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OD REDAKCJI

D

rodzy Czytelnicy!

Kiedy osiem lat temu miała miejsce I Gdyńska Debata Młodych pt. „Wykształcenie przepustką do kariery” nikt z organizatorów nie przypuszczał, że idea debat doczeka się — jak
do tej pory — dwunastu odsłon. Wybrany w 2011 roku temat
pozostaje cały czas aktualny, wzbudzając zainteresowanie i żywą dyskusję zarówno zaproszonych ekspertów, jak też młodych gdynian. Taki był
cel też każdej kolejnej debaty — wzbudzić zainteresowanie, pobudzić do
dyskusji i dać impuls do działania.
Po ponadrocznej przerwie, zespół Gdyńskiej Debaty Młodych powrócił,
a wraz z nim kolejna debata i kolejny numer biuletynu. Wybrany tym razem temat — „Kształcenie w Polsce - XIX czy XXI wiek?” — z jednej
strony prowokuje, a z drugiej skłania do refleksji. Z jednej strony jest aktualny dziś, w dobie sporów o reformę i kształt edukacji w polskich szkołach, a z drugiej stanowi klamrę spinającą pierwszą i ostatnią jak dotychczas Gdyńską Debatę Młodych.
Spoglądając na kolejne doniesienia medialne, zgadzając się lub nie
z głosem rozmaitych ekspertów, a wreszcie wsłuchując się w głos licealistów i studentów możemy dostrzec, że polskie szkolnictwo nie jest idealne, ale ma przed sobą duże możliwości rozwoju i poprawy, które —
wbrew opiniom sceptyków — wcale nie są nieosiągalne. Kolejne światowe rankingi plasują polskich uczniów na wysokich lokatach, ukazując ich
ogromną teoretyczną, ale też praktyczną wiedzę.
Krajowe rankingi z kolei, stawiają wiele gdyńskich szkół za wzór do naśladowania dla całej Polski. Uznając powyższe czynniki za katalizator,
zespół Gdyńskiej Debaty Młodych postanowił kolejną dyskusją na temat
kształcenia właśnie tu, w Gdyni, którą stawia się za przykład, dać impuls
do zmian. Pomni problemów, ale też pełni optymizmu oddajemy Państwu
kolejny numer biuletynu, który — w co głęboko wierzymy — przedłuży
dyskusję w ramach XII Gdyńskiej Debaty Młodych.
Tomasz Dranicki
Fundacja PSC
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ROZMOWA Z OKTAWIĄ GORZEŃSKĄ
DYREKTORKĄ XVII LO W GDYNI, AUTORKĄ BLOGA GORZENSKA.COM
ROZMAWIA TOMASZ DRANICKI

Pani Dyrektor jakie odczucia po debacie ?

kształcenia do szkoły publicznej?

Moje

Można

odczucia

były

bardzo

pozytywne.

wprowadzać

innowacyjne

metody

W ogóle sytuacje, w których możemy poroz-

uczenia w szkole publicznej, ale to nie jest

mawiać o edukacji są bardzo ważne, bo czę-

łatwy proces. Jeżeli decydujemy się na to, to

sto mam takie wrażenie, że my po prostu

my jako przywódcy. Ja jako dyrektor szkoły

o edukacji zbyt mało rozmawiamy, o jej celo-

i jako przywódca, muszę mieć naprawdę

wości, o sensie tych działań. Dla mnie było to

ogromną wiedzę na temat samego procesu

ciekawe doświadczenie dlatego, że mogłam

wdrażania zmian, czyli wiedzieć o tym, że nie

porozmawiać z innymi prelegentami, którzy

robi się rzeczy zbyt szybko, zbyt gwałtowanie.

reprezentowali różne środowiska, ale też mo-

Ludziom trzeba dać czas, a przede wszystkim

głam odpowiedzieć na pytania osób, które

zadbać o to żeby mieli umiejętności. U nas

uczestniczyły w debacie. Bardzo inspirujące

w szkole to się udaje. Można powiedzieć że

i dające też bardzo dużo możliwości refleksji.

zdecydowana większość zespołu od kilku lat
zmienia już swoje metody pracy i faktycznie

Jest Pani Dyrektorem szkoły publicznej.

