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Zanim o edukacji przyszłości...

Jaka czeka nas przyszłość?



Żyjemy w globalnej wiosce



Postępująca automatyzacja życia



Nauka, innowacja i kreatywność to przyszłość.
(Dr. John Baruch)



Jaką mamy dziś edukację?



Sala lekcyjna „żelazną klatką”? (Welskop i Tanaś, 2014)



Haruki Murakami o swojej (i dzisiejszej) szkole
Nie mogę się oprzeć wrażeniu, że w odniesieniu do większości 
przedmiotów system edukacyjny naszego kraju zasadniczo nie 
bierze pod uwagę potrzeby elastycznego rozwoju 
indywidualności każdego ucznia. Moim zdaniem wygląda to 
tak, że nadal pracowicie wbijają uczniom do głów wiedzę, 
zgodnie z podręcznikiem i uczą techniki zdawania egzaminów 
wstępnych. A nauczyciele i rodzice z całego serca cieszą się 
albo lamentują w zależności od tego, ile osób dostało się na 
którą uczelnię. To trochę żałosne, prawda? (str. 187)

Jednak japoński system edukacji, którego na sobie 
doświadczyłem, wygląda mi na taki, którego celem jest 
wychowanie ludzi „psowatych”, pożytecznych dla grupy, a 
czasami idzie dalej i stara się uformować ludzi „owcowatych”, 
by poszli całym stadem za przewodnikiem do celu. (str. 189)



Dzisiejszy model edukacyjny

• oparty na masowej produkcji

• zhierarchiwizowany i oparty na posłuszeństwie

• brak indywidualizacji

• oparty na powtarzalnym cyklu i przewidywalnych aktywnościach

• niezintegrowany (45-minutowe lekcje wymagające przełączania się pomiędzy 
obszarami)

• podręczniki identyczne dla wszystkich

Dzisiejsza edukacja uczy nas myśleć jak roboty, 

podczas gdy my musimy wyjść poza ten schemat.



Jaka powinna być edukacja przyszłości?

How do you teach a digital native 
when they can just Google it?

Education 4.0



Kartezjusz na początku XVII wieku powiedział: 
"Myślę, więc jestem", 

a dziś możemy powiedzieć: 
"Uczę się, więc jestem". 

W dzisiejszym świecie aby być i nie być wykluczonym, 
trzeba się uczyć. 

Jeśli sobie to uświadomimy, jeśli to zastosujemy, 
to już jesteśmy w Edukacji 4.0.

(dr hab. Wojciech Walat w rozmowie z Małgorzatą Bujarą, 2018, Gazeta Wyborcza)



Haruki Murakami o szkole idealnej

Co to za miejsce?

Miejsce, w którym jednostka i system mogłyby się swobodnie poruszać i przyjaźnie 
negocjując, znaleźć wspólny język najbardziej efektywny dla obu stron. Innymi 
słowy, przestrzeń, w której każdy mógłby swobodnie poruszać rękami i nogami i 
mógłby spokojnie odetchnąć. Miejsce oddalone od takich rzeczy jak system, 
hierarchia, wydajność czy znęcanie się nad innymi. Krótko mówiąc, ciepłe, 
tymczasowe schronienie. Każdy mógłby tam swobodnie wejść i swobodnie stamtąd 
odejść. To miejsce byłoby liberalnym terenem pośrednim między „jednostką” a 
„grupą”. Każdy mógłby swobodnie wybrać, jaką pozycję tam zajmie. Chciałbym na 
razie nazwać je „przestrzenią rekonwalescencji jednostki”. (str. 197)



Edukacja przyszłości
• zdalna 

• spersonalizowana

• skoncentrowana na uczniu, jego potrzebach i możliwościach

• uwzględniająca różny czas i miejsce uczenia się (np. odwrócona klasa)

• wykorzystująca platformy e-learningowe i nowe technologie

• oparta na pracy projektowej

• nastawiona na zdobycie realnego doświadczenia (praktyki, staże itd.)

