniowe,
prywatne przed-
szkola i!3"obki 
oraz ich w"a1ci-
ciele.

regionalne sto-
warzyszenia zrze-
szaj#ce szko"y 
niepubliczne oraz 
rodziców,
szko"y spo"eczne 
i!podmioty je pro-
wadz#ce.

;ród"o: opracowanie w"asne
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wielu aktorów"– profesor akademic ki, b7d#cy wspó!w!a6cicielem pry-
watnej uczelni, zasiadaj#cy np. w"Radzie G!ównej Nauki i"Szkolnic twa 
Wy<szego, mo<e jednocze6nie by? cz!onkiem :8SS „Solidarno6?” (sek-
cja Nauka), pe!ni? funkcj7 doradcy prezydenta miasta i"jednocze6nie 
by? rodzicem dzieci ucz7szczaj#cych do spo!ecznego liceum, w"które-
go radzie zasiada. 

Niezale<nie jednak od mo<liwych kolizji interesów, ju< sam fakt 
istnienia tak ogromnej liczby niezinstytucjonalizowanych aktorów 
systemu musi mie? wp!yw nie tylko na jego kszta!t, ale tak<e mo<-
liwo6?"prze prowadzenia zmiany. W"praktyce bowiem niemal nie mo<liwe 
jest"przepro wadzenie spo!ecznych konsultacji, gwarantuj#cych odpo-
wiedni# legitymizacj7 zmian"– mo<e by? bowiem tak, <e stanowisko 
nauczycielskiego zwi#zku zawodowego b7dzie sta!o w"kontrze do opi-
nii wyra<anych przez wi7kszo6? 6rodowiska nauczycielskiego.

Zarz1dzanie systemem$– 
mechanizmy$i$instrumenty$koordynacji 

Model koordynacji polityki edukacyjnej powinien mie? charakter re-
latywnie zdecentralizowany. Pod poj7ciem tym rozumie si7 zbiór me-
chanizmów tak zcentralizowanych, jak i"zdecentralizowanych z"prze-
wag# tych ostatnich. O"tym jakiego rodzaju mechanizmy koordynacji 
znajduj# zastosowanie w"okre6 lonym kontek6cie rozstrzygaj# charak-
ter problemów, do których si7 one odnosz#, oraz typ aktora, do które-
go s# one przypisane. W"konsekwencji, koordynacja nowoczesnej po-
lityki edukacyjnej nie polega na marginalizowaniu jednych funkcji na 
rzec innych funkcji a"jej istot# jest ich kontekstowe wykorzystanie w"za-
le<no6ci od rodzaju zagadnie$ do których si7 odnosz#. To dynamicz-
ne podej6cie wymaga znacz#cych kompetencji aktorów tego systemu 
oraz ich silnej orientacji na wspó!prac7. To z"pewno6ci# nie jest !atwe. 
Wydaje si7 jednak, <e to najbardziej skuteczny i"efektywny sposób ko-
ordynacji polityki edukacyjnej.

Model koordynacji powinien cechowa? si7 reDeksyjno6ci# (zdolno6? 
do trafnej diagnozy zmian zachodz#cych tak w"obr7bie systemu, jak 
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i"jego otoczeniu); adaptacyjno6ci# (zdolno6? do mody'kacji mecha-
nizmów jego dzia!ania w"reakcji na sygna!y i"presje p!yn#cego z"jego 
otoczenia) oraz inkluzywno6ci# (zdolno6? do uwzgl7dniania warto6ci, 
perspektyw i"interesów ró<nych aktorów systemu w"sposób nie zagra-
<aj#cy stabilno6ci i"funkcjonalno6ci mechanizmów koordynacji).

Aktorzy modelu koordynacji polityki edukacyjnej realizuj# nast7-
puj#ce funkcje:

 $ regulacyjne,
 $ decyzyjne,
 $ implementacyjne,
 $ monitoruj#ce-ewaluacyjne,
 $ wspieraj#ce,
 $ przedstawicielskie.