wprowadzamy dużo nowości. Co chcę jednak

Wszyscy wiemy, że mamy teraz szereg re-

podkreślić, to nie są nowości dla nowości.

form edukacji i różnych zmian w szkolnic-

Zmieniamy metody pracy, aby młodym lu-

twie. W związku z tym na ile, Pani zdaniem,

dziom lepiej się pracowało, aby lepiej się

można wprowadzać innowacyjne metody
BIULETYN XII - 2019
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uczyło. Chcemy żeby mogli rozwiązywać pro-

jest dosyć archaiczna w wielu rzeczach.

blemy, żeby mogli krytycznie myśleć. Celo-

Z drugiej strony, co też chcę podkreślić, ma-

wość tych działań jest bardzo istotna. Drugą

my na przykład dużą dobrowolność, jeżeli

kwestią, z którą najczęściej się borykamy —

chodzi o metody pracy. Myślę, że u nas

i to nie tylko nasza szkoła — jest kwestia ro-

szwankuje też to, że mając te dosyć ciężkie

dziców, którzy przyzwyczajeni do tradycyj-

treści w podstawie programowej niestety ko-

nych metod prac i do tego jak szkoła wyglą-

rzystamy z archaicznych metod i po prostu

dała w ich czasach i oczekują tego samego.

dobijamy ucznia na lekcji. Zmieniłabym na

Myślę, że to jest pole do różnych wyzwań.

pewno podstawę programową. Myślałabym

Chcę też podkreślić, że po tych czterech la-

o tym, jak pójść w większą interdyscyplinar-

tach od zmiany, od wdrażania zmiany jest du-

ność i pracę projektową. Myślę także, ta

żo bardziej spokojnie, bo początki były trud-

zmiana wymagałaby bardzo dużo od nas jako

ne. Zmieniać można, zmieniać trzeba, ale na-

nauczycieli i również od rodziców. Zmiana

prawdę warto wiedzieć, jak to robić.

jest na pewno potrzebna.

A czy te zmiany programu nauczania, na-

Oprócz pracy w szkole, oprócz bycia dy-

rzucane odgórnie, a także cała reforma

rektorem, jest Pani aktywną blogerką.

edukacji Pani zdaniem przybliżają nas do

Skąd pomysł na bloga, bo jest to — trzeba

tego umownego XXI wieku, który został

przyznać — dosyć niecodzienne?

postawiony w temacie naszej debaty?

Pomysł narodził się 3,5 roku temu, kiedy jako

W kontekście reformy edukacji w Polsce, to

dyrektora, jako adeptka sztuki i dyrektorskiej

mam odczucie, że ona wydarzyła się zbyt

pracy z ludźmi, pojechałam na szkolenie do

gwałtowanie. To na pewno. Marzę o tym, że-

Sulejówka, do Ośrodka Rozwoju Edukacji.

byśmy mieli np. tak jak Finlandii i nie mam

Było to szkolenie dla dyrektorów i okazało się,

teraz na myśli jakiegoś mitu fińskiej szkoły, że

że wciągu pół roku tutaj, od momentu, kiedy

to jest dla wzór, bo jesteśmy też kulturowo

zostałam dyrektorem, udało nam się dokonać

zupełnie inni i to również trzeba brać pod

tylu zmian, że w tej grupie, w której się spo-

uwagę. Mimo wszystko marzyłabym o takim

tkałam, ludzie mówili „Wow, jakie świetne rze-

modelu, że reforma daje czas ludziom. Tak,

czy”. Wiadomo, że ten początek był też bar-

jak mówiłam wcześniej, w kontekście zmian

dzo trudny. W zasadzie nie pamiętam tego

w szkole. Marzy mi się, że daje się nam czas

pierwszego roku pracy, prawie w ogóle. Mia-

i włączą do dyskusji i mimo wszystko bardziej

łam wrażenie, że nie wychodziłam z pracy.

patrzymy na to, czego potrzebujemy my, jako

Ale te wszystkie rozmowy z ludźmi, z prowa-

społeczeństwo i czego potrzebuje nasza go-

dzącymi... Wtedy doszło do mnie, że faktycz-

spodarka. Przydałyby się zmiany choćby

nie robimy tu dużo fajnych i ciekawych rze-

w kontekście podstawy programowej, która

czy, więc dlaczego tego nie pokazać innym.
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Wróciłam z tego Sulejówka, założyłam blog.