• nastawiona na interpretację informacji i danych, nie na ich zapamiętanie

• wykorzystująca ocenianie w działaniu a nie testy (zasada 3 Z)

• nastawiona na rozwijanie kompetencji społecznych i emocjonalnych

• korzysta z naturalnej motywacji uczniów

• zorganizowana wokół logicznie ułożonych bloków tematycznych a nie wyizolowanych przedmiotów

• analizuje i proponuje czego uczyć



Rola nauczyciela

Nauczyciel jako przewodnik, mentor, coach (po 
bezbrzeżnym oceanie informacji), z którym 
zbudujemy relację mistrz-uczeń

od nauczyciela-mędrca na scenie (“sage on the 
stage”), poprzez przewodnika stojącego z boku 
(“guide on the side”) do uczestnika będącego w 
samym środku procesu uczenia się (“meddler in the 
middle”), który uczy się razem z uczniami, 
prowokując ich do poszerzania własnych 
horyzontów.

(prof. Erica McWilliam, 2009, „Teaching for creativity: From Sage to 
Guide to Meddler”)



Nawet Edukacja 4.0 nie może wyłączyć z 
procesu kształcenia nauczyciela. 

Każdy rodzaj edukacji bazuje na relacjach 
nauczyciela z uczniem.

(dr hab. Wojciech Walat w rozmowie z Małgorzatą Bujarą, 2018, Gazeta Wyborcza)



Edukacja przyszłości
to zmiana z

Tu masz materiał do zapamiętania
na

Tu masz problem do rozwiązania.



Co powinna rozwijać, na czym bazować 
edukacja przyszłości?

• pasja

• ciekawość

• wyobraźnia

• krytyczne myślenie

• wytrwałość

• współpraca

• kreatywność

• komunikacja



Jak przełożyć wymagania edukacji przyszłości 
na przygotowanie dydaktyczne kadry 

akademickiej?



Najważniejsze w przygotowaniu nauczycieli do 
edukacji przyszłości jest:

• zmiana sposobu myślenia o kształceniu się - uczymy się przez całe 
życie również tego w jaki sposób nauczać (asystować w uczeniu się)

• rozwijanie refleksji w nauczaniu

• zaznajamianie pracowników z nowymi metodami i narzędziami 
nauczania



Rozwój akademickiej kadry dydaktycznej
na przykładzie

Instytutu Kształcenia na Odległość 



Cele strategiczne:

• podniesienie kompetencji dydaktycznych akademickiej kadry

• podniesienie jakości kształcenia

• prowadzenie badań nad kompetencjami nauczyciela w edukacji 4.0

• ugruntowanie dotychczasowych oraz nowych metod nauczania 
poprzez rozwój naukowy (badania, publikacje, konferencje)



Zespół

Zespół tworzą specjaliści z zakresu nauczania dorosłych oraz nauczania 
na odległość. 

Celem działalności zespołu jest współtworzenie nowej jakości 
kształcenia akademickiego, w szczególności kształcenia zdalnego, 
poprzez obserwowanie światowych trendów w nauczaniu dorosłych 
oraz badania własne.

Zespół funkcjonuje na zasadzie ciągłej wymiany doświadczeń pomiędzy 
jego członkami oraz ich nieustannego rozwoju.



Obszary działań:

• kształcenie na odległość (online and blended teaching)

• kształcenie kreatywne

• neurodydaktyka (brain-based teaching and learning)

• psychologia pozytywna w nauczaniu

• tutoring akademicki

• metoda projektów (project-based learning)

• design thinking

• nauczanie z wykorzystaniem elementów grywalizacji (game-based 
learning)



The Future of Education

https://youtu.be/aQ-tjdMnHlA





Dziękuję za uwagę!

omajchrzak@ahe.lodz.pl


