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Wstęp 

Tym co przygotowuje człowieka do życia w otaczającej go rzeczywistości jest 

edukacja. W historii przybierała ona różne formy. Opierała się na relacji mistrz – 

uczeń, przekazie wiedzy teoretycznej lub też praktycznej. Dzięki niej, człowiek 

przygotowany był do życia w stabilnym świecie. Kiedy zdobył zawód, mógł go 

wykonywać do końca swoich dni. Sytuacja natomiast istotnie zaczęła się zmieniać 

wraz z narastającym postępem technologicznym i rozwojem przemysłowym. To        

z tymi procesami wraz z biegiem czasu, coraz ściślej wiązała się edukacja. Mocno 

widać to w okresie drugiej rewolucji przemysłowej, kiedy zaczęło być coraz większe 

zapotrzebowanie na wykształconych pracowników i wynalazczość. To wtedy zaczęły 

pojawiać się szkoły publiczne dające równy dostęp do edukacji opartej na 

wystandaryzowanym nauczaniu. Stopniowo stabilność zaczęła być wypierana przez 

konieczność ciągłego uczenia się, umożliwiającego przystosowanie do przemian  

współczesnego świata. Obecnie narastające procesy globalizacyjne, silny postęp 

technologiczny i informatyczny, natłok informacji, ogromne tempo zmian, brak 

stabilności i wiele innych czynników charakteryzujących obecny świat, rodzą pytanie 

o dzisiejszą edukację i kierunek jej zmian, celem przystosowania młodego człowieka 

do życia w niestabilnej rzeczywistości. To wokół tego zagadnienia skupia się 

niniejsza praca. Zagadnienie to tym bardziej staje się ważne, że dotychczasowe 

sposoby nauczania i związana z nim standaryzacja nie jest już efektywna. 

Celem rozważań prowadzonych w niniejszej pracy jest analiza innowacji  

edukacyjnych, czyli kierunku zmian w szkolnictwie we współczesnym świecie. 

Podstawą tych rozważań stała się analiza Horizon Report: 2016 Edycja Szkolna K-12 

(dotycząca edukacji przedszkolnej, podstawowej i średniej),  w oparciu, o którą 

przedstawione zostały trendy czyli kierunki zmian w edukacji, wyzwania i istotne        

w procesie nauczania technologie. Koniecznym, przy omawianiu danego 

zagadnienia, stało się wyjaśnienie podstawowych pojęć: edukacji i innowacji oraz rys 

historyczny przedstawiający z perspektywy czasowej zależności między nauczaniem 

a zachodzącymi w świecie przekształceniami w obszarze gospodarczym czy też 

technologicznym. 

W oparciu o przeprowadzone rozważania, można stwierdzić,                          

że przekształcenia w zakresie edukacji, szczególnie tej na poziomie przedszkolnym, 
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podstawowym i średnim, są koniecznością i powinny pójść w kierunku 

przeprojektowania przestrzeni edukacyjnych oraz ponownego przemyślenia sposobu 

pracy szkół, uczenia opartego na współpracy i głębszym podejściu do nauki,  

znajomości języka kodowania, pobudzania do twórczego działania, autentycznego 

doświadczenia w nauce. Edukacja powinna też w swoje ramy wdrażać innowacje 

dydaktyczne, korzystać z zasobów cyfrowych oraz przez spersonalizowaną edukację 

likwidować nierówności w osiąganiu sukcesu przez uczniów. Powinna również 

korzystać i uczyć korzystania z nowych technologii. Podjęcie powyższych działań 

sprawi, że nauka w szkole  będzie bardziej przyjemna i efektywna, sprosta również 

oczekiwaniom samych uczniów jak również pracodawców.  

Celem zgłębienia danego tematu, w rozdziale pierwszym , zostały wyjaśnione  

pojęcia ułatwiające zrozumienie tego czym jest edukacja i innowacja. Zostało           

tu również pokazane, jak z perspektywy historycznej, obie te rzeczy z czasem 

ewoluowały i wzajemnie na siebie wywierały wpływ, stając się motorem przemian      

w świecie. W drugim rozdziale, przybliżone zostały podstawy powstania raportu: 

Horizon Report: 2016 Edycja Szkolna K-12, ze szczególnym zwróceniem uwagi na to  

czym on jest, jakie były jego początki i na jakich badaniach się opierał. Ostatni            

z rozdziałów, trzeci, zawiera analizę Horizon Report: 2016 Edycja Szkolna K-12,        

w wyniku której przedstawione zostały główne kierunki zmian w edukacji, których 

celem jest przystosowanie szkolnictwa i uczniów do zmieniającej się rzeczywistość. 

W rozważaniach wykorzystano dostępną literaturę przedmiotu w postaci 

zwartej.  
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Rozdział pierwszy 

 

Podstawowe pojęcia 

 

1.1. Edukacja-pojęcie i znaczenie 

Punktem wyjścia do rozważań na temat edukacji, jest zdefiniowanie tego 

pojęcia. Słownik Języka Polskiego opisuje edukację jako: „wychowanie, głównie pod 

względem umysłowym; wykształcenie; nauka”1. Może ona być: domowa, szkolna, 

można ją odebrać, otrzymać, rozpocząć lub też zakończyć2. Wincenty Okoń, termin 

edukacja, wzbogaca o procesy i oddziaływania  ukierunkowane na osiągnięcie 

celów, jakim są istniejące w społeczeństwie ideały i cele wychowawcze. Ogół 

procesów, z kolei, definiujących edukację ma charakter oświatowo - wychowawczy i 

obejmuje kształcenie, wychowanie jak również szeroko pojętą oświatę 3. Jeszcze 

szerzej o edukacji pisze Bogusław Śliwierski, pokazując ją jako wielowymiarowe 

działania i procesy, których celem jest wychowanie oraz kształcenie osób lub grup 

społecznych4. Ta wielowymiarowość edukacji, która jest efektem teoretycznych 

przesłanek i społeczno-politycznych uwarunkowań, sprawia, że może być ona 

ujmowana jako: „1) proces permanentnego uczenia się człowieka przez całe życie; 2) 

prawo, a zarazem obywatelska powinność człowieka; 3) instrument władzy 

politycznej do realizacji określonych interesów i celów społecznych, partyjnych, 

związkowych, narodowych, kulturowych itp.; 4) obszar samoregulacji społecznej, 

główny czynnik rozwoju ludzkiego kapitału, jakości życia społeczeństw czy 

cywilizacji; 5) typ przemocy symbolicznej narzucający kulturę grupy dominującej 

przedstawicielom innych grup społecznych, tym samym czynnik stratyfikacji 

społecznej, która generuje mechanizmy i szanse awansu społecznego oraz selekcji i 

marginalizacji; 6) „ekran kultury” tłumaczący złożoność jej pola znaczeń i symboli; 7) 

typ normatywnego dyskursu, przedstawiającego określoną perspektywę myślową,      

a umożliwiającą opowiedzenie się po jednej ze stron konfliktów światopoglądowyc h, 

ideologicznych czy moralnych” 5. 

                                                                 
1
 Słownik języka polskiego, t. 1., Warszawa 1978, s. 516. 

2
 Jak wyżej  

3
 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2001, s. 87. 

4
 B. Śliwierski, Edukacja, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 1., Warszawa 2003, s. 905 -906. 

5
 Jak wyżej  
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Wspomniany autor zauważa jeszcze, że edukacja spełnia dwie główne 

funkcje: socjalizacyjną i wyzwalającą. Pierwsza polega na: „uspołecznieniu jednostki 

ludzkiej, czynieniu jej zdolną do kontrolowania i sublimowania emocjonalności          

w społeczeństwie w akceptowany sposób, do stawania się członkiem społeczności 

ludzkiej, do rozwiązywania konfliktów środkami dyskursywnymi”6. Funkcja druga, 

będąca przeciwstawieniem pierwszej: „sprowadza się do wyzwalania osób               

od dominacji społecznej, środowiskowej, do wykraczania poza status quo,               

do rozpoznawania nieprawomocnych roszczeń w środowisku życia, by umożliwić im 

twórcze rozwijanie własnego sprawstwa oraz zwrócenie się ku nowym jakościowo 

praktykom i formom życia społecznego oraz indywidualnego, ku jakościowo nowym 

sposobom istnienia. Edukacja jest więc z jednej strony czynnikiem kształtowania 

tożsamości człowieka, z drugiej zaś nieodzownym warunkiem twórczym jego 

naturalnego rozwoju”7. Obie wymienione powyżej funkcje odgrywają w edukacji 

ogromną rolę. Gdy spojrzy się na nie w sposób oddzielny to kształtują dwa różne 

typy osobowości: konformisty, człowieka którego edukację ogranicza się                  

do pewnych, z góry narzuconych ram kształcenia i osoby wolnej w działaniu, 

realizującej prawie w nieograniczony sposób swoje możliwości, talenty, osoby 

twórczej. Dostrzeżenie rozbieżności pomiędzy obiema odmiennymi funkcjami , 

zmiany we współczesnym świeci, spowodowało pojawienie się pytania o to, w którym 

kierunku powinna pójść dzisiejsza edukacja?  

Próbę odpowiedzi na to pytanie podejmuje współautor książki „Kreatywne 

szkoły. Oddolna rewolucja, która zmienia edukację” – Ken Robinson8. Dokonuje on 

dwukrotnego zdefiniowania edukacji (takiej jaka jest i takiej jaka być powinna).  

Zauważa on, że znaczenie pojęcia „edukacja”, zależne jest od wielu czynników9. Są 

nimi przede wszystkim wartości kulturowe oraz poglądy np.: na kwestię związane        

z oświatą, dotyczące tożsamości etnicznej, płci, ubóstwa lub klas społecznych.         

W wyniku tej wieloznaczności wspomniany autor dokonuje ujednolicenia definicji 

omawianego pojęcia, określając je , jako zorganizowane programy nauczania             

w ramach których: „(…) młodzi ludzie muszą wiedzieć, rozumieć i potrafić robić 

                                                                 
6
 Jak wyżej  

7
 Jak wyżej  

8
  K. Robinson, L. Aronica, Kreatywne szkoły. Oddolna rewolucja, która zmienia edukację, Kraków 2015. 

9
  Tamże, s. 15 
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rzeczy, których by się nie nauczyli, gdyby pozostawić ich samym sobie”10. Ważnym 

staje się to, co uczniowie mają wiedzieć, co zrobić i jak im pomóc się tego nauczyć. 

W tak rozumianej edukacji, bark jest miejsca na indywidualność, rozwój wyobraźni       

i kreatywności.11 Obserwując edukację , Ken Robinson, dostrzega w niej pewien 

schemat, standard, który zostaje przedstawiony w tzw. bajce o edukacji, czyli naszym 

jej wyobrażeniu: „Młodzi ludzie idą do szkoły podstawowej głównie po to, żeby 

nauczyć się elementarnych umiejętności czytania, pisania i liczenia. Umiejętności te 

są niezbędne, żeby mogli dobrze poradzić sobie w szkole średniej. Jeśli następnie 

pójdą na studia wyższe i zdobędą dobre wykształcenie, znajdą dobrze płatną pracę, 

a cały kraj także będzie dobrze prosperował”12. Tak ujmowana edukacja daje szansę 

na lepsze życie osobom zdolniejszym, bardziej bystrzejszym i inteligentniejszym, 

które i tak sobie poradzą w opisanym powyżej systemie. Dzieci słabsze z kolei, które 

nie dorównują standardom, nie są w stanie uzyskać dyplomów otwierających drzwi 

na wyższe uczelnie i lepszą karierę, kończą edukację na niższym szczeblu lub ją 

porzucają, uzyskując w ten sposób mniej płatną pracę13. Ken Robinson zauważa 

również, że w sytuacji, gdy systemy edukacyjne nie działają tak dobrzej, jak powinny, 

przeprowadza się reformy polegające na podnoszeniu standardów, pogłębiając w ten 

sposób problemy, które powinny być przez edukację rozwiązane. Te prob lemy to: 

„między innymi niepokojący odsetek osób, które nie kończą szkół czy uniwersytetów, 

poziom stresu i depresji – a nawet samobójstw – wśród uczniów i nauczycieli, spadek 

wartości dyplomów wyższych uczelni, gwałtowny wzrost kosztów zdobycia takich 

dyplomów oraz rosnący poziom bezrobocia zarówno wśród absolwentów, jak i wśród 

osób bez wyższego wykształcenia”14. Lekarstwem staje się tu nowe spojrzenia na 

edukację, zdefiniowaną przez Keneta Robnsona, jako tę, która ma na celu: 

„umożliwienie uczniom zrozumienia świata wokół nich oraz naturalnych talentów 

tkwiących w ich wnętrzu, aby mogli stać się spełnionymi jednostkami, wrażliwymi 

obywatelami”15. Pomimo krytycznego spojrzenia na edukację, autor „Kreatywnych 

szkół.” podkreśla, iż nie jest tak, że szkoły są beznadziejne, a system w opłakanym 

stanie. Wiele osób w obecnym systemie odniosło sukces, choć: „Zbyt często ci, 

                                                                 
10

 Tamże, s. 16 
11

 Tamże, s.19 
12

 Tamże, s.17 
13

 Jak wyżej. 
14

 Tamże, s.18 
15

 Tamże, s. 20 
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którzy odnoszą sukces, robią to pomimo dominującej kultury edukacji, a nie dzięki 

niej.” 16  Dla Keneta Robinsona obecny system edukacyjny, jest przestarzały. Jego 

korzenie sięgają drugiej połowy XX wieku i rewolucji przemysłowej. Wtedy edukacja 

nabrała publicznego charakteru i w dużej mierze była odpowiedzią na potrzeby 

rozwijającego się przemysłu. Jednakże dzisiaj: „te systemy są z natury 

nieprzystosowane do zupełnie nowych okoliczności dwudziestego pierwszego 

wieku”17.   