z którymi współpracuję w ramach grupy

i zaczęłam pisać. Na początku to się rozwijało

przedsiębiorczości społecznej. Nie rozmawia-

bardzo powoli i muszę powiedzieć, że dopiero

my jakoś szczególnie na ten temat. Muszę

niedawno, zrobił się taki boom na blog, na to

powiedzieć, że na przykład. kiedy występo-

co robię, w jaki sposób dzielę się z ludźmi.

wałam na TDX gdyńskim, to na widowni sie-

Jest ogromna potrzeba w środowisku eduka-

dzieli również moi uczniowie. Obserwuję rów-

cyjnym tego, żeby pokazywać jak można pra-

nież, że wśród tych, którzy lubią blogi związa-

cować inaczej w systemowej, polskiej szkole.

ne z nim różne posty, są uczniowie. Powiedz-

Do

niedawna

blog

nazywał

się

„Eduzmieniacz”. Co to znaczy być eduzmieniaczem?

my, że to jest jakiś temat, który wisi między
nami. Ja go nie poruszam, bo też na początku, miałam problem żeby przyznać się do autorstwa bloga. Miałam blokadę żeby w ogóle

Być eduzmieniaczem, to znaczy być osobą,

o tym mówić. Zostałam w tej przestrzeni

która patrzy na to, gdzie jest świat, gdzie jest

szkolnej w takim momencie, że ani moich

szkoła i jakie mamy możliwości innego działa-

pracowników, ani moich uczniów nie męczę.

nia w ramach systemu, bo tych możliwości

Bardziej staram się z tym wychodzić na ze-

jest bardzo dużo. Eduzmieniacz podejmuje

wnątrz.

wyzwanie, jest odważny i stara się pracować
inaczej. Stara się też inspirować innych i zachęcać do tego żeby do klasy po prostu szli
refleksyjnie, żeby zastanawiali się, po co idą
do klasy. Mam tu na myśli nauczycieli. Czy

idą po to, aby jak niestety bardzo wiele osób,
realizować podręcznik i tylko przerobić podstawę programową, bo takie jest właśnie założenie minimum, czy też patrzą na kontekst
edukacyjny nieco szerzej i co mogą właściwie
zrobić. Eduzmieniacz to osoba refleksyjna,
działająca, odważna i wyciągająca wnioski ze
wszystkich swoich błędów, bo tych też jest
bardzo dużo.
A czy uczniowie wiedzą, że jest Pani aktywną blogerką? Jeśli tak to jakie jest ich
do tego nastawienie ?
Myślę, że część uczniów wie. Szczególnie ci,

BIULETYN XII - 2019
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ROZMOWA Z MACIEJEM HALBRYTEM
PRZEDSTAWICIELEM ŚRODOWISKA ABSOLWENTÓW
ROZMAWIA TOMASZ DRANICKI

Jak wrażenia po debacie?
Myślę że to była ciekawa debata, pełna różnych punktów widzenia. Parokrotnie udało
nam się spierać, co jest zawsze fajną, ciekawą rzeczą w tego typu dyskusjach. Pani Minister i Pani Dyrektor mają bardzo ciekawe podejście. Poza tym rzeczywiście budujące jest
to że, faktycznie istnieją szkoły, które nie są
sztampowe i wychodzą naprzeciw nowoczesnym potrzebom.

Nie wiem czy to jest dobre pytanie akurat do
mnie, bo kończyłem program matury międzynarodowej, który z zasady nie jest bliski tym
polskim założeniom. Oczywiście ten program
mnie jak najbardziej przygotował i zmniejszył
przeskok. Natomiast jeśli mogę mówić o doświadczeniach na przykład moich znajomych,
którzy kończąc polską maturę zdawali na stu-

dia, to bywało bardzo różnie. Przeważnie jest
tak, że matura polska czy też bardziej ogólnie
to wykształcenie polskie w niczym nie prze-

Jest Pan absolwentem polskiej szkoły, któ-

szkadza. Może trochę dłużej trwa adaptacja

ry studiował za granicą. Czy uważa Pan, że

i przestawienie na ten tryb zagraniczny, ale

ta polska szkoła przygotowała jakoś do

niewiele ponadto.