W/w"funkcje wyst7puj# tak w"obr7bie komponentu centralnego, jak 
i"komponentu terytorialnego. Ich odmienno6? polega na:

 $ zakresie terytorialnym ich wype!niania (kraj, region, powiat, 
gmina);

 $ specy'ce powi#zanych z"nimi narz7dzi koordynacji (uniwersa-
lizm"– lokalizm);

 $ stopniu elastyczno6ci (instytucjonalna sztywno6?"– kontekstowa 
elastyczno6?).

Terytorialny rozk!ad funkcji koordynacyjnych i"ich powi#zanie z"akto-
rami polityki edukacyjnej sygnalizuje poni<sza zestawienie tabelaryczne.
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Komponent  
systemu

Funkcja Aktor

Centralny regulacyjna (ustawy) parlament

regulacyjna
(rozporz#dzenia,  
wytyczne)

ministerstwa

decyzyjna rady ministrów, ministrowie

monitoruj#co- 
-ewaluacyjna

ministerstwa, wyspecjali-
zowane agencje rz#dowe 
(np. Centralna Komisja 
Egzaminacyjna, Polska 
Komisja Akredytacyjna); 
Ministerstwo Edukacji 
i!Nauki (poprzez kuratoria 
o1wiaty, Okr0gowe Komisje 
Egzaminacyjne)

wspieraj#ca wyspecjalizowane agencje 
rz#dowe (np. Narodowe 
Centrum Bada$ i!Rozwoju; 
Narodowe Centrum Nauki; 
Narodowa Agencja Wymia-
ny Akademic kiej), Krajowy 
O1rodek Wspierania Eduka-
cji Zawodowej i!Ustawicznej, 
O1rodek Rozwoju Edukacji

implementacyjna szko"y wy3sze

przedstawicielska zwi#zki pracodawców; 
konferencje rektorów 
uczelni wy3szych, organi-
zacje studenckie, zwi#zki 
zawodowe, organizacje 
poza rz#dowe o!krajowym 
zasi0gu dzia"ania

Tabela -: Uproszczony model koordynacji polityki edukacyjnej
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Komponent  
systemu

Funkcja Aktor

Regionalno-
-lokalny

decyzyjna samorz#d gminny, samo-
rz#d powiatowy, samorz#d 
regionalny, uczelnie pub-
liczne (akademic kie i!zawo-
dowe),
publiczne centra kszta"-
cenia zawodowego 
i!ustawicznego

implementacyjna 3"obki, przedszkola, szko"y 
podstawowe, szko"y 1rednie, 
poradnie psychologiczno -
pedagogiczne

monitoruj#co-ewaluacyjna kuratoria o1wiaty, okr0gowe 
komisje egzaminacyjne

wspieraj#ca wyspecjalizowane agencje 
rz#dowe (np. Regionalne 
Centra/O1rodki Doskonale-
nia Nauczycieli)

przedstawicielska organizacje pozarz#-
dowe, regionalne izby 
przemys"owo -handlowe, 
izby gospodarcze, przedsi0-
biorstwa lokalne
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Komponent  
systemu

Funkcja Aktor

Centralny regulacyjna (ustawy) Parlament

regulacyjna
(rozporz#dzenia, wytyczne)

ministerstwa

decyzyjna rady ministrów, ministrowie

monitoruj#co-ewaluacyjna ministerstwa, wyspecjali-
zowane agencje rz#dowe 
(np.!Centralna Komisja 
Egzaminacyjna, Polska 
Komisja Akredytacyjna)

kontrolna Ministerstwo Edukacji 
i!Nauki poprzez kuratoria 
o1wiaty

wspieraj#ca wyspecjalizowane agencje 
rz#dowe (np. Narodowe 
Centrum Bada$ i!Rozwoju, 
Narodowe Centrum Nauki, 
Narodowa Agencja Wymia-
ny Akademic kiej), Krajowy 
O1rodek Wspierania Eduka-
cji Zawodowej i!Ustawicznej, 
O1rodek Rozwoju Edukacji

implementacyjna szko"y wy3sze

przedstawicielska zwi#zki pracodawców, 
konferencje rektorów 
uczelni wy3szych, organi-
zacje studenckie, zwi#zki 
zawodowe, organizacje 
poza rz#dowe o!krajowym 
zasi0gu dzia"ania
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Komponent  
systemu