Trochę odmienne od pozostałych spojrzenie na edukację, przedstawia      

Anna Wojciuk. Autorka pozycji pt.: „Imperia wiedzy. Edukacja i nauka jako czynniki 

siły państw na arenie międzynarodowej”, zauważa silny związek edukacji, 

obejmującej swym znaczeniem oświatę i szkolnictwo wyższe, z powstawaniem 

państw i ich znaczeniem na arenie międzynarodowej. Na łamach swojej książki, 

autorka ta, pokazuje jak na przestrzeni historycznej, ogromną rolę międzynarodową 

zyskiwały państwa, które kładły nacisk na wiedzę, a traciły te które były ospałe. 

Przykładem może tu być Portugalia z okresu XVI\XVII wieku, która zatraciła swoją 

ciekawość świata, a tym samym dążenie do rozwoju: „Na początku XV wieku 

Portugalczycy byli tymi, od których uczyli się żeglarze z innych krajów, w tym 

Holendrzy i Brytyjczycy, jednak 100 lat później zmuszeni byli zatrudniać 

cudzoziemców do nawigacji na szlakach tradycyjnie uczęszczanych przez własną 

flotę”18. 

1.2. Innowacje - pojęcie i znaczenie dla edukacji  

Ken Robinson, podobnie jak inni propagatorzy szkół alternatywnych19, 

postuluje o zmiany we współczesnym szkolnictwie, co było by dobre zarówno dla 

jednostki jak również dla otoczenia, w którym żyje. Anna Wojciuk, z perspektywy 

historycznej pokazuje korzyści płynące z takich zmian szczególnie dla państw. Jak 

widać edukacja jest czymś wartościowym, ale jeszcze większą wartość zyskuje, gdy 

jest elastyczna i dostosowuje się do zmieniającej się rzeczywistości. Najlepiej widać 

to na przestrzeni historycznej, szczególnie jeśli chodzi o rolę edukacji w dziejach 

państw.  

                                                                 
16

 Jak wyżej. 
17

 Tamże, s.19 
18

 A. Wojciuk, Imperia wiedzy. Edukacja i  nauka jako czynniki siły państw na arenie międzynarodowej, 

Warszawa 2016, s.17. 
19

 Por. M. Rasfeld, S. Breindenbach, Budząca się szkoła, Słupsk 2015, s. 5 -19. 
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1.2.1. Rola edukacji i zmian w kształtowaniu znaczenia państwa na arenie 

międzynarodowej – krótki rys historyczny 

Chcąc ukazać, na przestrzeni historycznej, wartość edukacji dla państw (jego 

rozwoju i pozycji międzynarodowej), warto zacząć od Średniowiecza - epoki, 

charakteryzującej się rozwojową stabilnością między trzema głównych cywilizacjami: 

chińską, arabską i europejską. Sytuacja przewagi Chin i krajów arabskich (wysoki 

poziom wiedzy, nauki, wynalazczości) utrzymuje się jeszcze w XV wieku. Dopiero 

później sytuacja zaczyna się zmieniać. Europa w wyniku między innymi otwarcia się 

chrześcijaństwa na wiedzę i nowe odkrycia geograficzne zaczyna w swoim rozwoju 

wysuwać się na prowadzenie, choć w jej granicach nie odbywa się to w sposób 

jednolity20. Z początku dominuje Południe kontynentu, na którym, szczególnie jeśli 

chodzi o nawigację, dość dobrze rozwija się Portugalia. To tutaj powstają 

odpowiednie szkoły, kształci się oficerów, tworzy naukowe podejście do oceny 

sytuacji na morzu. Ogromną rolę zaczynają odgrywać naukowcy-praktycy, czego 

przykładem może być fakt powołania, przez król Jana II w 1484r., komisji ekspertów, 

zajmującej się stworzeniem metody określającej położenie statku względem słońca 21. 

Portugalia stała się przykładem: „państwa zatrudniającego grupę naukowców w celu 

zastosowania wiedzy teoretycznej do rozwiązania palących problemów 

praktycznych”22. W ten sposób wartość wiedzy, którą można zastosować w życiu, 

zaczyna rosnąć coraz bardziej, gdyż to ona daje możliwości rozwojowe kraju. O tym 

jak wiedza jest cenna, świadczy fakt podkupienia Sebastiana Cabota, którego 

doświadczenie dość owocnie wykorzystała Wielka Brytania. 

Okres XV-XVI wieku to stopniowe przesuwanie się dominacji Południa Europy 

w kierunku Północy. Teraz na znaczeniu zaczyna zyskiwać przede wszystkim Wielka 

Brytania. Tym co sprzyjało takiemu stanowi rzeczy, to: reformacja, kładąca nacisk na 

naukę szczególnie czytania i pisania, zarówno chłopców jak też dziewcząt; 

wypędzenie wykształconych Żydów z Półwyspu Iberyjskiego, z których część udała 

się w kierunku Północnej Europy; kontrreformacja oraz idące za nią zamknięcie 

umysłowe i cenzura w Europie Południowej. Czynniki te nie były bez znaczenia dla 

stagnacji w rozwoju Południowej Europy w stosunku do części Północnej. Ta druga 

                                                                 
20

 A. Wojciuk, op. cit., s. 16-17. 
21

 Tamże, s. 17. 
22

 Jak wyżej. 



12 
 

na czele z Wielką Brytanią, Holandią, Niderlandami a następnie Niemcami 

wykazywała otwartość na wiedzę i skutecznie tę cechę wykorzystywała, rosnąc 

jednocześnie w potęgę: „To wówczas, trwający kilka wieków, rozdźwięk                    

w intelektualnej tradycji Europy, z Północą dużo bardziej otwartą na pluralizm 

myślenia, eksperyment i metodę naukową oraz Południem, które uznając arogancję 

nowożytnego umysłu za groźną, zareagowało usztywnieniem norm i nasileniem 

kontroli. W rezultacie Południe przegrało rewolucję naukową. Ten trend                       

w intelektualnej historii Europy odpowiada trendom wzrostu i schyłku wielkich 

mocarstw, w tym samym czasie bowiem Hiszpania, Portugalia i Włochy weszły          

w długą epokę regresu swojej pozycji międzynarodowej na rzecz znacznie bardziej 

otwartej Wielkiej Brytanii oraz wolnomyślicielskich jak na ówczesne czasy 

Niderlandów, do których potem dołączyły Niemcy” 23. 

Poza krajami europejskimi, w podobnej sytuacji, jak państwa Półwyspu 

Iberyjskiego znalazły się Chiny. Pomimo wielkiej floty i dobrze rozwiniętej technologii, 

znaczenie tego rejonu znacznie spadło. Było to spowodowane miedzy innymi 

poczuciem własnej wyższości i wyjątkowości, hermetycznością wobec tego co 

oferuje świat, braku instytucji, która by rozpowszechnia lub utrwalała wiedzę, braku 

konkurencji czy też rywalizacji24. Cechy te z kolei były głównymi motywatorami dla 

rozwoju Północnej części Europy: „(…) w początkach rewolucji przemysłowej, to 

Zachód dysponował wiedzą i technologią, z której Chiny mogły skorzystać << Cipolla 

1970>>. Nie były jednak wówczas przygotowane na ten proces. W rezultacie nie 

wzięły udziału w rewolucji przemysłowej, płacąc za to wysoką cenę opóźnienia 

rozwojowego, a także pośrednio mocarstwowego statutu w epoce nowożytnej 

<<Landes 1998:340-347>>”25.  

Rozwijające się w okresie średniowiecza kraje arabskie, w okresie postępu 

technologicznego determinowanego odkryciami geograficznymi i rozkwitem nauk 

nowożytnych, przechodziły, podobnie jak Chiny, okres stagnacji. Cywilizacje te nie 

dostosowały się do przemian, trwały w pewnych strukturach utrudniających im 

rozwój, które były dodatkowo wzmacniane przez: system feudalny, w ramach,  

którego awans zawodowy był niezależny od wykształcenia; pozycją społeczną, która 

                                                                 
23

 Tamże, s. 19. 
24

 Tamże, s. 20 
25

 Jak wyżej. 



13 
 

przez długi czas warunkowana była urodzeniem; nieufnością wobec nauki i wiedzy       

z Zachodu; rozwijającym się analfabetyzm szczególnie wśród kobiet sięgającym 

nawet 100% w XX wieku. W krajach tych nie było zbyt wielu rzeczy zachęcających 

do nauki, zdobywania wiedzy. Doprowadziło to do zamierania rozwoju tego regionu 

świata: „Cywilizacja arabska była centrum naukowym średniowiecza, przeżywając 

wtedy równocześnie swój złoty wiek. Czasy nowożytne przyniosły jej jednak 

powiększające się opóźnienie rozwojowe względem Europy <<Landes 1998:410>>. 

Przyczyniały się do tego stanu niski poziom edukacji i brak zainteresowania nauką”26. 

Kiedy Chiny i cywilizacje arabskie nie inwestowały w edukację i swój rozwój , 

Japonia rozkwitała, dostosowując się do przemian ówczesnego świata.                

Efekt - niewielkie państwo, z biegiem czasu stało się liderem w dziedzinie technologii. 

Tym co wyniosło ją na wyżyny, to otwartość a nawet silne zapotrzebowanie na nowe 

produkty, wiedzę. Japończycy szybko nauczyli się przekształcać, czy też produkować 

to, co do nich dotarło, bądź co zapożyczyli od Chińczyków: „Chińczycy eksponowali 

europejskie zegary na dworze cesarskim, Japończycy zaczęli  je produkować na dużą 

skalę. Tak jak wcześniej bez kompleksów zapożyczali wynalazki z Chin, tak później 

kopiowali je z Europy, a następnie sami je udoskonalali i produkowali stawiając opór 

kolonizacji”27. Publiczne szkolnictwo i służba wojskowa, pęd do wiedzy i nowych 

technologii, wysyłanie pracowników na szkolenia za granicę oraz zapraszanie 

fachowców, determinacja i stawianie sobie nowych wyzwań, sprawiały, że znaczenie 

Japonii coraz bardziej rosło w świecie. Najbardziej korzystny okres dla tego państwa 

to przede wszystkim wiek XIX 28. 

Ameryka również pokazała w swej historii jak wiedza i otwartość na to co 

nowe może zmieniać tę części świata. Widać to szczególnie w porównaniu obu 

części tego kontynentu. Ameryka Południowa, choć na początku kolonizacji 

przeżywała swój rozkwit, to jednak w wyniku zamknięcia się na inne niż z Półwyspu 

Iberyjskiego i katolickie wpływy, nie podlegała takiemu rozwojowi jak Północ.            

Tę część Ameryki charakteryzowała chłonność na wiedzę Europejską, była i nadal 

jest, otwarta na imigrantów, szczególnie tych uzdolnionych, przedsiębiorczych. 

Panował tam duch wynalazczości i otwartość intelektualna. Ta część Ameryki, 

                                                                 
26

 Tamże, s. 21 
27

 Tamże, s. 20 
28

 Jak wyżej  
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wsparta własnymi bogactwami naturalnymi, wypracowała swój własny system 

rozwoju, a także pewien standard pracy, polegający na seryjnej produkcji elementów 

z których składano całość. Taki rodzaj pracy zwiększał je j efektywność29.  

Inne mocarstwo – Rosja, choć terytorialnie ogromny kraj, to nie dał rady 

dorównać przemianom rewolucji przemysłowej, zapoczątkowanej w XVIII w. przez 

Wielką Brytanię. Spowolnienie rozwoju tego rejonu wynikało ze: słabego 

wykształcenia sporej części ludności; dość dużego odsetka analfabetów 

utrzymującego się, aż do rewolucji bolszewickiej; brak upowszechnienia oświaty, jej 

niski poziom i elitarność; brak inżynierów, naukowców, wykształconej                           

oraz wykwalifikowanej siły roboczej, profesjonalnej kadry, która usprawniłaby armię            

i biurokrację tego kraju. Sytuacja ta zmieniła się wraz z nastaniem Związku 

Radzieckiego. Wtedy zaczęto kłaść nacisk na masowe kształcenie ludności, 

szczególnie robotniczej. Efektem tego powstawały szkoły przyfabryczne, techniczne, 

średnie i wyższe.  

