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5. POLSKA SZKOŁA „SZKOŁĄ DLA INNOWATORA” – W JAKIM KIERUNKU 
POWINNY PÓJŚĆ ZMIANY?

Aby polska szkoła była „szkołą dla innowatora”, potrzebne są zmiany w obszarze podstawy programowej, 

treści programowych, metod nauczania. Problematyka tych obszarów jest udokumentowana i uregulowana 

w dokumentach MEN. Na przykład Wymaganie nr 3 wskazane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 roku w sprawie wymagań wobec szkół i placówek stanowi: Uczniowie 

nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Szkoły, nauczyciele 

podejmują działania, których celem jest spełnienie tego wymagania na poziomie niskim lub wysokim. 

Ewaluacja zewnętrzna prowadzona przez kuratoria oświaty jako organy nadzoru pedagogicznego dokonuje 

oceny spełniana tego wymagania. Na podstawie wyników badań ewaluacyjnych przeprowadzonych w 

szkołach w danym roku szkolnym powstaje raport. Poniżej przedstawiono wybrane wyniki i wnioski: 

1) „Nauczyciele stawiają przed uczniami zadania, które w większym stopniu umożliwiają im […] 

wykonywanie powtarzalnych procedur i wykorzystanie wiedzy w sytuacjach typowych, w mniejszym 

zaś pozwalają na rozumowanie złożone, dowodzenie, argumentowanie, dostrzeganie zależności i 

związków”.

2) Nauczyciele kształtują najważniejsze umiejętności wynikające z podstawy programowej, przy 

czym powszechny charakter ma kształtowanie umiejętności uczenia się, czytania, komunikowania 

się w języku ojczystym i obcym; w mniejszym zakresie kształtowane są umiejętności pracy 

zespołowej, myślenia naukowego i matematycznego oraz posługiwania się nowoczesnymi 

technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. 

3) Nauczyciele stawiają przed uczniami zadania, które w większym stopniu umożliwiają im 

zapamiętywanie faktów, definicji, wykonywanie powtarzalnych procedur i wykorzystanie wiedzy w 



sytuacjach typowych, w mniejszym zaś pozwalają na rozumowanie złożone, dowodzenie, 

argumentowanie, dostrzeganie zależności i związków. 

4) Nauczyciele stosują podczas zajęć zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej, 

przy czym w codziennej pracy z uczniami realizują główne cele kształcenia przedmiotowego i 

kluczowe zadania nauczyciela przedmiotu, stosują zalecane metody pracy; najrzadziej 

stosowanym warunkiem realizacji podstawy programowej jest zapewnienie uczniowi 

ciągłości i kontynuacji w nabywaniu wiedzy przedmiotowej. 

5) Nauczyciele monitorują i analizują osiągnięcia uczniów, ograniczając się przy tym do stałych 

tradycyjnych form, takich jak zadawanie pytań, sprawdzanie, w jaki sposób uczniowie wykonują 

zadania i czy właściwie zrozumieli omawiane kwestie oraz zachęcanie uczących się do zadawania 

pytań. 

Nauczanie kompetencji proinnowacyjnych jest związane z umożliwianiem uczniom podejmowania 

ryzyka poprzez eksperymentowanie. Z kolei kreatywne nauczanie jest związane z samym procesem 

wykonywanym przez nauczyciela. Oba aspekty mogą podlegać ewaluacji. Uważa się, że najlepszym 

gwarantem kreatywności w nauczaniu jest sprawienie, aby zaangażowany był do tego kreatywny nauczyciel 

(Tanggaard, 2011). Tymczasem wiedza wśród nauczycieli na temat kreatywności jest bardzo uboga – 

nauczycieli nie uczy się o kreatywności na studiach, a tematyka ta nie jest także popularna na innych 

szkoleniach (ponieważ, nieco generalizując, w szkoleniach dla nauczycieli tematy „pilne” wypierają „ważne – 

nie pilne”). 

Kreatywne uczenie się to uczenie się, w którym uczeń wychodzi poza poziom zdobywania wiedzy i 

koncentruje się na rozwoju umiejętności myślenia. Zakłada ono dowartościowanie ucznia. W procesie 

kreatywnego uczenia się bardzo ważne jest angażowanie wyobraźni ucznia. Spowoduje to automatyczne 

aktywizowanie się obszarów mózgu odpowiedzialnych za uczenie się w czasie zdobywania wiedzy, a także 

na dalszym etapie w czasie jej tworzenia. Zatem mówiąc o rozwoju kompetencji proinnowacyjnych, 

należy skoncentrować się na trzech osobnych, współzależnych obszarach: nauczaniu kompetencji 

proinnowacyjnych, zastosowaniu innowacyjnych metod nauczania, kreatywnym uczeniu się. 

W polskiej szkole bohaterem pozytywnym jest typ „człowieka oświeceniowego”, który właśnie wyzwolił się ze

strachu przed siłami przyrody i magii, człowieka, który naukę i odkrycia traktuje jako wyzwolenie i 

odreagowanie poprzedniego okresu, w którym wiedza o świecie była znana tylko nielicznym, a wyjaśnianie 

zjawisk przyrodniczych – domeną elit26. Polska szkoła preferuje zdolność szybkiego myślenia (fast thinking).

Zdolności uczniów, które ujawniają się w procesie wolnego myślenia (slow thinking), są rzadko nagradzane i 

niedoceniane w polskiej szkole. 

Przy każdej możliwej okazji należy rozwijać w uczniach umiejętność wykorzystywania wiedzy w 

praktyce. Nauczyciele powinni wykształcić nawyk ilustrowania każdej tezy przykładami, a od uczniów 

wymagać podania przykładów. Zgodnie z postulowaną tu zasadą ocena pozytywna ucznia w szkole powinna

odzwierciedlać nie poziom wiedzy, jak obecnie, lecz poziom wykorzystania wiedzy w praktyce wg gradacji: 



3.0 – „zna” – posiada wiedzę teoretyczną;

3.1 4.0 – potrafi podać przykład zastosowania znany z lekcji; 

3.2 5.0 – potrafi przedstawić własny oryginalny przykład wykorzystania wiedzy. […]

Całe opracowanie „Szkoła dla innowatora. Kształtowanie kompetencji proinnowacyjnych”:

Jhttps://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Szko%C5%82a+dla+Innowatora#

jhttps://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Szko%C5%82a+dla+Innowatora#