Funkcja Aktor

Regionalno-
-lokalny

decyzyjna samorz#d gminny, samo-
rz#d powiatowy, samorz#d 
regionalny, uczelnie pub-
liczne (akademic kie i!zawo-
dowe),
publiczne centra kszta"ce-
nia zawodowego i!ustawicz-
nego

implementacyjna przedszkola, szko"y pod-
stawowe, szko"y 1rednie, 
poradnie psychologiczno-

-pedagogiczne 

kontrolna kuratoria o1wiaty,  
samorz#d terytorialny

monitoruj#co-ewaluacyjna okr0gowe komisje 
egzaminacyjne

wspieraj#ca Regionalne Centra/O1rodki 
Doskonalenia Nauczycieli

przedstawicielska organizacje pozarz#-
dowe, regionalne izby 
przemys"owo -handlowe, 
izby gospodarcze, przedsi0-
biorstwa lokalne

;ród"o: opracowanie w"asne
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Regu%y uczenia si# systemu

Ka<dy system, szczególnie kompleksowy"– a"takim jest system eduka-
cji, je6li ma efektywnie funkcjonowa?, musi mie? zakodowane mecha-
nizmy uczenia si7. Ich nieobecno6? lub wadliwo6? prowadz# do implo-
zji i/lub defragmentaryzacji systemu, uniemo<liwiaj#c mu tym samym 
realizacj7 przypisanych mu funkcji. Potencja! systemowego uczenia 
si7 pozwala identy'kowa? dysfunkcjonalno6ci systemu w"ich wczes-
nej fazie, dostarcza informacji stanowi#cych podstaw7 dla eliminacji/
redukcji jego niedoskona!o6ci, jak wyposa<a aktorów systemu w"infor-
macje i"wiedz7 pozwalaj#ce im racjonalizowa? strategie i"taktyki dzia-
!ania. W"konsekwencji koszty transakcyjne dzia!ania systemu s# niskie.

Wysoki potencja! organizacyjnego uczenia si7 stanowi podstaw7 upra-
wiania polityki publicznej opartej na dowodach. Ten sposób uprawiania 
polityki publicznej, w"którym jest miejsce na aksjologiczne orientacje 
i"uwzgl7dnianie racji ró<nych stron, u!atwia diagnozowanie proble-
mów, uwspólnianie de'nicji sytuacji oraz uzgadnianie dzia!a$. Podej-
6cie to u!atwia tak<e integracj7 zró<nicowanych ale zarazem komple-
mentarnych zasobów, które posiadaj# aktorzy systemu. Niezdolno6? 
do kumulowania i"integracji tych zasobów obni<a skuteczno6? syste-
mu w"zakresie realizacji przypisanych mu celów.

Do podstawowych mechanizmów uczenia si7 zaliczy? mo<na:
a. izomor'zm (mimetyczny, normatywny),
b. eksperymenty,
c. pilota<e, 
d. dyfuzj7 innowacji,
e. kolektywne uczenie si7.

Warunkiem sine qua non efektywnego wykorzystania tych mechani-
zmów jest wspólnie podzielane przez aktorów systemu, przynajmniej 
w"pewnym zakresie, przekonania, <e konstruowanie i"implementacja 
polityki edukacyjnej wymagaj# racjonalnych podstaw zakorzenionych 
w"sferze empirii, zrozumienia relacji przyczynowo-skutkowych, osza-
cowania kosztów i"korzy6ci projektowanych dzia!a$ oraz rzetelnej ewa-
luacji ich efektów.