Od XVIII wieku, g łówne zmiany świata nowożytnego, były uwarunkowane 

zmianami technologicznymi, przemysłowymi. Mowa jest tu o rewolucji przemysłowej, 

która zastępowała pracę ludzką – maszynami, a siłę zwierząt – olbrzymią energią, 

wytwarzaną z zasobów naturalnych, czy też syntetycznych30.  Na uwagę zasługuje tu 

Wielka Brytania, gdyż to ona stała się inicjatorką tych zmian. Anna Wokciuk 

zauważa, że: „Już na początku XVIII stulecia Wielka Brytania, która zapoczątkowała 

pierwszą rewolucję przemysłową, związaną z zastosowaniem maszyny parowej, 

stając się liderką w produkcji tkanin, żelaza oraz energii, stanowiła centrum wzrostu 

gospodarczego oraz wykorzystania paliw kopalnych. Druga rewolucja przemysłowa, 

której emblematycznym osiągnięciem było wykorzystanie energii elektrycznej, 

zaczęła się od wynalezienia technologii produkcji stali, następnie stworzyła przemysł 

chemiczny oraz samochodowy, a potem kolejne branże wielkiej skali.”31 Przy tak 

szybko postępującym rozwoju technologicznym i przemysłowym, pojawiającym się 

nowościom, ogromną rolę zaczęła odgrywać specjalistyczna wiedza i edukacja: 

„Nowe technologie wymagały coraz bardziej zaawansowanych kompetencji, których 

nie dało się już dłużej przekazywać w miejscu pracy, w relacji mistrz-uczeń, ani 

                                                                 
29

 Tamże, s. 21 
30

 Jak wyżej  
31

 Tamże, s. 23 
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rozwiązać w domowym zaciszu przez genialnych myślicieli-wynalazców”32. Z biegiem 

czasu, rozwijającym się państwom nie wystarczało już wysyłanie fachowców np. do 

Anglii celem zdobycia wiedzy i nowej technologii lub sprowadzanie wybitnych 

fachowców, którzy pomagali rozwijać tą dziedzinę gospodarki, w której byli 

specjalistami. Ostatecznie nadszedł czas, kiedy: „Konieczne stało się stworzenie 

formalnych systemów wytwarzania i przekazywania wiedzy, czyli 

instytucjonalizacja”33. Tak pojawiają się pierwsze szkoły techniczne, politechniki oraz 

instytuty badawcze. Przykładem może tu być Francja i założona w 1794 roku  École 

Polytechnique, która z początku posiadała profil wojskowy, lecz po rewolucji nabrała 

charakteru publicznego, kształcąc m.in. matematyków, inżynierów34. Nie bez 

znaczenia była również rola państwa, gdyż: „Druga fala uprzemysłowienia korzystała 

z silnego wsparcia polityki publicznej i państwowej biurokracji, szczególnie w takich 

państwach, jak Niemcy i Japonia, mniej USA, charakteryzujących się ogromnym 

rynkiem wewnętrznym, gdzie silna interwencja państwa nie była tak potrzebna 

<<Cerny 1995:604-605>>.” Okres drugiej rewolucji przemysłowej to także czas 

rewolucji szkolnej w ramach, której pojawiają się publiczne szkoły państwowe. Ich 

znaczenie i waga były dość istotne: „Powstanie w XIX wieku państwowych systemów 

edukacyjnych po pierwsze radykalnie poszerzyło zakres osób objętych kształceniem, 

a po drugie umożliwiło odejście od rozmaitych podsystemów edukacyjnych, 

znajdujących się w gestii korporacji, miast, Kościołów, cechów czy rodziny” 35. Szkoły 

stały się miejscem kontaktu państwa ze społeczeństwem, a system edukacyjny,        

w wyniku masowego kształcenia i polityki państwa, stał się jednolity dla różnych grup 

społecznych.  

Tak jak w początkach XVIII wieku i pierwszej rewolucji przemysłowej, wiedza 

oraz nauka dla procesu industrializacji jeszcze nie miała wielkiego znaczenia, gdyż 

kompetencje nie odgrywały tu wielkiego znaczenia, tak wraz z drugą rewolucją 

przemysłową sytuacja się zmienia: „umiejętności i wykształcenie stały się bardzo 

ważnym czynnikiem warunkującym dalszy postęp”36. Tu edukacja nie tylko kształci 

wykwalifikowaną si łę roboczą, ale również przyczynia się do powstawania nowych 

produktów, technologii sprzyjających rozwojowi gospodarki, czyniąc państwo 
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 Jak wyżej  
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 Por., Tamże, s. 25 
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konkurencyjnym wobec innych państw. Istnieje jeszcze trzecia rewolucja 

przemysłowa: „związana z technologiami informacyjnymi i telekomunikacyjnymi oraz 

z przejściem na nowe technologie energetyczne” 37. Daje ona całkowity priorytet 

wiedzy, co uwidacznia się w powstaniu tzw. gospodarki opartej na wiedzy. Jest to 

czas automatyzacji, robotyzacji. Nauka nadal dynamicznie tu się rozwija, „skraca się 

czas pomiędzy odkryciem a jego zastosowaniem w przemyśle”38. To z kolei skłania 

do: „nabywania nowych kompetencji i przekwalifikowania się specjalistów”39.   

Wzrasta zapotrzebowanie na umiejętności zaawansowane, a pracownicy            

lepiej wykwalifikowani są również lepiej wynagradzani od tych, którzy                                 

są niewykwalifikowani40. Niestety, rozwijająca się technologia, podobnie jak              

w przypadku wcześniejszych rewolucji, zmniejsza zatrudnienie szczególnie               

w sektorze wytwórczym, wymusza ciągłe zmiany i adaptację do nich, z czym nie 

każdy jest w stanie sobie poradzić. W ten sposób rodzi się zapotrzebowanie             

na edukację przygotowującą do zmieniających się warunków życia.  

1.2.2. Innowacje pedagogiczne – pojęcie i ich znaczenie we współczesnym świecie 

„Obecną fazę rozwoju kulturowego można nazwać epoką hiperinnowacyjną,     

w której innowacyjność stała się wartością samą w sobie, ale także realizowana jest 

w coraz bardziej liczniejszych, coraz bardziej nowatorskich formach41”  

Zgodnie z definicją „Słownika języka polskiego”, innowacja to: „wprowadzenie 

czegoś nowego; rzecz nowo wprowadzona; nowość, nowatorstwo, reforma42”. 

Praktycznie tak samo, pojęcie to definiuje „Słownik wyrazów obcych i zwrotów 

obcojęzycznych”43. Jeżeli zmiany, reformy odniesiemy do edukacji, to możemy 

mówić o innowacji pedagogicznej, którą, w „Encyklopedii Pedagogicznej”, Józef 

Półturzycki definiuje jako: „wszelkie zmiany zachodzące w dziedzinie wychowania, 

kształcenia, organizacji i uwarunkowań szkolnictwa, a także innych form oświaty”44. 

Innowacje te mogą być np.: okazjonalne czy też systematyczne lub planowe; 
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 Tamże, s. 144 
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 Jak wyżej. 
40

 Tamże, s. 147 
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 B. Przyborowska, Pedagogika innowacyjności. Między teorią a praktyką, Toruń 2013, s. 13.  
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 Słownik języka polskiego, t. 1., Warszawa 1978, s. 792. 
43

 W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1967, s. 231. 
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 J. Półturzycki, Innowacja pedagogiczna, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 2., Warszawa 2003,      s. 
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ukierunkowane bądź pozbawione kierunku; inicjujące postęp lub regres w praktyce 

pedagogicznej45. Mogą dotyczyć one całego systemu szkolnego lub jego części, jak 

np. organizacji pracy nauczyciela, form pracy ucznia lub też celów edukacji, itp. 46     

Do głównych kategorii zmian innowacyjnych w edukacji, Józef Półturzychki, w swojej 

definicji uwzględnił, te które proponuje Roman Schulz, czyli:  

 -procesy planowania i realizacji reform oświatowych; 

 -bieżąca działalność modernizacyjna administracji oświatowej;  

 -zastosowanie w praktyce wyników badań naukowych; 

 -działalność eksperymentalna szkół i innych placówek oświatowo-

wychowawczych; 

 -twórczość pedagogiczna nauczycieli47.  

Zmian o jakich można mówić w ramach innowacji pedagogicznej,                   

to: adaptacja, asymilacja, replikacja, rozwój, postęp pedagogiczny, twórczość 

pedagogiczna, nowatorstwo pedagogiczne, proces innowacyjny48. W ich 

kształtowaniu i wprowadzaniu ogromną rolę odgrywa nauczyciel i jego twórcza 

postawa na co, obok Józefa Półtużyckiego, zwraca uwagę Erich Petlak: „Istotną rolę 

w procesie innowacji odgrywa nauczyciel, który musi być twórczy, gdy zależy mu na 

innowacjach, akceptujący nie tylko wiedzę teoretyczną, lecz także szukający 

samodzielnie nowych metod nauczania i treści kształcenia”49. Innowacje                    

w pedagogice mogą byś efektem asymilacji idei zewnętrznych lub też powstać          

w wyniku: „obserwacji procesów i zjawisk związanych z kształceniem                          

i wychowaniem”50. Rozwój edukacji determinuje zmiany w pedagogice, które z kolei 

stają się podstawą funkcjonowania szkół przyszłości. Te natomiast nakierowane są 

na uczenie się i innowacyjność, szczególnie idącą w kierunku rozwoju technologii 

kształcenia. W procesach pedagogicznych innowacyjność staje się konieczna: „staje 

się normą funkcjonowania instytucji edukacyjnej, a szkoły przechodzą od zachowań 
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 Por., Jak wyżej. 
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replikacyjnych do innowacyjnych, produkty edukacji dostosowują się do potrzeb 

społecznych, odchodzą od wyników standardowych”51.   

Polityka innowacyjności, w którą wpisuje się edukacja, ma dziś ogromne  

znaczenie. Wpływa na efektywność procesów gospodarczych, jak również na 

ekonomiczny i społeczny rozwój państw szczególnie w okresie kryzysu światowego. 

Wtedy w ramach ożywienia gospodarki, dość mocno inwestuje się w innowacyjne 

programy, w tym edukację52. Obok inwestycji, do sprzyjających rozwojowi 

innowacyjności czynników, należy: stawianie przez jednostki interesów własnych nad 

zbiorowe; rozwój nowych mediów i technologii; stopniowy wzrost pluralizmu 

społeczno-kulturowego i jego akceptacja społeczna; wzrastającą mobilność 

przestrzenną społeczeństwa ; wszelkie przejawy obywatelskiej, oddolnej 

samoorganizacji społeczeństwa . Istnieją również czynniki wewnętrzne sprzyjające 

innowacyjności, są to : typy kultury organizacyjnej, charakteryzującej się: 

akceptowaniem, elastyczności proceduralnej; prawo do błędów; otwartość na 

zróżnicowanie stylów pracy i zarządzania, gotowość do ponoszenia ryzyka 

towarzyszącego testowaniu nowości53.  

W związku z tym, że innowacje (w zakresie badań i rozwoju wiedzy oraz 

edukacji): są siłą napędową produktywności, zwiększają wydajność i wzrost 

gospodarczy; są miernikiem konkurencyjności gospodarki krajowej wobec innych 

państw; stanowią wartość dodaną dla przemysłu i usług 54, innowacyjność i wiedza 

stają się chciane, a wręcz poszukiwane: „Wzrasta liczba instytucji otwartych na 

projekty mające wspierać lub uruchamiać potencjał kreatywności i innowacyjności , 

jednak podejmowane działania często ograniczone są do wyposażenia pracowników 

w określony rodzaj kompetencji i umiejętności, beż zmiany zasad funkcjonowania 

samej organizacji i typu jej kultury organizacyjnej.55” W ten sposób zrodziła               

się edukacja przystosowująca do zmian  czyli – krótkie, cykliczne szkolenia, które nie 

są realizowane w kształceniu masowym. Na uwagę zasługuje jeszcze jedna rzecz. 

Obecny system edukacji nie zaspakaja potrzeb przedsiębiorców. Główne skargi tych 

ostatnich wobec edukacji dotyczą absolwentów szkół wyższych, którym zarzuca się: 
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„niewłaściwy stosunek pracowników do wykonywania obowiązku, brak umiejętności 

organizacji własnej pracy, decyzyjności, odpowiedzialności czy rozwiązywania 

podstawowych problemów56”. Podobnie na to patrzy Anna Buchner-Jeziorska, która 

na podstawie badań z 1997 roku, nad oczekiwaniami pracodawców wobec 

absolwentów uczelni wyższych, zauważa, że: „profil kształcenia na poziomie 

wyższym jest raczej nie zgodny z oczekiwaniami pracodawców”57. W tym miejscu 

edukacja ma dużo do zrobienia, gdyż dla przedsiębiorców ważna staje się nie tylko 

wiedza, ale przede wszystkim postawa innowacyjności, którą szkoły powinny 

kreować wśród swoich uczniów: „System edukacyjny musi dostosowywać się do 

potrzeb rynku pracy i to nie tylko w zakresie dostarczania adekwatnej do potrzeb 

przedsiębiorców wiedzy, ale także w obszarze kształtowania wymaganych postaw 

innowacyjnych, sprzyjających funkcjonowaniu zarówno w środowisku pracy,            

jak i w życiu osobistym58”. W związku z tym, że szkoły kształcą przyszłych 

pracowników, w obecnych czasach istotnym staje się określanie efektów edukacji nie 

tylko prze naukowców, ale również przez przedsiębiorców i inne jednostki 

korzystające z wytworów edukacji 59. Poza tym, przy współcześnie ogromnym 

postępie i licznych zmianach, praktycznie w każdej dziedzinie życia, koniecznością 

staje się edukacja przez całe życie:  „Edukacja ma towarzyszyć każdemu 

człowiekowi przez całe życie z możliwością wielokrotnego wchodzenia i wychodzenia 

z systemu edukacji na różnych poziomach i w różnych formach kształcenia60”. 