studiów za granicą?
BIULETYN XII - 2019
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i zawodowego niż to, że człowiek nie jest tyl-

Powtórzyłby Pan tę decyzję?

ko „wbity” w jedno myślenie jednego środo-

Zdecydowanie, bez dwóch zdań.

wiska. Otwierając się na inne punkty widze-

Ma Pan podwójne doświadczenie — pol-

nia, samemu się bogacimy jako osoba, ale

skiego i anglosaskiego systemu edukacji.

też później możemy być w stanie to przekła-

W związku z tym czy miałby Pan jakieś

dać na inne osoby. Możemy rzeczywiście

rady dla polskich uczniów i studentów?

coś zmieniać. Także zdecydowanie zachę-

Myślę że przede wszystkim, aby nie bali się

cam do wyjazdów, szukania takich możliwo-

tego, żeby wyjechać. Zdecydowanie należy

ści– dzisiaj jest ich naprawdę bardzo dużo.

wyjeżdżać ile się tylko da. Trzeba czerpać

Jest wiele programów stypendialnych, są

inspirację z tego innego środowiska i z po-

Erasmusy. Można pracować w czasie stu-

znawania nowych ludzi, a później wracać do

diów żeby się utrzymać, więc to jest tylko

Polski i przynosić ze sobą to doświadczenie

i wyłącznie kwestia chęci. Naprawdę miejcie

zagraniczne, ponieważ nie ma nic lepszego

te chęci.

dla kreatywności, czy sukcesu prywatnego

BIULETYN XII - 2019
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Rezultat badań PISA 2015
Wycinek wyników z nauk przyrodniczych (science), czytania (reading) i matematyki (mathematics)

Źródło: OECD, PISA 2015 Database
BIULETYN XII - 2019
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ROZMOWA Z KATARZYNĄ HALL
BYŁĄ MINISTER EDUKACJI, PREZESKĄ STOWARZYSZENIA DOBRA EDUKACJA
ROZMAWIA TOMASZ DRANICKI

Jak wrażenia po debacie? Czy uważa Pani,

publicznych i niepublicznych. Myślę sobie, że

że takie wydarzenia są potrzebne czy ra-

tu i tam, są nauczyciele z pasją, są bardzo

czej nie?

ciekawe pomysły, lecz są też przykłady miejsc

Bardzo lubię debatować o edukacji i myślę
sobie, że jest to zawsze coś inspirującego,
dającego szanse na pewną wymianę doświadczeń, poglądów i też na pewno szerszą
perspektywę dla słuchaczy.

gorzej zorganizowanych. Myślę sobie, że trzeba patrzyć na szkoły, jako te, które dobrze trafiają w oczekiwania społeczne, w których mamy do czynienia z dobrą atmosferą pracy,
z zadowolonymi uczniami, rodzicami i takie
gdzie są jeszcze jakieś wyzwania i mamy

Ma Pani doświadczenie zarówno w szkol-

sporo do zrobienia. Takie dzielenie na pu-

nictwie prywatnym, w Akademii w której

bliczne i niepubliczne uważam za niewiele

jesteśmy, jak też w szkolnictwie publicz-

więcej dające. To jest inny organ prowadzący,

nym, z racji piastowanej funkcji ministe-

inna forma organizacyjna. Niemniej, w każ-

rialnej. Jak oceniałaby Pani różnice między

dym z tych sektorów, można wskazać przy-

szkolnictwem prywatnym i publicznym?

kłady bardzo pozytywne i wyróżniające się

W swoim dość długim życiu zawodowym, pra-

i takie, gdzie jest jeszcze wiele do zrobienia.