Potencja! uczenia si7 systemu zyskuje dodatkowo na znaczeniu zwa-
<ywszy na towarzysz#ce polityce publicznej, tak<e w"zakresie edukacji, 
co najmniej dwa istotne uwarunkowania:
a. kompleksowo6? 6wiata spo!ecznego"– co znaczy, <e dane zjawisko 

sk!ada si7 z"du<ej liczby elementów, ale kluczowe jest to, <e ele-
menty te wchodz# ze sob# w"interakcje wed!ug mniej lub bardziej 
wyraGnego wzoru. Skutkuje to wysok# dynamik# ca!ego uk!adu, 
pewnym poziomem przypadkowo6ci, a"co za tym idzie wysokim 
stopniem nieprzewidywalno6ci,

b. zap7tlone problemy (wic ked problems)"– które nie maj# jasnego, 
de'nitywnego rozwi#zania, mog# by? tylko mniej lub bardziej do-
kuczliwe. S# one zwykle kompleksowe, wymagaj# dialogu z"ró<-
nymi interesariuszami, interpretacji i"negocjacji, wielu wyborów 
co6 za co6 i"nieszablonowego my6lenia.
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,.  System monitorowania 
i$ewaluacji

Jednym z"kluczowych czynników powodzenia realizacji polityki edu-
kacyjnej jest racjonalnie zaprojektowany i"skutecznie funkcjonuj#cy sy-
stem jej monitorowania i"ewaluacji. W"systemie tym nale<a!oby wyod-
r7bni? dwie podstawowe funkcje: zarz#dcz# oraz komunikacyjn#. Istot# 
funkcji zarz#dczej jest jej zorientowanie na popraw7 jako6ci procesów 
programowania i"realizacji polityk (programów), jak równie< popra-
wa bie<#cego funkcjonowania jednostek sektora 'nansów publicznych 
w"aspektach ich: ekonomiczno6ci, skuteczno6ci i"efektywno6ci. Z"kolei 
funkcja komunikacyjna umo<liwia dokonywanie przez obywa teli oce-
ny rz#dz#cych i"ponoszenie przez rz#dz#cych konsekwencji w"zwi#z-
ku z"podejmowanymi przez nich dzia!aniami. Ten typ funkcji korelu-
jemy z"odpowiedzialno6ci# polityczn# decydentów publicznych wobec 
obywateli.

Postuluje si7 przyj7cie nast7puj#cych kryteriów ewaluacji:
a. trafno6? (odnosi si7 do programu/projektu, jego celów i"mo<liwo-

6ci ich osi#gni7cia przy pomocy zaplanowanych dzia!a$);
b. skuteczno6? (bilans zamierzonych i"osi#gni7tych efektów progra-

mu. Sporz#dza si7 go poprzez ustalenie warto6ci przyj7tego zesta-
wu wskaGników i"porównania z"warto6ciami za!o<onymi);

c. efektywno6? (ocena stosunku efekty/nak!ady i"wskaGnikowe usta-
lenie produktywno6ci poniesionych nak!adów w"kategoriach wy-
ników i"rezultatów);

d. u<yteczno6? (w"jakim stopniu oddzia!ywanie programu odpowia-
da potrzebom grupy docelowej).



Podstawowa formalna odpowiedzialno6? za zaprojektowanie tego po-
winna spoczywa? na Ministerstwie Edukacji i"Nauki oraz podleg!ych 
mu agendach. Zarazem jednak jest kwesti# niezmiernie istotn# aby 
w"proces tak tworzenia, jak i"dzia!ania tego systemu zostali w!#czeni 
przedstawiciele wszystkich grup bene'cjentów i"interesariuszy.
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&. Podsumowanie

Polityka edukacyjna, je6li ma s!u<y? realizacji le<#cych u"jej pod-
staw celów, musi zosta? wkomponowana w"odpowiednio zaprojek-
towany system koordynacji. Wa<ne jest aby u"jego podstaw znalaz!y 
si7 warto6ci takie jak: autonomia/samorz#dno6?, dialog, inkluzyw-
no6?, partner stwo/relacyjno6?, responsywno6?/wra<liwo6? na po-
trzeby odbiorców, równo6? szans, solidarno6?, wolno6?, wspó!praca/
wspó!dzia!anie oraz zaufanie. Równie istotne jest oparcie tego systemu 
o"takie zasady dzia!ania jak: wysoka jako6? edukacji, elastyczno6? i"re-
Deksyjno6?, efektywno6? i"ekonomiczno6?, adaptacyjno6?, integracja 
ró<nych metod zarz#dzania.