Istotę i wagę polityki innowacyjności, czy też nowatorstwa, podkreśla Unia 

Europejska. Instytucja ta innowacyjności (szeroko pojęte j, nie tylko ograniczonej do 

edukacji) stworzyła dwa dokumenty, stanowiące jej podstawę prawną. Są to: Traktat 

o Utworzeniu Wspólnoty Europejskiej oraz Zielona Księga Innowacji61. Owocem 

działań UE promujących innowacyjność i kreatywność, stało się ogłoszenie roku 

2009, rokiem pod hasłem: „Kreatywność i Innowacyjność”62. 
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Odpowiedzią na potrzebę zmian w edukacji, w kierunku innowacyjności             

i kreatywności, stają się przede wszystkim szkoły alternatywne, w tym również 

Wrocławska Szkoła Przyszłości której jednym z liderów jest Ryszard Łukaszewicz63, 

czy też Budząca się szkoła Margaret Rasfeld64. 

Nie tylko Europa widzi potrzebę działań innowacyjnych we współczesnym 

świecie a tym samym w edukacji. Ameryka, też dostrzegła taką potrzebę, co wyraża 

się między innymi, w idei Steve’a Jobsa: Myśl Inaczej65. Poza tym Ameryka,               

a dokładniej jej organizacje, w tym Partnerstwo na rzecz Umiejętności XXI Wieku        

i Narodowa Rada ds. Studiów Społecznych poszły o krok do przodu, tworząc Mapę 

Umiejętności Społecznych istotnych w XXI wieku. W ramach tej mapy Beata 

Przyborowska, zwraca uwagę na takie kompetencje jak: kreatywność                          

i innowacyjność; krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów; elastyczność                   

oraz adaptacyjność (umiejętność dostosowywania się do zmieniających się 

warunków); inicjatywa i decydowanie o swoim życiu; produktywność; umiejętności 

liderskie i odpowiedzialność66. Stworzenie takiej mapy stało się podstawą                 

do skonstruowania zadań i celów do realizacji w amerykańskich szkołach.  

Oprócz korzyści płynących z wprowadzania innowacyjności, czy to dla 

państwa i jego gospodarki czy dla społeczeństwa, należy pamiętać, że zmiany mogą 

wiązać się również z negatywnymi skutkami. Beata Przyborowska w oparciu o myśl 

Gerarda Labudy, zauważa, że: „wszystkie innowacje materialno-techniczne, 

ustrojowe, światopoglądowe, zastosowane i pozytywnie oddziałujące na rozwój 

cywilizacyjny społeczeństwa mogą wpływać negatywnie, martwieć lub nawet 

wywoływać kryzys w życiu społecznym i naturze w chwili, gdy człowiek przestaje nad 

nimi panować, nad ich mocami oraz skutkami. Mogą również wystąpić sytuacje, 

kiedy innowacje obracają się przeciwko niemu i mogą prowadzić do załamania się  

całych cywilizacji”67. Pojawia się tu wątek etyczno-moralny związany                                     

z wprowadzaniem zmian, problem ich wartościowania oraz pytanie o to kto powinien 

rozeznawać co jest dobre o co nie. W tym miejscu z pomocą przychodzą pedagodzy, 

którzy: „mają wizję autentycznego i wartościowego wychowania, dzięki której                   
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są przygotowani do oceniania tego, co się dzieje, i prawidłowo kwalifikować niektóre 

zjawiska jako autentyczne innowacje, inne jako zmiany obojętne, a jeszcze inne jako 

zmiany szkodliwe”68. Tym co odróżnia innowacje wartościowe, autentyczne lub 

potrzebne od tandetnych, mogą też być, w myśl Romana Schultza, specjalne 

sprawdziany lub testery. Stają się one potrzebne tym bardziej, że masowość zmian, 

w tym innowacji, utrudnia rozeznawanie togo co jest istotne69. W takiej sytuacji 

ważne jest, by edukacja podlegała przemianom, gdyż jest do tyłu w stosunku do 

innych sfer życia społecznego. Sytuację taką podkreśla za Romanem Schulzem, 

autorka „Pedagogiki innowacyjności”: „Zgadzam się w tym względzie z poglądem                  

R. Szulza, że natężenie działań innowacyjnych w innych sferach praktyki społecznej 

jest o wiele szybsze, nasycenie pracy elementami twórczymi jest wyższe aniżeli                    

w oświacie i wychowaniu. Działalność dydaktyczno-wychowawcza jest z powodu 

uwarunkowań bardziej stabilna, skoncentrowana na przeszłości, mniej otwarta                     

na zmiany, a tym samym nieprzystająca do czasów współczesnych”70. 
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Rozdział drugi 

 

Horizon Report: 2016 Edycja Szkolna K-12 71 

 

Trzecia rewolucja przemysłowa, dość szybko zmieniająca się rzeczywistość, 

której przekształcenia determinowane są procesami globalizacyjnymi, postępem 

technologicznym, informacyjnym oraz idącym wraz z nim rozwojem przemysłowym, 

wywierają nacisk na zmiany w edukacji – tej część instytucji publicznej, która 

przygotuje młodych ludzi do życia we współczesnej rzeczywistości. Kierunek, w jakim 

powinna pójść edukacja, chcąc wykształcić człowieka współczesnego i zdolnego żyć 

we współczesności, pokazuje Horizon Report: 2016 Edycja Szkolna K-12. Raport ten 

jest jedną z części Projektu NMC Horizon, pokazującego nowe technologie                       

w odniesieniu do nauczania, uczenia się i twórczego podejścia do nauki. Na 

początku, a dokładniej w 2002 roku, projekt był wykorzystywany dla celów własnych. 

Dawał pracownikom możliwość bycia na bieżąco z informacjami o najnowszych 

badaniach nad technologiami edukacyjnymi. Z czasem dyrektor NMC, Larry 

Johnson, dostrzegł w zdobytych informacjach bogactwo, które mogło być przydatne 

nie tylko dla niego, lecz również dla instytucji naukowych. W ten sposób został,                 

w 2004r., z dostępem dla wszystkich, opublikowany NMC Horizon Report: Higher 

Education Edition. Dotyczył on technologii, które w ciągu najbliższych pięciu lat, będą 

wywierać wpływ na edukację w kolegiach i na uniwersytetach. Raport ten cieszył się 

dużym uznaniem i popularnością, w wyniku czego stał się coroczną publikacją.              

W 2009 roku projekt został wzbogacony o wydanie K-12, które obejmowało edukację 

na poziomie przedszkolnym, podstawowym i średnim. W 2010 roku pojawiło się 

wydanie Muzealne, dotyczące edukacji muzealnej, a w 2011 roku powstała nowa 

seria NMC Technology Outlook, która nawiązywała do procesów uczenia się               

w różnych rejonach świata . Seria ta jest efektem współpracy NMC z innowacyjnymi 

organizacjami w świecie. Obecnie NMC Horizon Report obejmuje swoim zakresem 

cztery globalne edycje: szkolnictwo wyższe, edukację K-12 (edukacja przedszkolna, 

podstawowa, średnia), muzeum i bibliotekę. W każdej z nich zwraca się uwagę na 
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najważniejsze trendy, wyzwania i technologie, które będą miały wpływ na edukacje      

w poszczególnych zakresach w ciągu najbliższych pięciu lat72. W niniejszej pracy 

podstawę analizy będzie stanowił raport dotyczący edycji szkolnej – K-12 z 2016 roku.  

Horizon Report 2016 Edycja Szkolna K-12 został opracowany przez NMC     

we współpracy z Consortium for School Networking (CoSN)  i udostępniony dzięki 

Share Fair Nation w ramach dotacji z Morgridge Family Foundation. Podstawą 

opracowania raportu stały się 15-letnie badania i publikacje w dziedzinie technologii             

i kształcenia. W tym czasie 59 ekspertów z 18 krajów i 6 kontynentów, próbowało 

odpowiedzieć na pytania, między innymi, o to jakie trendy i technologie                                

w perspektywie najbliższych 5 lat będą miały wpływ na zmiany w edukacji. Praca 

ekspertów opierała się na metodzie delfickiej. Pierwszym jej etapem było ustalenie 

tego, co ma i będzie miało wpływ na charakter edukacji w perspektywie najbliższych 

5 lat. W tym celu założony został panel ekspercki, który zrzeszał uczonych z ró żnych 

środowisk, narodowości i o różnych zainteresowaniach. Raport podaje, że w ciągu     

10 lat badań, przez panel przewinęło się ok. 1500 ekspertów z całego świata 73.  

Po utworzeniu panelu, kolejnym krokiem było dokonanie przez ekspertów 

przeglądu literatury, odpowiadającej właściwej edycji projektu. Na tym etapie 

następowało zapoznanie się i analiza wycinków gazet, raportów, esejów i innych 

materiałów odnoszących się do nowych technologii. Powstała w ramach panelu 

grupa omawiała istniejące zastosowania technologii lub w wyniku burzy mózgów, 

kształtowała nowe. Wszystko to, jeśli chodzi o Edycję K-12, skupiało się wokół 

zagadnień związanych z nauczaniem, uczeniem się i twórczym dochodzeniem.                

Po zapoznaniu się z literaturą, panel ekspertów, utworzył pytania badawcze, które 

pozwalały ustalić istotę projektu NMC Horizon, czyli stworzyć wykaz interesujących 

czy też znaczących, dla przekształceń w edukacji, technologii, wyzwań i trendów.              

W ten sposób w Edycji K-12, powstały takie pytania badawcze jak: 

1. Która z rozwijających się technologii edukacyjnych, skatalogowanych w ramach 

NMC Horizon Project Listing, będzie istotna dla nauczania, uczenia się i kreatywnego 

działania w światowej edukacji na poziomie K-12, w ciągu kolejnych pięciu lat? 
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2. Która z ważnych rozwijających się technologii edukacyjnych została na naszej 

liście pominięta? 

Rozważ te powiązane pytanie: 

 Co chciałbyś wymienić spośród stabilnie rozwijających się technologii 

edukacyjnych, co niektóre szkoły stosują dzisiaj, a co prawdopodobnie 

wszystkie szkoły powinny szeroko stosować dla wspierania lub zwiększania 

nauczania, uczenia się bądź kreatywnego dochodzenia? 

 Jakie technologie mają solidną bazę użytkowników w branży konsumenckiej, 

rozrywkowej czy innych branżach, o które szkoły powinny aktywnie zabiegać? 

 Jakie są technologie, które uważasz za rozwijające się do tego stopnia, że 

szkoły powinny zacząć zauważać je w ciągu najbliższych czterech lub pięciu 

lat?  

3. Jakie najważniejsze trendy zamierzają przyspieszyć technologię edukację            

w edukacji K-12 w ciągu najbliższych pięciu lat? 

4. Które z istotnych wyzwań postrzegasz jako, te które będą utrudniać technologię 

edukacyjną w kształceniu K-12, w ciągu najbliższych pięciu lat?74 

W wyniku wnikliwej analizy odpowiedzi i możliwości wielokrotnego wyboru, 

każdy z ekspertów działający w ramach panelu, dokonał klasyfikacji odpowiedzi              

i przypisania wagi wytypowanym zagadnieniom. Takie działanie, przy zbiorowym 

zestawieniu efektów analizy przeprowadzonej przez poszczególnych ekspertów, 

tworzy ranking w ramach, którego widać jakie trendy, wyzwania i technologie 

edukacyjne wysuwają się na prowadzenie. Dwanaście spośród tych zagadnień, które 

znajdują się na szczycie, czyli co do których jest jasno widoczna zgoda uczonych 

pracujących nad raportem, podlega dalszej weryfikacji pod kontem tego,                          

jak wytypowane trendy, wyzwania, technologie wpływają na edukację. W ten sposób 

powstaje lista, która po ponownej weryfikacji ekspertów daje, ostateczny efekt, czyli: 

sześć zagadnień wyznaczających trendy w edukacji; sześć tematów stanowiących 

wyzwania dla edukacji i sześć istotnych technologii edukacyjnych. 
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Rozdział trzeci 

 

Nowe trendy, istotne wyzwania, znaczące technologie w edukacji na podstawie 

Horizon Report: 2016 Edycja Szkolna K-12 

 

3.1. Nowe trendy w edukacji na podstawie Horizon Report 2016 Edycja Szkolna K- 12.  

W wyniku cyklicznego głosowania opartego na metodzie delfickiej, eksperci                     

z 18 wytypowali sześć trendów, które będą miały wpływ na podejmowanie decyzji lub 

planowanie technologii w edukacji w ciągu najbliższych 5 lat. Eksperci podzielili               

te trendy ze wzglądu na przypuszczalny czas ich oddziaływania na edukację. W ten 

sposób wyróżniono:  

 trendy długoterminowe, które będą wpływać na podejmowanie decyzji  

przez ponad 5 lat. Do tej grupy zakwalifikowano:  

 przeprojektowanie przestrzeni edukacyjnej;  

 ponowne przemyślenie pracy szkół; 

 trendy średnioterminowe, które są i będą istotne od trzech do pięciu lat, 

czyli:  

 nauka oparta na współpracy; 

 głębsze podejście do nauki; 

 trendy krótkoterminowe, które już teraz prowadzą do przyswojenia 

nowych technologii, skutkiem czego, w najbliższym czasie (od jeden                      

do dwóch lat), stać się mogą powszechnymi lub zaniknąć. Do tej grupy 

eksperci zakwalifikowali: 

 znajomość języka kodowania; 

 uczniowie jako twórcy. 