cowałam w różnych miejscach, w szkołach

W gronie organizatorów debaty, zastana-

BIULETYN XII - 2019
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wiając się nad jej tematem, stwierdziliśmy,

z nim, żeby tez dać mu szansę się rozwijać,

że skoro mamy tak wysokie wyniki wśród

ale też uzupełnić czasem podstawowe umie-

uczniów, jeśli chodzi o różne testy, np. PI-

jętności. Trzeba dostosować sposób pracy do

SA, to jak to się dzieje, że nie widać tych

kandydata jaki przychodzi albo jak chce się

efektów, tych wysokich wyników, gdy ucz-

mieć bardzo dobrego kandydata po prostu

niowie przychodzą na uczelnie? Mówiąc

ustawić wysoki próg, trudno, nie wiadomo czy

kolokwialnie, skoro jest tak dobrze, to dla-

ten kandydat będzie. Po prostu, tak jak w wie-

czego jest tak źle?

lu procesach, można powiedzieć w cudzysło-

Zmiany, które nastąpiły w polskim systemie
edukacji, doprowadziły nie tylko do lepszych
wyników, na przykład naszych piętnastolatków, bo jak je porównamy z wynikami sprzed
kilkunastu lat, to jest to spora, bardzo pozytywna różnica. Zmiany również rozbudziły

aspiracje edukacyjne. Trzeba jeszcze popatrzeć, jaki odsetek młodych ludzi, kończących
szkoły średnie, trafia na studia. Za czasów,
kiedy ja studiowałam, kilka procent populacji
miało wyższe wykształcenie, reszta kończyła
na zdobywaniu zawodów, na szkołach niższego szczebla. Później te aspiracje bardzo urosły. Teraz 80% młodzieży jest w szkołach

wie, winna jest demografia. Tych kandydatów
na studia, parę lat temu było więcej, dużo więcej. Po prostu, te roczniki są coraz mniej liczne i w dłużej perspektywie nie będzie lepiej.
Czyli tych kandydatów co roku na studia, nadal będzie stosunkowo niedużo. Pytanie, albo
potrzebnych jest mniej uczelni wyższych albo
potrzebne jest dostosowanie sposobu pracy
do kandydata, któremu chcemy pomóc się
rozwinąć, ale z pogodzeniem się, że nie jest
to ta warstwa kilkunastu procent najzdolniejszej populacji. Nie w każdej uczelni mają to
szczęście mieć taką ofertę, przyciągającą tylko tego super najzdolniejszego.

kończących się maturą, są wśród nich ucznio-

Jak oceniałaby Pani zaangażowanie przy-

wie mniej lub średnio zdolni. Nie tylko ci naj-

szłych studentów, kandydatów, uczniów?

zdolniejsi trafiają na studia. Nadal możemy

Bardziej chodzi o kwestie społeczne, wo-

podać przykłady uczelni, kierunków, które

lontariaty itp.

zgarniają, że tak powiem, tę śmietankę, tych
ewidentnie

najzdolniejszych,

wyścigowych

kandydatów olimpiad itd. Lecz mamy też dużo

więcej uczelni wyższych, dużo więcej ofert
miejsc do studiowania i jeżeli ci w szkołach
wyższych chcą mieć pracę, często biorą też
tego kandydata mniej lub średnio zdolnego.
Trudno oczekiwać, że będą to sami najzdolniejsi. Trzeba też dostosować sposób pracy
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Mam przekonanie i staram się tak to tworzyć
w Akademiach Dobrej Edukacji, które prowadzi nasze stowarzyszenie, żeby właśnie uczenie samodzielności, współpracy – to były bardzo ważne cele. Żeby uczniowie w trakcie
swojej edukacji realizowali projekty, uczyli się
pewnej dojrzałości, odpowiedzialności za własne

decyzje,

planowania,

organizowania

wspólnego, dzielenia się zadaniami. To są
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bardzo ważne umiejętności. Takie umiejętno-

sowywać do zmieniającego się prawa ale też

ści społeczne częstokroć mogą się okazać

żeby patrzeć na wyzwania naszych czasów.

dużo ważniejsze na rynku pracy niż tylko en-

Żeby rzeczywiście jak najlepiej przygotowy-

cyklopedyczna wiedza przedmiotowa. Myślę,

wać do tych wyzwań i żeby edukacja mogła

że w coraz większym stopniu trzeba stawiać

być przyjazna, dobrze zorganizowana, dająca

na takie metody pracy w edukacji i na taki roz-

szansę pewnej pomocy, bardzo spersonalizo-

wój społeczny, uczenie tego typu umiejętno-

wanej uczniom, planowania indywidualnego

ści, bo w bardzo wielu zawodach, jak nie we

pracy stosownie do potrzeb. Myślę sobie, że

wszystkich prawie, potrzebna jest współpraca,

ten sposób pracy jest przyszłościowy i też

umiejętność bycia częścią zespołu, organizo-

rozmawiając z naszymi uczniami, ich rodzica-

wania jakiegoś kawałka zadania projektowe-

mi, mamy przekonanie, że trafiamy w istotne

go. Nieważne czy zajmujemy się projektowa-

potrzeby społeczne.

