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Główne elementy wizji szkoły XXI wieku 

1. główne cele 

edukacji 

2. funkcjonowanie 

szkoły jako organizacji 

3. kluczowe 

kompetencje nauczycieli 

WIZJA SZKOŁY XXI WIEKU 



1. Główne cele edukacji 
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? rozwój 



1.1. (Nowa?) funkcja edukacji 

„powiem ci czego masz się nauczyć” 

„pokażę ci jak się tego nauczyć i że dobrze jest to umieć” 



1.2. Filary kształcenia w XXI wieku 

wiedza 

umiejętności 

zdolność do życia 
we wspólnocie 

autonomia 

• umysłowe i elektroniczne narzędzia 

zdobywania wiedzy 

• projektowanie 

• samoświadomość oparta na samowiedzy 

• decentrowanie się 

• współpraca 

• samoregulacja 

• funkcje wykonawcze 



2.1.Szkoła jako środowisko prorozwojowe 

Środowisko rozwoju  

Uczniowie  Dorośli  

Podstawa organizacji pracy szkoły 

Potrzeby rozwojowe jednostki w 
toku życia 

Kluczowe  właściwości 
środowiska szkolnego   



2.2. Zróżnicowanie realizacji potrzeb w środowisku 
szkolnym (koncepcja M.P.Baltesów) 
Kompensacja 

(w przypadku 
potrzeb 

niezaspokojonych a 
kluczowych na 
danym etapie 

rozwoju) 

Selekcja 

 (wyboru 
koniecznych 

obszarów 
oddziaływania 

kompensacyjnego i 
optymalizującego w 

przypadku braku 
zasobów). 

Optymalizacja 

(stymulowania 
osiągnięcia 

najlepszego z 
możliwych 

poziomów realizacji 
potrzeby aktualnie 

ważnej 



2.3.Szkoła jako organizacja ucząca się 

• 1) monitorowanie, 2) interpretowanie 3) 
rozwiązywanie realnych problemów (np. 
ograniczeń wynikających z sytuacji rozwojowej 
ucznia czy nauczyciela) 

• Usensownione zmiany w funkcjonowaniu 
procedur i osób 

Właściwości 
szkoły 

• 1)rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych i 
rozwojowych,  

• 2) zdolność do zrozumienia źródła 
problemów 

• 3) zdolność do doskonalenia metod 
monitorowania i rozwiązywania problemów 

• 4) zdolność do uczenia się w oparciu o błędy 
i sukcesy 

Zjawiska 
obecne w 

szkole  



2.4 Szkoła w sieci organizacji – podstawa 

partycypacji społecznej  

Sieci partycypacji w szkole  

Kompetencyjna 

 (pozwalająca 
optymalizować 

aktualne potencjały 
np. kółka 

zainteresowań, 
stowarzyszenia 

tematyczne, grupy 
rozwojowe dla 

nauczycieli, zakłady 
pracy 

Rodzinna 

pozwalającą na 
optymalizowanie i 
kompensowanie 

potrzeb 

Społeczna, 

 pozwalająca na 
wyselekcjonowanie 
przez uczniów typu i 

obszaru angażowania 
społecznego w rolach 

związanych z 
przejmowaniem 

odpowiedzialności za 
innych 



2.5 Oddziaływanie szkoły w sieci organizacji  

• Sytuowanie siebie w strukturze 
społecznej identyfikacyjne 

• Przygotowanie się do funkcjonowania w 
rolach społecznych specjalizacyjne 

• Kształtowanie cech i kompetencji 
umożliwiających uczestnictwo społeczne adaptacyjne 



2.6. Nauczyciel jako lider zarządzania 

zmianami  

Funkcje lidera 

emocjonalne zadaniowe 

Kompetencje lidera 

społeczne intelektualne organizacyjne 



3. Kluczowe kompetencje 

nauczyciela w szkole XXI wieku (a) 

w zakresie nauczania – „TWARDE” 

 dostosowywanie zadań edukacyjnych i tempa ich realizacji 

do poziomu rozwoju oraz stylu uczenia się dziecka 

 prezentowanie nauczanych treści w formie problemów 

 do rozwiązania 

 jasne komunikowanie i egzekwowanie wymagań 

szkolnych oraz merytoryczne i emocjonalne wspieranie 

dziecka w ich realizacji  



3. Kluczowe kompetencje 

nauczyciela w szkole XXI wieku (b) 

w zakresie społecznych podstaw nauczania – „MIĘKKIE” 

 kompetencje poznawcze – związane z gotowością do trafnego oceniania 

sytuacji społecznych, zdolnością do empatii, znajomością i odwoływaniem się 

do reguł społecznych,  

 kompetencje motywacyjne – gotowość do podejmowania ryzyka 

społecznego, otwartość, gotowość do angażowania się w sytuacje społeczne i 

motywacji do pracy nad własnym zaangażowaniem interpersonalnym i 

poziomem umiejętności społecznych 

 kompetencje behawioralne – związane z posiadanymi i wykorzystywanymi w 

praktyce umiejętnościami społecznymi 