Każdy z sześciu trendów był rozpatrywany w kontekście konsekwencji, jakie 

będą one wywierać w ramach: 

 polityki (policy), rozumianej w kontekście przepisów ustawowych, 

wykonawczych, zasad i wytycznych dotyczących szkół;  
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 przywództwa (leadership), będącego produktem eksperckiej wizji  

przyszłości, dokonanej w oparciu o badania i dogłębną refleksję;   

 praktyki (practice), pojawiającej się tam gdzie nowe idee i pedagogika 

wprowadzane są do szkół. 

W przypadku polityki, eksperci zauważyli, że choć widać jej powiązanie               

z wszystkimi sześcioma trendami, to zmiany w tym obszarze będą, przede 

wszystkim, związane z decyzjami i przemyśleniami co do pracy szkół. Wynika to            

z faktu, że rośnie zapotrzebowania na kompetencje, umiejętności oraz pracowników 

przygotowanych do pracy. Takim wyzwaniom stawiła czoła Filandia, która w ramach 

Krajowych Programów Naucznia, przeorganizowała tradycyjne klasy do nauki historii 

i matematyki. Połączyła je z interdyscyplinarnymi klasami, dzięki czemu zniknęły 

bariery między przedmiotami, co z kolei poszerzyło perspektywy uczenia                              

i praktycznego kształcenia. W obszarze polityki, na uwagę zasługują również zmiany 

w zakresie technologii cyfrowej oraz związanymi z nią umiejętnościami kodowania 

oraz programowania. Ważnym stają się tu odpowiednie działania i uregulowania 

prawne pomagające rozwiajć te umiejętności. Przykładem tu, jest rząd Stanów 

Zjednoczonych, który dofinansował, w olbrzymiej wysokości, projekt Computr 

Science for All, ze szczególnym przeznaczeniem na kodowanie i programowanie75. 

W zakresie przywództwa, praktycznie wszystkie trendy odgrywają ważną rolę, 

jednakże eksperci zauważają, że tylko dwa z nich wyróżniają się unikalną 

możliwością widzenie i przywództwa. Mowa jest o nauce opartej na współpracy                    

i uczniach jako twórcach. Pierwszy z nich staje się coraz bardziej popularny. Pojawia 

się w programach nauczania i na zajęciach klasowych. Wagę tego trendu 

podkreślają eksperci K-12 dostrzegając, że nauka oparta na współpracy, może 

wpłynąć na fi lozofię szkoły, tworząc ducha pracy zespołowej. W tym przypadku, na 

uwagę zasługuje University Park Campus School w Massachusetts, który rozwinął 

inicjatywę współpracy na poziomie gimnazjalnym. Zaowocowa ło to tym, że w szkole 

średniej uczniowie, już samodzielnie, bez większej pomocy nauczyciela, kierowali 

własnymi zespołami projektowymi. Drugi z trendów, podobnie jak pierwszy, również 

cieszy się rosnącą popularnością. Idzie on w kierunku od pasywnego odbiorcy 

wiedzy, ku twórczemu działaniu. Przejawem takiego podejścia jest program 
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opracowany przez Big Picture Learning w Stanach Zjednoczonych, który daje 

uczniom możliwość układania własnego harmonogramu zajęć w oparciu o własne 

zainteresowania i pasje76.  

Podobnie jak w dwóch powyższych obszarach (polityki, przywództwa) tak               

w przypadku praktyki, wszystkie sześć trendów będą miały swoje praktyczna 

konsekwencję. Jednakże, dwa spośród nich w sposób szczególny wywrą wpływ na 

sposób działania w zakresie uczenia się i nauczania. Pierwszy z trendów                            

to przeprojektowanie przestrzeni klasowej. Okazuje się, że układ klasy wraz                        

z meblami i zastosowaną w niej technologią mają ogromny wpływ na wydajność 

studentów i ich zaangażowanie w pracę. Twórcy raportu jako przykład podają Innovę, 

system szkolny w Peru, w ramach którego stworzono całkowicie elastyczne budynki 

wraz z mobilnymi meblami i wyposażeniem, które można dostosować do każdej 

klasy. Drugi z trendów, który ma odzwierciedlenie w praktyce edukacyjnej, to głębsze 

podejście do nauki, którego wyrazem jest wyjście edukacji poza ramy szkolne                      

i łączność z rzeczywistością pozaszkolną. Takie działanie ma u młodzież poszerzyć 

horyzonty wiedzy oraz przygotować ją do zatrudnienia. Przykładem tu, są koreańscy 

uczniowie piątej klasy, którzy projektując nową przestrzeń na plac zabaw, przeszli 

przez cały proces planowania nowej placówki wraz z zatwierdzeniem projektu przez 

władze miasta, zapoznaniem się z kodeksem bezpieczeństwa i zebraniem pieniędzy 

na realizację projektu77.  

3.1.1. Trendy długoterminowe  

Ta grupa trendów mając charakter długoterminowy, będzie wpływać                           

na edukację przez ponad 5 lat. Zespół ekspertów zaliczył tu przeprojektowanie 

przestrzeni edukacyjnej oraz ponowne przemyślenie sposobu pracy szkół. 

3.1.1.1. Przeprojektowanie przestrzeni edukacyjnych  

Jest to trend nastawiony na proces nauczania i kształtowania młodych 

pracowników. Sprzyjać jemu ma nowa infrastruktura szkolna i co za tym idzie, 

zmiany w przestrzeni architektonicznej, na które składa się innowacyjność                           

w architekturze i w planowaniu przestrzennym. Wszystko to ma sprzyjać lepszemu 
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nauce. W ten sposób tradycyjna szkoła z standardowym układem ławek w rzędzie        

i nauczycielem z przodu, powinien ustąpić miejsca układom mobilnym, 

umożliwiającym zmianę ułożenia w zależności od potrzeb nauki78.   

3.1.1.2. Ponowne przemyślenie sposobu pracy szkół 

Kolejny kierunek zmian o charakterze długoterminowym dotyczy tego,                     

jak szkoła powinna pracować, żeby osiągnąć zamierzone cele. Chodzi tu przede 

wszystkim o zmianę tradycyjnego modelu zajęć w klasie i całego szkolnego 

doświadczenia. Obie te rzeczy determinowane są głównie, przez innowacyjne 

metody nauczania, z których te, bazujące na projektowaniu, kompetencjach lub 

wyzwaniach oraz dające możliwość swobodnego przejścia z jednej aktywności do 

drugiej, wymagają likwidacji harmonogramu dzwonków. Stworzenie takiej sytuacji, 

umożliwi bardziej naturalną i autentyczną naukę . Eksperci w ramach przemyśleń 

dotyczących sposobu pracy szkoły, zwracają również uwagę na obszerny pokój, 

dający możliwość samodzielnego studiowania. Zgodnie z raportem, duże możliwości 

w kształceniu, dają przede wszystkim, niekonwencjonalne modele szkół, czyli 

otwarte, wirtualne i opierające się na projektowaniu79. 

3.1.2. Trendy średnioterminowe  

Kolejną grupę trendów stanowią te, o charakterze średniookresowym, czyli  

wywierające wpływ na edukację w perspektywie od 3 do 5 lat. Raport zalicza do nich 

uczenie oparte na współpracy oraz głębsze do niej podejście.  

3.1.2.1. Uczenie oparte na współpracy 

Wspólna nauka, jak zostało to ujęte w raporcie, odnosi się przede wszystkim 

do nauczycieli i uczniów, podejmujących współpracę w ramach grupowej aktywności 

lub działań typu peer-to-peer. Tego typu podejście skupia się wokół czterech zasad: 

umieszczenia ucznia w centrum, podkreślenia interakcji, pracy w grupach                         

i opracowania rozwiązań rzeczywistych problemów. Działanie takie poprawia 

zaangażowanie i uczenie się u uczniów znajdujących się w niekorzystne j sytuacji, 

pomaga również w rozwoju zawodowym oraz interdyscyplinarnym nauczaniu samych 

nauczycieli. Wspólne uczenie się będzie jeszcze bardziej zyskiwało na wartości,               
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ze względu na globalną współpracę online. W ramach niej, narzędzia cyfrowe 

wykorzystywane są do wspierania interakcji skupiających się na  programach 

nauczania i promowania wzajemnego zrozumienia międzykulturowego. Przykładem 

tu, są nauczyciele i uczniowie z Nowej Zelandii i Singapuru, którzy dzięki portalowi 

takiemu jak WhatsApp, nawiązali na płaszczyźnie internetowej, partnerstwo 

umożliwiające wzajemne zgłębianie obu kultur.80 

3.1.2.2. Głębsze podejście do nauki  

Nie tylko wspólna nauka, ale również głębsze do niej podejście, będzie                      

w najbliższym czasie zyskiwało na wadze. Raport, w oparciu o definicję stworzoną 

przez Fundację Williama i Flory Hewlett, głębsze podejście do nauki, określa  jako 

mistrzostwo treści, które angażuje studentów w krytyczne myślenie, rozwiązywanie 

problemów, współpracę i samodzielną naukę. W celu utrzymania motywacji, 

uczniowie muszą rozumieć jak nowa wiedza i umiejętności wpłyną na otaczający ich 

świat81. Z pomocą przychodzi tu pedagogika o charakterze aktywnym a nie biernym, 

obejmująca swym zakresem nauczanie oparte na problemach, projektach, na 

wyzwaniach uczenia się, na pytaniach, zachęcających do twórczego rozwiązywania 

problemów i aktywnego wdrażania rozwiązań82.  

3.1.3. Trendy krótkoterminowe   

Ostatnia grupa trendów, zgodnie z przewidywaniami ekspertów, już prowadzi 

do przyswojenia nowych technologii. Efektem tego może być to, że w najbliższym 

czasie (od 1 do 2 lat) to co zostało wprowadzone, może spowszednieć lub zaniknąć. 

Do tej grupy zakwalifikowane zostały: znajomość języka kodowania oraz uczniowie 

jako twórców. 

3.1.3.1. Znajomość języka kodowania  

W przypadku kodowania, mowa jest o różnych formach języka zrozumiałych 

dla komputera czyli HTML, JavaScript i PHP. Raport w oparciu o wyliczenia Code.org 

zwraca uwagę na to, że w 2020 roku będzie 1,4 mln stanowisk informatycznych,                    

a tylko 400 000 studentów zajmujących się informatyką i mogących wypełnić                       
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te stanowiska. Znając te prognozy oraz tempo rozwoju technologii informatycznych, 

autorzy raportu zwracają uwagę na konieczność uczenia dzieci kodowania już od 

najmłodszych lat. W tym celu podejmowane są już dziś, przez liderów szkół                             

i technologów, działania ukierunkowane na wprowadzenie kodowania w nauczaniu 

na poziomie K-12. Szkoły na całym świecie rozwijają programy kodowania, w których 

uczniowie wspólnie projektują strony internetowe, rozwijają gry edukacyjne i aplikacje 

oraz opracowują rozwiązania problemów poprzez modelowanie i prototypowanie 

nowych produktów83. Dodatkowo, pojawienie się przyjaznych dla użytkownika 

narzędzi, takich jak Raspberry PI, Scratch i LegoNXT, ułatwiaja uczniom rozpoczęcie 

nauki kodowania. Wartość wypływająca z tej nauki wynika z faktu, że umiejętność ta 

pobudza kreatywność oraz zdolność rozwiązywania problemów84.    

3.1.3.2. Uczniowie jako twórcy  

Drugi z krótkoterminowych trendów zwraca uwagę na uczniów jako twórców. 

W ramach tego podejścia, młodzież poznaje przedmiot nie w akcie przyswajania 

suchej teorii, lecz przez działanie twórcze. Czynnikami sprzyjającymi takiemu 

działaniu jest przede wszystkim szeroka gama narzędzi cyfrowych, w tym technologii 

mobilnych, czy ogólno dostępnych aplikacji społecznościowych jak Instagram                       

i SnapChat, umożliwiających użytkownikom udostępnianie zdjęć lub prostych 

filmików. Doskonaleniu u uczniów umiejętności twórczych, sprzyja ich 

zaangażowaniu w naukowe doświadczenia, jest również istotne w rozwoju gier, ich 

tworzeniu i programowaniu85. 

3.2. Znaczące wyzwania związane z adaptacją technologii do edukacji K-12 

Obok wyznaczenia trendów w edukacji, panel ekspercki, w ramach badań nad 

raportem w wersji K-12, określił typy wyzwań przed którymi stoi edukacja. Podobnie 

jak przy trendach, tak tutaj, drogą metody delfickiej, wyodrębniono sześć takich 

wyzwań, które skategoryzowano w trzech grupach, są to wyzwania:  

 zrozumiałe i łatwe do wprowadzenia: 

 nauka przez doświadczenie; 

 zmiana roli nauczyciela; 
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 mało lub bardziej zrozumiałe, z trudnościami co do sposobu ich 

zastosowania: 

 wzrost zasobów cyfrowych; 

 skalowanie innowacji dydaktycznych; 

 skomplikowane, wymagające dodatkowych danych i spostrzeżeń zanim 

będzie możliwość ich wprowadzenia: 

 luka w osiągnięciach; 

 spersonalizowana nauka. 