niem komputerowym, budowaniem, projektowaniem architektury, czy są to zespoły pracujące w kreatywnej reklamie. Tego dziś nie robi
nikt sam, także właściwie mnóstwo zawodów
wymaga miękkich umiejętności, dostosowania
się trochę do partnera w pracy. Tak jak
w szkole, też można tego uczyć. Myślę, że

Czy uważa Pani, że metody, które stosujecie Państwo, chociażby podział na mniej-

sze grupy, na skonkretyzowanie tych
umiejętności miękkich, inny podział niż
w szkołach publicznych, jest możliwy do
przeniesienia do szkół publicznych?

dużo trzeba zrobić, żeby to było cos bardzo

Mi się wydaje, że jest, że jest to kwestia rze-

ważnego w szkołach.

czywiście, innego trochę planowania pracy.

Wspomniała Pani już o Instytucie Dobrej
Edukacji. Czy mogłaby Pani scharakteryzować w kilku słowach, czym jest sama
idea Instytutu Dobrej Edukacji i skąd pomysł na jego powstanie?

Co jest ważne, można w zwyczajnej, publicz-

nej szkole też oceniać opisowo, nikt tego nie
zabrania. Jest to pewien dodatkowy wysiłek,
żeby to była po prostu taka informacja zwrotna, opisowa, wskazująca pewne umiejętności,
które trzeba poznać, a nie, że tak powiem

Założyliśmy Stowarzyszenie Dobra Edukacja

punktowanie, stawianie ocen, które czasami

w 2012 roku. Od tej pory, zakładamy szkoły

bywają demotywujące, szczególnie jak są sła-

i stworzyliśmy Instytut Dobrej Edukacji, aby

be. Istnieją inne sposoby, są one dozwolone

pomagał tym prowadzonym przez nas szko-

i stosuje się w szkołach publicznych, które

łom i innym szkołom, które chcą realizować te

chcą się podjąć tego wyzwania. Tak samo,

standardy, które tutaj proponujemy. Chodzi

dobrze zorganizowana pomoc psychologicz-

o to, żeby wspólnie przygotowywać jak najlep-

na, pedagogiczna, powinna być w każdej

sze programy, jak najlepsze standardy, spo-

szkole. My mamy taki standard, że każdy

sób pracy, który, z jednej strony trzeba dosto-

uczeń ma swojego mentora, który pomaga
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mu planować pracę, zastanawiać się nad

załogę szkoły niepublicznej, szukać takiego

pewnymi celami, które uczeń chce realizować

zmotywowanego i odpowiednio zaangażowa-

w przyszłości i tu to jest też możliwe, że psy-

nego kandydata, a starając się zmieniać kon-

cholog szkolny rozmawia z uczniami indywi-

cepcję szkoły publicznej, nieco trudniej jest te

dualnie, starając się pomagać im znaleźć

grono nauczycielskiego odpowiednio zmoty-

priorytety własne, rozwojowe. Jest pytanie,

wować. Zdarzają się jednak takie sytuację,

czy można to robić w sposób podobny, z ta-

kreatywnych szefów szkół i myślę, że nasza

kim samym zaangażowaniem. Pewnie są cza-

partnerka w dyskusji, Pani dyrektor szkoły pu-

sem ograniczeniem środki, na organizację

blicznej, która wspólnie ze mną uczestniczyła

dukacji ale myślę sobie, znając zresztą przy-

w naszej debacie należy do grona liderów

kłady różnych rozwiązań w szkolnictwie pu-

szkoły publicznej, którzy mają w sobie iskrę,

blicznym, całkiem ciekawych, że klucz do suk-

którą można zapalać w gronie, żeby tworzyć

cesu tkwi przede wszystkim, w takim auten-

ciekawe rozwiązania. Oby takich kreatywnych

tycznym zaangażowaniu grona nauczyciel-

liderów edukacji publicznej też było jak naj-

skiego. Być może, łatwiej jest, kompletując

więcej. To dla dobra przyszłych pokoleń.
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ROZMOWA Z URSZULĄ NOWAK
TRENEREM, SZKOLENIOWCEM, KONSULTANTEM DS. HR
ROZMAWIA TOMASZ DRANICKI