W"polskim systemie koordynacji polityki edukacyjnej wyst7puje 
wiele aktorów, posiadaj#cych ró<ne (nierzadko odmienne) cele, takty-
ki dzia!ania i"zasoby. Aktorzy ci wype!niaj# szereg ró<nych, ale zarazem 
komplementarnych wzgl7dem siebie funkcji (regulacyjne, decyzyjne, 
implementacyjne, monitoruj#co-ewaluacyjne, wspieraj#ce, przedsta-
wicielskie). Skuteczna koordynacja polityki edukacyjnej polega na ich 
kontekstowym wykorzystaniu w"zale<no6ci od rodzaju zagadnie$ do 
których si7 odnosz#.

Wa<nym czynnikiem s!u<#cym doskonaleniu systemu koordyna-
cji polityki edukacyjnej jest jego potencja! instytucjonalnego ucze-
nia si7. To z"jednej strony sposób na redukcj7 jego potencjalnych 
dysfunkcji, z"drugiej za6 strony mo<liwo6? jego doskonalenia. Wa<-
ne jest aby w"tym procesie wykorzystywa? ró<ne mechanizmy ucze-
nia si7 (izomor'zm, eksperymenty, pilota<e, dyfuzj7 innowacji, ko-
lektywne uczenie si7).

Jednym z"kluczowych czynników powodzenia realizacji polityki 
edukacyjnej jest racjonalnie zaprojektowany i"skutecznie funkcjonu-
j#cy system jej monitorowania i"ewaluacji. W"systemie tym nale<a!oby 



wyodr7bni? dwie podstawowe funkcje: zarz#dcz# oraz komunika-
cyjn#. Podstawowa formalna odpowiedzialno6? za zaprojektowa-
nie tego powinna spoczywa? na Ministerstwie Edukacji i"Nauki oraz 
podleg !ych mu agendach. Zarazem jednak jest kwesti# niezmiernie 
istotn# aby w"proces tak tworzenia, jak i"dzia!ania tego systemu zo-
stali w!#czeni przedstawiciele wszystkich grup bene'cjentów i"inte- 
resariuszy.





Fundacja Gospodarki i$Administracji Publicznej (Fundacja$789) 
to dynamicznie rozwijaj#ca si7 organizacja, której misj# jest wspiera-
nie zrównowa<onego rozwoju poprzez generowanie i"upowszechnianie 
wiedzy z"zakresu ekonomii warto6ci w"dzia!aniach i"debacie publicznej. 

Zale<y nam, aby warto6ci spo!eczne, troska o"6rodowisko, przysz!o6? 
pokole$, sta!y si7 nadrz7dne nad krótkookresowym my6leniem nasta-
wionym wy!#cznie na zysk. 

W"naszej dzia!alno6ci mo<na wyró<ni? pi7? g!ównych obszarów:
 $ tworzenie podstaw merytorycznych i"edukacja w"kierunku eko-

nomii warto6ci poprzez prowadzenie think tanku ,==8"TA9 oraz 
dzia!alno6? wydawniczo-eksperck#,

 $ organizacja wydarze$ o"zasi7gu mi7dzynarodowym, ogólno-
polskim i"lokalnym, których celem jest upowszechnianie wiedzy 
i"promocja ekonomii warto6ci,

 $ wspieranie rozwoju organizacji pozarz#dowych oraz ma!ych i"6red-
nich przedsi7biorstw z"Krakowa i"Ma!opolski poprzez dzia!ania 
doradcze, szkoleniowe i"networkingowe,

 $ aktywizacja m!odzie<y i"seniorów w"zakresie ich zaanga<owania 
obywatelskiego,

 $ wspieranie studentów i"kadry naukowej Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w"Krakowie, w"szczególno6ci kolegium -*J, poprzez dzia!a-
nia aktywizacyjne i"integracyjne.

Zach#camy do zapoznania si# z!ofert' Wydawnictwa 012
fundacjagap.pl/wydawnictwo/

Fundacja Gospodarki i"Administracji Publicznej
ul. ks. I. J. Skorupki .., 1/-2/0 Kraków
tel. /. %.1 34 &2, e-mail: biuro@fundacjagap.pl
www.fundacjagap.pl
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