Wyzwania te zostały również zbadane pod kątem konsekwencji, jakie mogą 

wynikać na płaszczyźnie polityki, przywództwa i praktyki 86. 

W przypadku polityki, na którą mają wpływ wszystkie przedstawione 

wyzwania, dwa w sposób szczególny zostały zauważone. Są to: uczenie się przez 

autentyczne doświadczenie oraz przekształcenie roli nauczyciela w nauczaniu. Oba 

wyzwania stanowią już podstawę podjęcia decyzji politycznych sprzyjających 

rozwojowi uczenia się przez doświadczenie. Przykładem  może być Ministerstwo 

Oświaty w Ontario, które stworzyło ramy programowe łączące edukację                                

z środowiskowym doświadczeniem. Takie podejście ma uczynić młodego człowieka 

globalnym obywatelem lepiej rozumiejącym otaczającą go rzeczywistość, a przez to 

przyczyniającym się do wzrostu rozwoju gospodarczego87.  

W przypadku nauczycieli, ich przekształcenie powinno iść w kierunku od 

wykładowcy do przewodnika w XXI wieku. Polityka powinna sprzyjać takim 

przeobrażeniom, gdyż współcześni nauczyciele, w coraz większym stopniu wykazują 

zapotrzebowanie na nowe technologie, celem wykorzystania ich w pracy z uczniem 

np. przy nauce pisania, czytania. Realizacja takiego wyzwania nie jest powszechna, 

jednakże naprzeciw takim potrzebom wyszedł Irlandzki Departament Edukacji                       

i Umiejętności, który w ramach Cyfrowej Strategii dla Szkół w latach 2015-2020, 

uwzględnił pomoc nauczycielom w bardziej aktywnej nauce88.  

W zakresie przywództwa, również spośród sześciu wyzwań, dwa nabrały 

większego znaczenia ze wzglądu na trudności w ich wdrożeniu. Są to: dostępność do 
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sieci online oraz równość w osiąganiu sukcesu. Panel ekspertów zauważył, że brak 

jest równego dostępu do szybkiego Internetu szerokopasmowego, co z kolei skutkuje 

z jednej strony, brakiem dostępu do materiałów edukacyjnych znajdujących się w 

Internecie, z drugiej niemożnością wykonywania przez uczniów pracy domowej. 

Kolejnym, najtrudniejszym z wyzwań w ramach przywództwa, jest zmniejszenie 

rozbieżności w osiąganiu przez uczniów sukcesów, dające w przyszłości możliwość 

lepszego zatrudnienia. Z problemem tym zmierzyła się Nowa Zelandia, która 

zainicjowała powstanie Ministerstwa Inwestycji Edukacyjnej w Edukacyjny Sukces 

współdziałającego z Fundacją Innowacji Nauczycielskich. Celem obu instytucji jest 

wspieranie i pomaganie uczniom w osiąganiu sukcesu, szczególnie jeżeli chodzi o 

tych, którzy mają z tym trudności, w związku z niekorzystną sytuacją w jakiej się 

znaleźli, np. finansową89.  

W zakresie praktyki, każde z sześciu wyzwań związanych z promowaniem 

nauczania i uczenia się w edukacji K-12, wiąże się z licznymi przeszkodami. Na 

uwagę zasługują tu dwa, które szczególnie są trudne. Mowa jest o skalowaniu 

innowacji dydaktycznych i spersonalizowanej nauce. W pierwszym przypadku 

trudność polega na tym, że procesowi zmian musi towarzyszyć odpowiednia kultura 

szkolna, zachęcająca specjalistów od eksperymentowania, do współpracy nad 

nowymi podejściami. Przykładem jest znajdująca się w Denver, Public School 

Imaginarium - szkoła, w której nauczyciele, uczniowie i administratorzy stosują 

zasady myślenia projektowego, w celu przenoszenia nowych modeli od koncepcji do 

wdrożenia, ze szczególnym uwzględnieniem dużych pomysłów90. 

W przypadku wyzwania dotyczącego spersonalizowania nauczania, to nie ma 

jeszcze porozumienia co do sposobów uczenia się tym trybem, a definicje są często 

niejasne. Z pomocą przychodzi tu coraz większa liczba technologii umożliwiających 

bardziej zindywidualizowaną pracę. Takim pomocnym narzędziem są platformy 

edukacyjne, które zostały wykorzystane do pracy z uczniem w Singapurze. 

Tamtejsze szkoły pilotują przystosowanie platformy edukacyjnej dla matematyki, 

gdzie nauczyciele w sposób prywatny mogą dokonywać analizy postępu uczniów                   

i dostosowywać swoje instrukcje, do potrzeb swoich podopiecznych. Plusem tego 

wyzwania jest to, że uczniowie będą także mieli więcej autonomii w zakresie 
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używanych podczas uczenia się materiałów, co prowadzi do zwiększenia ich 

zaangażowania i odpowiedzialności 91. 

3.2.1. Rozstrzygalne wyzwania  

Wyzwania z tej grupy, do której zespół ekspertów zaliczył: autentyczne 

doświadczenia w nauce i przemyślenie ról nauczycieli,  należą do tych wyzwań, które 

są zrozumiałe i jest wiadomo jak je rozwiązać. 

3.2.1.1. Autentyczne doświadczenia w nauce  

Autentyczne doświadczenia w nauce, to uczenie się w wyniku kontaktu ucznia 

z rzeczywistymi problemami i sytuacjami, z jakimi młody człowiek w przyszłości może 

się spotkać, w swoim życiu zawodowym. Jest to nauka przez doświadczenie, która 

już jest praktykowana w szkołach, dzięki współpracy tych instytucji z szerszą 

społecznością, w tym przez aktywne partnerstwo z lokalnymi organizacjami. 

Działanie takie jest korzystne, gdyż dzięki niemu uczniowie mogą przewidzieć, jakie 

są wobec nich oczekiwania ze strony środowiska poza szkolnego, a tym samym 

podjąć odpowiednią praktykę. Inne korzyści wypływające z realizacji tego wyzwania, 

to zmniejszenie przepaści między nauką akademicką a jej zastosowaniem w świecie. 

Dzięki autentycznej, rzeczywistej nauce, uczniowie nabywają umiejętności niezbędne 

do osiągnięcia sukcesu zarówno w szkolnictwie wyższym, jak również                                   

w zatrudnieniu. Choć realizacja wyzwania dotyczącego autentycznego 

doświadczenia w nauce, należy do łatwiejszych, czyli posiada rozwiązania, które da 

się zrozumieć, to jednak istnieją tu trudności dotyczące włączenia tych zastosowań 

do szkół. Jak zauważają eksperci Horizon Report K12, Teach Thought wyodrębnia 

pięć takich przeszkód utrudniających włączenie nauki w świat szkolny.                               

Tym co przeszkadza w realizacji powyższego wyzwania jest to, że:   

 standardy nauczania i treści są zbyt sztywne;  

 testowanie i odpowiedzialność kierowane są decyzjami 

pedagogicznymi;  

 harmonogramy są zbyt poukładane, a uprzedmiotowienie zbyt 

ograniczające;  

 brak praktyki pedagogicznej związanej z podejmowaniem ryzyka;  
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 brak polityki wspierającej kulturę osiągnięć zamiast uczenia się               

i nauczania.  

3.2.1.2. Przedefiniowanie roli nauczycieli 

W wyniku zmian, w szczególności dotyczących technologii nauczania, 

nauczyciele i ich rola w nauczaniu też musi ulec przekształceniom. Powinni oni 

wykorzystać posiadaną wiedze ekspercką, w celu zbudowania środowiska 

naukowego, pomagającego studentom zdobyć umiejętności XXI wieku, w tym 

kreatywnego myślenia i umiejętności korzystania z technologii cyfrowych. W ten 

sposób nauczyciel to mentor, przewodnik, odpowiedzialny za kształtowanie 

globalnego obywatelstwa i motywujący uczniów do wyrabiania w sobie nawyków 

uczenia się prze całe życie, dających młodym ludziom możliwość kierowania 

własnymi procesami zdobywania wiedzy. Nauczyciel, żeby sprostać zadaniom, jakie 

stawia przed nim współczesna edukacja, nie może być bierny, musi być aktywny, 

dbać oswój rozwój zawodowy korzystając z mediów społecznościowych, współpracy 

z innymi nauczycielami (szkolnymi i pozaszkolnymi) oraz narzędzi i zasobów 

internetowych92. 

3.2.2. Trudne wyzwania  

Do tej grupy wyzwań należą te, które są zrozumiałe, jednakże sposoby ich 

rozwiązania nie są do końca uchwytne. Są to wyzwania takie, jak wzrost zasobów 

cyfrowych oraz skalowanie innowacji dydaktycznych. 

3.2.2.1. Wzrost zasobów cyfrowych 

Rzeczą, która kwalifikuje wyzwanie wzrostu zasobów cyfrowych jako trudne do 

realizacji, to problemy z równomiernym, sprawiedliwym dostępem do Internetu 

szerokopasmowego i urządzeń komputerowych. Raport podaje, że sytuacja taka 

dotyczy nie tylko krajów rozwijających się, ale również tych rozwiniętych, jak Stany 

Zjednoczone, gdzie pięć milionów gospodarstw domowych z dziećmi w wieku 

szkolnym, nie jest przystosowanych do obsługi szybkiego Internetu. Bolesne jest to 

szczególnie dla państw, w których edukacja w dużym stopniu opiera się na pracy 

domowej, w ramach której oczekuje się od uczniów większej nauki poza szkolnej. 

Próbę rozwiązania powyższego problemu podjął prezydent Obama, ogłaszając 
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inicjatywę Connect ALL, która obiecuje szybki dostęp szerokopasmowy                                

i technologiczny do każdego Amerykanina. Problemy z dostępem do sieci cyfrowych 

mają nie tylko uczniowie, ale również szkoły, które nie posiadają łącz 

przystosowanych do odbiory szerokopasmowego Internetu 93.  

3.2.2.1. Skalowanie innowacji dydaktycznych  

Wraz z problemem związanym z nierównym dostępem do zasobów cyfrowych 

idzie w parze problem skalowania - wdrażania innowacji dydaktycznych w szkole. 

Jest to kolejne trudne wyzwanie, które wiąże się z tym, że na nauczyciele                              

nie są doceniani za innowacyjne podejścia i ulepszanie nauczania oraz zdobywanie 

wiedzy, a jedynie ograniczani przez sztywne ramy szkolne, co budzi w nich 

frustrację. Ponadto szkoły i okręgi szklone wyznaczają przeszkody w wprowadzaniu 

innowacji w całej organizacji, a nauczyciele często nie mają czasu na 

eksperymentowanie  z nowościami. Dużo do życzenia ma również instytucjonalne 

wsparcie na poziomie lokalnym, nie mówiąc już o wsparciu finansowym, co raport też 

zauważa za wyzwania94. Realizacja wyzwania dotyczącego wdrażania innowacji 

pedagogicznych wymaga: odpowiedniego finansowania, zdolnego przywództwa, 

silnych praktyk ewaluacyjnych, usunięcia restrykcyjnej polityki, lepszego 

przygotowania nauczycieli do w wprowadzaniu innowacji, skutecznych praktyk            

i poprawy wielu czynników systemowych95. 

3.2.3. Złowrogie wyzwania  

Ta grupa to wyzwania, które trudno zdefiniować oraz ciężko się z nimi 

zmierzyć. Należą do niej luka w osiągnięciach i spersonalizowanie nauki.  

3.2.3.1 Luka w osiągnięciach 

Kolejny problem, który stanowi wyzwanie dla edukacji, to różnice                                 

w osiągnięciach uczniów. Uwidacznia się to szczególnie przy wynikach 

akademickich, których poziom, jak mówi raport, zależny jest od statusu społeczno - 

kulturowego, rasy, pochodzenia etnicznego lub płci. Należy dodać tu jeszcze czynniki 

środowiskowe, jak presja rówieśnicza, śledzenie studentów, negatywne stereotypy                  
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i skłonności do testów. Standaryzacja wyników testów i wskaźników ukończenia też 

nie pomaga, gdyż prowadzą one tylko do porównywania wyników na poziomie 

indywidualnym i grupowym. W takiej sytuacji z pomocą może przyjść inne wyzwanie 

– adaptacyjne i zindywidualizowane technologie zdobywania wiedzy. Umożliwiają 

one zidentyfikowanie uczniów i populacji studentów o niższej wartości. Pomagają 

również wychowawcom i liderom w ocenie problemu i dostosowanie metod działania 

celem wyrównania osiągnięć u dzieci słabszych. W przypadku nierówności 

edukacyjnych wynikających z barier kulturowych, jak w przypadku kobiet 

pozbawionych dostępu do edukacji (Dżibut, Sudan, Jemen) lub w krajach                             

z niepokojem społecznym, czyli dotkniętych np. wojną (konflikty w krajach 

środkowoeuropejskich, Wschodnia i Północna Afryka) , konieczna jest interwencja                         

i pomoc o charakterze globalnym96.  