Jak odczucia po debacie? Czy takie wyda-

Jakie są Twoje odczucia odnośnie szkol-

rzenia są potrzebne i wnoszą do dyskusji

nictwa?

nad kształceniem?

o wartościach praktycznych. Czy uważasz,

Przede wszystkim uważam, że takie debaty
są zawsze potrzebne. Pozwala to zwrócić
uwagę na to, co jest ważne, jakie są trendy,

Dużo

mówiliśmy

na

debacie

że polskie szkolnictwo przygotowuje pod
względem wartości praktycznych i kompetencji miękkich?

w jakim kierunku chcemy podążać. Z mojej

Na pewno nie byłabym kategoryczna. Nie

perspektywy trudno powiedzieć, żebym nie

chcę polaryzować, że albo tak jest albo tak

wiadomo jak dyskutowała, bo po prostu zga-

nie jest, bo myślę, że bardzo dużo się zmie-

dzałam się z przedmówczyniami i było mi bar-

nia, także na dobre. Uczelnie chcą i widzą po-

dzo blisko do ich poglądów, więc trudno mó-

trzebę działania w tym kierunku. Coraz więcej

wić, że się jakoś ścierałyśmy, jeśli nasze po-

jest projektów i działań, które mają te kompe-

glądy i wartości w obszarze kształcenia były

tencje zmieniać i rozszerzać. Myślę, że tę

podobne. Uważam, że zdecydowanie trzeba

zmianę widać bardzo mocno na przestrzeni

naświetlać poruszony problem i zwracać na

ostatnich lat i już nie ma od tego ucieczki.

niego uwagę. Zawsze z tego jest wartość.
BIULETYN XII - 2019
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Czy z perspektywy trenera miałabyś jakieś

Analogicznie - jakieś rady i wskazówki dla

wskazówki dla uczniów liceów, przyszłych

szkół?

studentów?

Analogicznie tak samo <śmiech>. Myślę, że

Tak. Jak najwięcej kontaktu z drugim człowie-

te rady w przypadku szkół są nawet ważniej-

kiem i jak najmniej nauki i wiedzy przekazanej

sze niż w przypadku uczelni. Ja bym wprowa-

w taki podawczy sposób, na zasadzie „tu jest

dzała taki styl nauki już od przedszkola

prezentacja, proszę się z nią zapoznać i nau-

<śmiech>. Im wcześniej zaczniemy pracę

czyć się na pamięć”. Trzeba od tego odejść

z relacjami, z emocjami itp., tym lepiej. Zaw-

i przyjąć inny punkt widzenia. Trzeba wymie-

sze jest tak, że dzieci mają naturalną skłon-

niać wiedzę i myśli. Pytać uczniów „co ty my-

ność do dzielenia się tym, co czują i przeży-

ślisz o tym tekście? jak on na ciebie wpły-

wają, tylko środowisko — szkoła, dom rodzin-

wa?”, a nie tylko „zapoznaj się z tym tekstem”.

ny — sprawiają, że stopniowo jest to ukrywa-

Myślę, że tu jest bardzo duża różnica i z tej

ne i później przed nami jest długa droga, żeby

zmiany podejścia może być bardzo duża ko-

to odkopać. Tak więc im wcześniej, tym lepiej.

rzyść. Więc jak najbardziej kontakt i doświad-

Im więcej poświęcamy uwagi drugiemu czło-

czenie. Doświadczenie pracy w grupie, do-

wiekowi, na jego relacje i kontakt z nim, tym

świadczenie relacji, informacji zwrotnej… Jak

mniej pracy dla mnie <śmiech>.

najwięcej praktyki, oczywiście w połączeniu
z teorią.
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SZKOLNICTWO WYŻSZE
OKIEM STUDENTKI
MALWINA KLEIN

których studenci mogliby na podstawie zdobytej przez siebie wiedzy, doświadczyć i samodzielnie dokonać analizy badanego zjawiska.
Z perspektywy studenta, uważam, że
Analizując szkolnictwo wyższe w Pol-

najistotniejszym problemem szkolnictwa wyż-

sce z perspektywy studenta dostrzec mogę

szego w Polsce jest brak odpowiednio przy-

zarówno szereg pozytywnych, jak i negatyw-

stosowanej kadry, którą obok specjalistów od

nych

jakość

efektów kształcenia na odpowiednim kierun-

i efekty kształcenia. Mimo, że pozytywnych

ku, powinny tworzyć osoby aktywnie działają-

elementów wpływających na proces kształce-

ce na rynku pracy i posiadające praktyczną

nia jest wiele, postanowiłam skupić się na ne-

wiedzę na temat danej branży. Udział prakty-

gatywach, których eliminacja usprawni i po-

ków w procesie kształcenia miałby na celu

prawi całościowy kształt szkolnictwa wyższe-

zapewnienie wsparcia zarówno dla studen-

go w Polsce.

tów, jak i pracowników akademickich w proce-

elementów,

warunkujących

Spośród mankamentów istotnie wpły-

sie efektywnego kształcenia. Na uczelniach

wających na wykształcenie wyższe w Polsce,

wyższych przekazywana wiedza często nie

niewątpliwie należy wymienić sposób przeka-

wystarcza, aby po ukończeniu studiów uzy-

zywania wiedzy przez kadrę akademicką. Mi-

skać wymarzoną pracę, co z perspektywy stu-

mo, że pracownicy akademiccy charakteryzu-

denta, jest bardzo istotną kwestią. Przeważa-

ją się wysokim poziomem wykształcenia, po-

jąca część uczelni wyższych w Polsce nie da-

wszechnie stosowaną metodą dydaktyczną

je studentom możliwości rozwoju kompetencji

na kierunkach humanistycznych jest prowa-

miękkich, które we współczesnym świecie na-

dzenie wykładów, czy wygłaszanie prezentacji

leżą do grupy najcenniejszych umiejętności

multimedialnych. Brakuje umiejętności prze-

zawodowych docenianych przez pracodaw-

kazania wiedzy i zajęć praktycznych, podczas

ców.
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Studiując na Akademii Marynarki Wo-

rynku pracy. Za cały proces kształcenia je-

jennej im. Bohaterów Westerplatte miałam

stem ogromnie wdzięczna pracownikom Aka-

okazję wziąć udział w projekcie rozwijającym

demii Marynarki Wojennej, którzy z ogromną

kompetencje zawodowe i analityczne studen-

pasją i zaangażowaniem działają na rzecz po-

tów kierunki Stosunki międzynarodowe. Prze-

prawy przyszłości studentów.

prowadzone warsztaty miały na celu rozwój

We współczesnym świecie, człowiek

kompetencji miękkich, takich jak komunikacja,

staje się wartością rynkową, której sukces

autoprezentacja, sztuka krytycznego myśle-

w dużej mierze zależy od możliwości jakie

nia, czy przewidywanie konfliktów. Umiejętno-

stwarza mu środowisko. Uczelnie wyższe po-

ści zdobyte podczas warsztatów, w istotny

winny stworzyć warunki do pozyskiwania wie-

sposób wpłynęły na sposób postrzegania

dzy o świecie ale także do rozwoju osobiste-

przeze mnie świata. Zdobyte doświadczenie

go. W pierwszej kolejności, pracownicy uczel-

stanowi dla mnie ogromną wartość, dzięki któ-

ni wyższych powinni zostać wyszkoleni w kie-

rej nabrałam większej pewności siebie, polep-

runku zarządzania zasobami ludzkimi, kolej-

szyłam komunikację z innymi ludźmi, wzrosła

no, należałoby wyposażyć kadrę pracowniczą

we mnie chęć samodoskonalenia. Szkolenia,

w narzędzia służące do rozwijania umiejętno-

które miałam okazję doświadczyć sprawiły, że

ści miękkich w studentach.

mam poczucie lepszego przystosowania do

BIULETYN XII - 2019

- 18 -