3.2.3.2. Spersonalizowanie nauki 

Zindywidualizowanie nauki staje się coraz bardziej popularne. Pojawia się 

ono, jak pokazuje raport, w szeregu programów edukacyjnych, doświadczeniach 

edukacyjnych, podejściach instruktażowych i strategiach wspierania akademii, 

mających na celu zaspokajanie konkretnych potrzeb, zainteresowań, aspiracji lub tła 

kulturowego poszczególnych uczniów. Coraz bardziej mówi się o dostosowywaniu 

nauki do ucznia, tym bardziej, że unikalne potrzeby stanowią podstawę dla nowych 

technologii. Tym co sprzyja rozwojowi zindywidualizowanego nauczania jest 

internetowe środowisko nauczania oraz przyswojone technologie zdobywania 

wiedzy. Barierą z kolei, jest brak sprzyjającej rozpowszechnianiu 

zindywidualizowanego nauczania, właściwej infrastruktury w systemie szkolnym,                       

np. łączy dla Internetu szerokopasmowego97.  

3.3. Istotne dla Edukacji K-12 technologie edukacyjne  

Eksperci działający na rzecz Horizon Report K-12 oprócz skupienia się na 

trendach i wyzwaniach podjęli pracę nad wytypowaniem istotnych dla edukacji na 

poziomie K-12, zmian w technologii edukacyjnej, która jest rozumiana jako narzędzia 

i zasoby służące poprawie nauczania, uczenia się i twórczego dochodzenia.  

Podobnie jak we wcześniejszych przypadkach, tak tu zastosowano metodę delficką, 
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dzięki której udało się po wielokrotnych badaniach, dyskusjach, głosowaniach 

wytypować sześć rzeczy związanych z technologią edukacyjną. Zostały one 

sklasyfikowane w trzech kategoriach czasowych: 

 krótkoterminowe, czyli te, które wejdą do powszechnego użytku w ciągu 

roku lub mniej, jak:  

 Makerspaces;  

 nauka online;  

 średnioterminowe, które przypuszcza się, że będą zastosowane                     

w ciągu od dwóch do trzech lat, jak:  

 Robotyka;  

 wirtualna rzeczywistość;  

 dalekosiężne, czyli te które zostaną wprowadzone do głównego nurtu 

edukacji w ciągu czterech do pięciu lat. Do tej grupy należy:  

 sztuczna inteligencja;  

 techniki użytkowe. 

Kluczowym kryterium selekcjonowania badanych technologii stało się ich 

znaczenie w nauczaniu, uczeniu się i twórczym działaniu. Po wytypowaniu 

powyższych sześciu rozwiązań technologicznych, praca badawcza nie została 

zamknięta. NMC nadal monitoruje pozostałe technologie, gdyż podlegają one 

ciągłym zmianom, w tym dodaje do listy nowe, które mogą mieć istotne znaczenie dla 

nauki i twórczego badania. Obecnie lista technologii jest podzielona na siedem 

kategorii, należą do nich:  

 Technologie Konsumenckie (Consumer Technologies) stworzone dla celów 

rekreacyjnych i zawodowych. Choć nie są stworzone dla celów edukacyjnych 

to znajdują się wśród nich, które mogą służyć jako pomoc w nauce i być 

przystosowane do użytku w szkołach. Zalicza się do nich: 3D Video, Drones, 

Electronic Publishing, Quantified Self, Robotics, Tablet Computing, 

Telepresence, Wearable Technology; 

 Strategie Cyfrowe (Digital Strategies) to sposoby korzystania z urządzeń                       

i oprogramowania wzbogacające i uatrakcyjniającego nauczanie i uczenie się 

(w znaczeniu formalnym jak i nieformalnym) w szkole oraz poza nią.                   
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Do tej kategorii należą : Bring Your Own Device (BYOD), Flipped Classroom, 

Location Intelligence, Makerspaces, Preservation/Conservation Technologies; 

 Technologie Wspomagające (Enabling Technologies) to te, które mogą 

przekształcić istniejące już technologie, w kierunku tego czego oczekujemy. 

Powiązanie ich z edukacją jest niewielkie, jednakże stanowią one podstawę 

do pojawiania się nowości. Wprowadzają one ułatwienia, a ich działanie 

poszerza zasięg narzędzi i zwiększa ich przydatność. Uwagę zwracają tutaj: 

Affective Computing, Artificial Intelligence, Electrovibration, Flexible Displays, 

Machine Learning, Mesh Networks, Mobile Broadband, Natural User 

Interfaces, Near Field Communication, Next-Generation Batteries, Open 

Hardware, Speech-to-Speech Translation, Virtual Assistants, Wireless Power; 

 Technologie Internetowe (Internet Technologies) Technologie internetowe 

obejmują techniki i podstawową infrastrukturę, które przyczyniają się do tego, 

że technologie stanowią podstawę naszej interakcji z siecią w sposób bardziej 

przejrzysty, mniej dotkliwy i łatwiejszy w użyciu. Do tej grupy należą: Cloud 

Computing, Networked Objects, Semantic Applications, Syndication Tools; 

 Technologie Uczenia się (Learning Technologies) skonstruowane dla potrzeb 

edukacyjnych. Zawierają one zarówno narzędzia, jak i zasoby oraz ścieżki 

rozwoju. Mogą być wykorzystywane nie tylko do celów edukacyjnych. 

Obejmują one technologie, które zmieniają krajobraz uczenia się,                           

czy to formalny czy nieformalny, czyniąc go bardziej dostępnym                                     

i zindywidualizowanym. Do tej kategorii zakwalifikowały się:  Adaptive 

Learning Technologies, Digital Badges, Learning Analytics, Mobile Learning, 

Online Learning, Open Licensing, Virtual and Remote Laboratories; 

 Technologie Mediów Społecznościowych (Social Media Technologies) jest to 

rzeczywistość, która bardzo szybko się rozwija wraz z nowymi pomysłami                  

i narzędziami. Do tej grupy zaliczane są:  Crowdsourcing, Online Identity, 

Social Networks; 

 Technologie Wizualizacji (Visualization Technologies), których zakres 

rozprzestrzenia się od prostej infografiki do złożonych form analizy danych 

wizualnych. Umożliwiają one: szybkie przetwarzania informacji wizualnych, 

identyfikowanie wzorców i dają poczucie porządku w złożonych sytuacjach. 

Technologie te są coraz większym zestawem narzędzi i procesów do 

wyszukiwania dużych zbiorów danych, badań dynamicznych procesów                      
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i uproszczeń. Są to: 3D Printing, Augmented Reality, Information Visualization, 

Virtual Reality, Visual Data Analysis, Volumetric and Holographic Displays. 98 

3.3.1. Krótkoterminowe technologie edukacyjne 

Są to technologie, które wejdą do powszechnego użytku w ciągu roku lub 

mniej. Dwa najistotniejsze spośród nich to Makerspaces i nauka online. 

3.3.1.1. Makerspaces 

Makerspace to nieformalne środowiska warsztatowe stworzone celem  

pielęgnowania twórczości wśród młodych ludzi. Są one zlokalizowane najczęściej w 

pomieszczeniach instytucji szkolnych, bibliotekach, klasach lub innych miejscach 

mających charakter ogólnodostępny. Pomieszczenia te przeobrażone są na twórcze 

przestrzenie, oferujące narzędzia oraz możliwości uczenia się i tworzenia. Twórcza 

aktywność w połączeniu miejscem, sprzyjającym jej rozwojowi, stanowi doskonałe 

środowisko dla nauczycieli do kreatywnego rozwiązywania istotnych problemów, przy 

zastosowaniu projektowania, budowy i iteracji. Uczniowie wykorzystują swoją 

kreatywność również celem rozwiązanie niektórych najczęstszych wyzwań na 

świecie, szczególnie tych związanych z nowatorskimi rozwiązaniami. Do wytycznych, 

na podstawie, których można stwierdzić wzrost twórczości, należą: zdolność 

rozwiązywania problemów, myślenie krytyczne , cierpliwość i odporność. Wszystkie te 

cechy możliwe są do zbadania dzięki odpowiednim, praktycznymi ćwiczeniami. Ruch 

makerów (osób zaangażowanych w tworzenie innowacji99) wraz z miejscami pracy 

twórczej wiążą się ściśle  z innymi trendami. Należą do nich: wspólne uczenie się 

oraz uczenie w oparciu o projekt i ukierunkowaną naukę. Jednym z plusów 

uczestnictwa w aktywności twórczej jest fakt, że uczniowie mogą poznać nowe pasje 

oraz bardziej się zmotywować łącząc lekcje klasowe z rzeczywistością100.  
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3.3.1.2. Nauka online 

Kolejną rzeczą w zakresie technologii, która zostanie włączona do głównego 

nurt edukacyjnego w najbliższym czasie, to nauka online, czyli taka, która odbywa się 

za pośrednictwem sieci. Praktycznie szkół bez Internetu jest już coraz mniej, a ludzie 

coraz bardziej oczekują możliwości uczenia się w podróży. Nauka ta może przyjąć 

zarówno kształt formalny jak i nieformalny. Odbywa się przede wszystkim w oparciu 

o projekt, zindywidualizowaną naukę oraz interaktywność. Może ona, szczególnie w 

połączeniu z immersyjnymi technologiami, jak wirtualna rzeczywistość , dawać 

możliwość symulacji, co pomaga lepiej zrozumieć i odpowiednio zareagować na 

sytuacje w rzeczywistym świecie. Edukacje online duże efekty przynosi w procesie 

wyrównywania szans, daje możliwości odbycia kursów, może być podejmowane w 

dowolnym czasie i o każdej godzinie, przygotowuje do kursów, egzaminów, daje 

możliwość zapoznawania się z różnymi materiałami edukacyjnymi. Podobnie jak 

dostęp do Internetu, tak i nauka online praktycznie występują już na całym świecie, a 

tam gdzie jej nie ma dąży się do jej wprowadzenia. W krajach rozwiniętych jak Stany 

Zjednoczone, przewiduje się, że w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat, każdy 

student zostanie zaopatrzony w urządzenie informatyczne. W przypadku niektórych 

państw rozwijających się, pojawiła się globalna inicjatywa wyposażenia jednego 

dziecka jednym laptopem, celem zwiększenia możliwości dostępu do nauki w sieci. 

Jeśli chodzi o powody podjęcia nauki online, to w oparciu o badania w Stanach 

Zjednoczonych, okazuje się, że nauka w sieci podejmowana jest ze wzglądu na 

homeschooling, problemy zdrowotne, zaangażowanie w sport, ale także w wyniku 

kursów internetowych lub chęci uzyskanie większej elastyczności w harmonogramie 

zajęć101.  

3.3.2. Średnioterminowe technologie edukacyjne 

Do tych technologii, eksperci pracujący w ramach Horizon Report                     

Edytion K-12, zaliczyli robotykę i wirtualną rzeczywistość. Planowane wdrożenie ich 

do edukacji ma nastąpić w ciągu od dwóch do trzech lat. 
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3.3.2.1. Robotyka 

Do technologii, które zostaną zaadaptowane do edukacji w ciągu od dwóch         

do trzech lat, należy robotyka. Odnosi się ona do projektowania i stosowania 

robotów, czyli zautomatyzowanych maszyn, wykonujących szereg działań.                              

Z początku roboty służyły do montażu przede wszystkim samochodów, co miało 

zwiększyć i usprawnić proces produkcji. Z czasem rola robotów zaczęła rosnąć. 

Stosuje się je w górnictwie, transporcie, wojsku, wykorzystuje przy pracach 

niebezpiecznych lub żmudnych. Zapotrzebowanie na nie, a co za tym idzie, ich liczba 

ciągle rośnie, eksperci z raporty zauważają, że do roku 2020 będzie ich dwa miliony. 

To z kolei wpłynie na światową gospodarkę. W związku z tym, że robotyka w ramach 

edukacji rozwinie się w ciągu dwóch, trzech lat, już teraz powinno się do tych 

przekształceń przygotować.  Rozwiązaniem jest podjęcie nauki w ramach dyscyplin 

STEM, czyli nauki (Science), technologii (Technology), inżynierii (Engineering), 

matematyki (Mathematics). Robotyka wraz z projektowaniem, sprzyja rozwojowi 

myślenia krytycznego i kalkulacyjnego, jak również pomaga w rozwiązywaniu  

problemów wśród studentów, a kontakt z robotami humanoidycznymi może pomóc 

osobom z różnymi zaburzeniami, rozwijać lepszą komunikację i umiejętności 

społeczne. Roboty nie są przeznaczone tylko do działań automatycznych. Ich 

zastosowanie jest o wiele głębsze. Dzięki nim możliwa jest symulacja, 

obserwowanie, rozumienie skomplikowanych projektów. Ich zastosowanie jest 

jeszcze szersze w powiązaniu z sztuczną inteligencją. Zgodnie z tym co podaje 

raport, robotyka powinna już wejść do szkoły na poziomie przedszkolnym, gdyż jak 

pokazują badania przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Tufts, 

konstruowanie robotów nie sprawia dzieciom kłopotu, a wręcz przeciwnie, 

przyjemność. W związku z edukacją roboty również, zwiększa ją dostęp do nauki 

osób przebywających w domu, mieszkających na wsi, pomagają w leczeniu zaburzeń 

autystycznych, zachęcają do interaktywnej nauki (jak w przypadku humanoidalnego 

robota Milo Robot4Autissm, pomagającego w zrozumieniu emocji i odpowiednich 

zachowań społecznych). Poza tym roboty oraz ich konstruowanie stanowią podstawę 

do działań konstruktywnych, w tym wymyślania i prototypowania, nauki 

programowania.102 
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3.3.2.2. Wirtualna rzeczywistość 

Zgodnie z tym co podaje raport wirtualna rzeczywistość, w skrócie VR, jest 

efektem komputerowego generowania środowisk, które symulują fizyczną obecność 

ludzi i/lub obiektów oraz realistyczne doświadczenia sensoryczne. Na poziomie 

podstawowym ta technologia ma postać 3D, na zaawansowanym, daje możliwość 

bardziej autentycznego odczuwania obiektów. Z początku była ona wykorzystywana 

w szkoleniach wojskowych, obecnie w o wiele większym zakresie, np.: na przykład w 

grach. Jako technologia edukacyjna, wirtualna rzeczywistość ma też ogromną 

wartość. Autentyczna symulacja rzeczywistości, pozwala studentom angażować  się 

w nowe sytuacje, działać w realistycznych ustawieniach, może też być doskonałym 

narzędziami do symulowania wycieczek i procesów badawczych, jak w przypadku 

szkoły Hampstead Hill Academy w Baltimore, którą Alchemy Learning we współpracy 

z Międzynarodową Fundacją Neuroscience Network wyposażył w wirtualne 

chemiczne laboratorium.103 

3.3.3. Dalekosiężne technologie edukacyjne  

Najdłuższy czas zaadaptowania do edukacji, czyli od czterech do pięciu lat, 

przewidywany jest dla sztucznej inteligencji oraz technologii noszonych.  

3.3.3.1. Sztuczna inteligencja 

Sztuczna inteligencje (AI), zgodnie z tym co podaje Horizon Report K-12, 

została stworzona celem, skonstruowania inteligentnych maszyn, które w swoim 

funkcjonowaniu przypominają ludzi. Dzięki niej, a dokładniej funkcji rozpoznawania 

głosu i przetwarzanie języka naturalnego, kontakt z komputerem, staje się podobnym 

do kontaktów z drugim człowiekiem. Rozwój sztucznej inteligencji najlepiej obrazują 

gry rozgrywane miedzy człowiekiem a maszyną, przykładem tu może być:                         

IBM Deep Blue, pierwszy komputer który pokonał szachowego mistrza, następnie                        

IBM's Watson, który wygrał z dwoma mistrzami, a także AlphaGo firmy Google, który 

w 2016 roku pokonał mistrza świata w znanej, starożytnej chińskiej grze "Go".  

Obecnie sztuczna inteligencja najlepiej uwidacznia się w postaciach wirtualnych 

asystentów, jak: Alexa, Cortana i Siri. Urządzenia te na podstawie rozpoznawania 

głosu, lokalizują właściciela przenośnego urządzenia, ustawiają spotkania, alerty itp. 
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W kontakcie z właścicielem, dzięki mowie, odzwierciedlają autentyczne interakcje 

międzyludzkie.  

Sztuczna inteligencja jest też wykorzystywana w platformach edukacyjnych, 

gdzie inteligentne oprogramowania podejmują zindywidualizowaną współpracę                 

z uczniem na podstawie między innymi tego, w jaki sposób odpowiada                              

on na polecenia. Jest ona wykorzystywana celem kontroli pracy ucznia, oceny, 

dostarczenia zindywidualizowanej informacji zwrotnej i wsparcia, a wszystko po to, 

żeby doprowadzić umiejętności nabywane w trakcie takiej edukacji, do perfekcji. 

Sztuczna inteligencja została zaadaptowana przez naukę Cognii, gdzie na przykład, 

w czasie rzeczywistym, na podstawie krótkich esejów, identyfikuje ona braki, 

wysyłając jednocześnie wskazówki umożliwiające uzupełnienie ich i osiągnięcie 

mistrzostwa. Chatboty, osobiści, wirtualni nauczyciele, to kolejny produkt, mający 

duże znaczenie dla edukacji, w swym działaniu oparty na sztucznej inteligencji. 

Technologia ta dostosowuje się coraz bardziej do odbiorcy przez subtelniejszy język, 

gesty i ton.104 

3.3.3.2. Technologie noszone 

Horizon Report K-12, technologie noszone określa się jako inteligentne 

urządzenia, które przybierając postać akcesoriów, w tym biżuterii, ubrań, okularów, 

które są noszone przez użytkowników. W sposób nie odczuwalny w życiu 

codziennym śledzą dane właściciela takie jak sen, ruch, lokalizację czy też kontakt              

z mediami społecznościowymi. Firmy, w tym Apple, Samsung i Google popularyzują 

produkty, które pozwalają ludziom monitorować dane i realizować zadania. Obecnie 

technologie te nie tylko mierzą i rejestrują dane, ale także pomagają zrozumieć 

relacje między ciałem a otoczeniem. Czyni tak Zenta, bransoletka wellness, która 

pomaga w zidentyfikowaniu przyczyn stresu oraz w zrównoważeniu potrzeb 

fizycznych i emocjonalnych.  Może ona np. w oparciu o stan fizyczna użytkownika, 

zachęcić do zastosowania jogi. Podobnie opaska na głowę Muse, która na bieżąco, 

analizując sygnały dochodzące od właściciela urządzenia, kieruje sygnałami audio                

w celu poprawy praktyk medytacyjnych użytkowników. Z kolei Oculus Rift i Google 

Cardboard ułatwiają zanurzenie się w wirtualnych, rzeczywistych wrażeniach. Dziś 
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urządzenia oceniające i wspomagające ludzkie działania są noszone, w przyszłości, 

jak zakładają eksperci, będą wszczepiane w ciało. 105 

W edukacji, technologie, które można nosić też mają duże znaczenie. 

Pomagają użytkownikom dostosować swoje zachowania, do osiągnięcia 

zamierzonego sukcesu. Naukowcy z Uniwersytetu dostrzegają edukacyjny potencjał 

w Muse, co jest na etapie eksperymentów pedagogicznych, jeśli chodzi o zależności 

między aktywnością mózgu a wynikami edukacyjnymi. Niektóre noszone technologie 

pomagają w zajęciach wychowania fizycznego. Umożliwiają , dzięki bieżącym 

opiniom i ocenom opartym na indywidualnym opanowaniu umiejętności, 

zindywidualizowanie programu nauczania. BIRD, z kolei wprowadzony przez MUV 

Interactive, mający postać urządzenia noszonego na palcu, daje możliwość 

wyświetlania materiałów np. edukacyjnych w dowolnym miejscu i na dowolnej 

płaszczyźnie, przez co edukacja może wyjść poza ramy klasowe. Twórcy raportu 

podają też, że technologia noszona (bransolety przyjaźni Jewelbots wymagające 

programowania), może pomóc zachęcić dziewczęta do kontaktu dyscyplinami STEM, 

które umożliwiają np.: drukowanie 3D, projektowania e-tekstyliów, komputerowe 

wspomaganie projektowania, itp.  

3.4. Podsumowanie 

NMC/CoSN Horizon Report: 2016 K-12 Edition jest odpowiedzią na wyzwania 

współczesnego świata. Pokazuje z jednej strony jakie są oczekiwania ze strony 

otoczenia (przedsiębiorców) wobec młodych ludzi, z drugiej pomaga uczniom 

odnaleźć się w zmieniającej się rzeczywistości, odnaleźć sposoby ciekawszego                      

i skuteczniejszego jej poznawania. Ciągłe obserwacje i kontrola zmieniającego się 

świata, dokonywana przez współtwórców Horizon Project, pomaga uporządkować                 

i mieć pod kontrolą to co podlega zmianom w świecie. Na podstawie tego raportu 

wiadomo w którym kirunku należ podejmować zmiany aby były one efektywne                       

i zadawalające dla ucznia i środowiska w którym będzie funkcjonował, dla 

nauczyciela i instytucji kształcącej. I tak, twórcy raportu na poziomie K-12 zauważają, 

że zmiany w edukacji, powinny pójść w kierunku: przeprojektowania przestrzeni 

edukacyjnych na bardziej otwarte, z możliwości ich przemeblowywanie, stosownie do 

potrzeba nauczania. Sposób pracy szkoły też powinien polegać zmianie, powinno 
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odejść się od sztywnego podporządkowania harmonogramowi dzwonków, w kierunku 

uczenia się niezależnego od ram czasowych. Z pomocą może tu przyjść korzystanie 

z zasobów cyfrowych, jak Internet, w tym portali społecznościowych, platform 

edukacyjnych, które naukę uatrakcyjniają, ubogacają i uniezależniają od miejsca i 

czasu, a przede wszystkim dają możliwość spersonalizowania nauczania. Nauka 

powinna być oparta na współpracy i pogłębiona przez praktyczne doświadczenia, 

powinna pobudzać do twórczego działania. W dobie cyfryzacji, dominacji urządzeń 

technicznych edukacja powinna uczyć języka kodowania, który jest podstawą 

funkcjonowania w dzisiejszym świecie. Nie może też one być zamknięta na 

innowacje dydaktyczne, które ułatwiają i uatrakcyjniają naukę, a tym samym 

korzystać z różnych, istotnych dla edukacji technologii. 
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Zakończenie 

 

Celem niniejszej pracy było zwrócenia uwagi czytelnika na edukację i kierunek 

zmian, jaki powinna ona przyjąć we współczesnym świecie, w którym to rozwój                   

w zakresie przemysłu, technologii i nauki nabiera ogromnego tempa, przez co 

nowości szybko ulegają przedawnieniu, a metody dotychczasowego nauczania staję 

się nieefektywne. Aby lepiej zrozumieć dane zagadnienie, w części teoretycznej 

danej pracy, zdefiniowane zostały podstawowe pojęcia związane z jej tematem, czyli 

pojęcie edukacji i innowacji. Rys historyczny, zawarty w tej części dał głębszy obraz 

zależności i łączności państwa, jego rozwoju gospodarczego oraz postępu 

technologicznego z edukacją. Okazuje się, że wszystkie te rzeczy są ściśle ze sobą 

powiązane. Edukacja odpowiadając na zapotrzebowanie gospodarki i przemysłu 

kształci wykwalifikowanych pracowników oraz przyczynia się do powstawania 

innowacji, to z kolei powoduje rozwój przemysłu, który wpływa na wzrost 

gospodarczy, który z kolei zwiększa znaczenie państwa na arenie międzynarodowej. 

Problem jednakże polega na tym, że na etapie edukacji, pojawia się zastój. Państwo, 

któremu podlega szkolnictwo, pozostawiając je na etapie XIX/XX wieku, sprawia że 

edukacja, jej metody, infrastruktury szkolne niezbyt skutecznie przygotowują młodych 

ludzi do życia we współczesności w tym do szybkiego tempa zachodzących                    

w świecie zmian. Na ten problem uwagę zwracają również pracodawcy, narzekając, 

iż absolwenci szkół nie są w stanie sprostać ich oczekiwaniom.  

Odpowiedzią na powyższe problemy są kolejne dwa (drugi i trzeci) rozdziały. 

Przedstawiony w nich został, w formie analizy, Horizon Report: 2016 Edycja Szkolna 

K-12, którego treść jest odpowiedzią na pytanie, w jakim kierunku powinna zmieniać 

się edukacja, aby z jednej strony przygotować młodego człowieka do funkcjonowania 

we współczesnym świecie, z drugiej, żeby sprostać oczekiwaniom pracodawców 

względem przyszłych pracowników. W tym celu, w oparciu o raport, zostały 

przedstawione trendy, wyzwania i technologie, które mają lub będą miał wpływ na 

obraz i charakter współczesnej edukacji.  

Przedstawienie wyników raportu, stanowi realizację celu niniejszej pracy, czyli  

wskazania innowacji edukacyjnych, w tym kierunku przekształceń w szkolnictwie,               

we współczesnym świecie. I tak, zmiany w edukacji, powinny pójść w kierunku 
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przeprojektowania przestrzeni edukacyjnych oraz ponownego przemyślenia sposobu 

pracy szkół, uczenia opartego na współpracy i głębszym podejściu do nauki,  

znajomości języka kodowania, pobudzania do twórczego działania, autentycznego 

doświadczenia w nauce. Edukacja powinna też w swoje ramy wdrażać innowacje 

dydaktyczne, korzystać z zasobów cyfrowych i przez spersonalizowaną edukację 

likwidować nierówności w osiąganiu sukcesu przez uczniów. Powinna również 

korzystać i uczyć korzystania z nowych technologii. Podjęcie powyższych działań 

sprawi, że nauka w szkole będzie bardziej przyjemna i efektywna. Ucząc 

kreatywności, nauczy młodych ludzi umiejętności projektowanie własnego życia oraz 

twórczego podejścia do zmieniającej się rzeczywistości. Takie umiejętności                      

są również wyrazem oczekiwań pracodawców wobec pracowników.  
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