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ŚWIECIE



Czy nadal przywiązany do tradycji i swoich 

wartości?

Czy przede wszystkim szybko adaptujący 

się do nowej rzeczywistości?

Czy będący architektem tej nowej 

rzeczywistości?

Czy mocno „wybiegający” w przyszłość?



Człowiek funkcjonujący w warunkach 

gospodarki cyfrowej i sztucznej inteligencji – to 

taki, który wykorzystując nowe technologie 

będzie zmieniał świat, a tym samym warunki 

swojego życia i pracy



Jak będzie wyglądała praca 

w warunkach gospodarki cyfrowej ?



Praca odłączy się od koncepcji zawodu 

wyuczonego w długim okresie edukacji szkolnej 

Praca będzie ulegała dalszemu uelastycznieniu 

i usieciowieniu

Nieustannie zmieniać się będzie profil  

kompetencji wymaganych od pracownika  

Systematycznie zmniejszać się będzie 

zapotrzebowanie na wykonywanie prostych 

czynności manualnych



Jakie umiejętności i kompetencje powinien posiadać 

pracownik cyfrowej gospodarki i sztucznej 

inteligencji? 





System polskiej edukacji – formalny, 

zachowawczy wciąż w poglądach na 

temat rynku pracy oraz strukturach 

ekonomicznych i organizacyjnych 

właściwy dla XXI wieku – nie jest 

zdolny do zapewnienia polskiemu 

społeczeństwu warunków do nabywania 

kompetencji epoki cyfrowej gospodarki 

i sztucznej inteligencji



Bez wątpienia 

w całym 

współczesnym 

systemie 

nauczania-uczenia 

się ważną rolę 

przypisuje się 

nauczycielom 

kształcenia 

zawodowego i ich 

kompetencjom!



Oto obszary kompetencji nauczycieli kształcenia

zawodowego szkoły współczesnej i szkoły przyszłości:

Doniosłość powinności nauczyciela polega na tym, że jest on kształtującym przyszłe społeczeństwo  

Z jego zasobów kształtuje się nowe pokolenie, które stanie przy warsztatach pracy i będzie 

realizowało te wartości i te ideały, które przyswoiła sobie młodzież sercem i rozumem, i które

stały się ideałami w dążeniach i pragnieniach, budujących przyszłość.

-T.W .Nowacki

Im lepszy będzie nauczyciel, tym lepszy będzie świat i życie każdego człowieka

-M. Grzegorzewska.



Ponieważ szkoła może i powinna 

współuczestniczyć w procesie zmiany świata 

musimy sobie postawić pytanie o to: Jakie są 

rzeczywiste i oczekiwane kompetencje 

nauczycieli kształcenia zawodowego 

współczesnej  szkoły zawodowej ?



Kompetencje nauczycieli zawodowego opierają się

na następujących filarach:

1. Wiedzy merytorycznej adekwatnej do nauczanych przedmiotów;

2. Wiedzy psychologiczno- pedagogicznej oraz wiedzy z zakresu dydaktyki

i metodyki nauczanego/nauczanych przedmiotów;

3. Umiejętności niezbędnej do kompleksowej realizacji zadań dydaktycznych,

wychowawczych i opiekuńczych;

4. Umiejętności przewidywania skutków podejmowanych działań

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

5. Umiejętności całożyciowego uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu

pracy z wykorzystaniem najnowszych środków i metod;

6. Kierunkowych cech osobowości, przejawiających się w postawach,

poglądach, dążeniach, uznanych wartościach, uzdolnieniach i tp.;

7. Kompetencjach społecznych, stanowiących podstawę skutecznych

oddziaływań edukacyjnych i wychowawczych opierających się na

współpracy, asertywności i prawości;

8. Świadomości związków i zależności jakie mają miejsce między cechami

instrumentami i kierunkowymi cechami osobowości.



Rzeczywisty i oczekiwany poziom kompetencji 

nauczycieli kształcenia zawodowego w opiniach 

samych nauczycieli i dyrektorów ich szkół:
Poziom kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego wg. nauczycieli

I. Kompetencje ogólne (uniwersalne) * %
1.1. Świadomość misji jaka sformułowana jest pod adresem

szkolnictwa zawodowego, a tym samym nauczycieli
59

1.2. Sposób postrzegania i umiejętność realizacji wizji własnych 

działań edukacyjnych
56

1.3. Zdolność do samoorganizacji, a także umiejętność organizo-

wania pracy własnej i pracy uczących się, oraz umiejętność

organizowania czasu pracy i realizacji podejmowanych działań edu.

59

1.4. Umiejętność przewidywania skutków podejmowanych działań 

edukacyjnych  i ponoszenia za nie odpowiedzialności
58

II. Kompetencje merytoryczne

2.1. Zakres i jakość wiedzy teoretycznej niezbędnej do realizacji

treści programów nauczanych przedmiotów zawodowych
60

wg.dyrektorów

%

65

48

71

61

74



2.2. Znajomość i rozumienie powiązań treści programu nauczanych

przedmiotów z innymi obszarami wiedzy
55 48

2.3. Operowanie pojęciami i faktami z zakresu treści programów

nauczanych przedmiotów
59 61

2.4. Umiejętność transferu wiedzy merytorycznej z zakresu treści

programów nauczanych przedmiotów w celu jej wykorzystania

w nowych sytuacjach problemowych

53 48

2.5. Umiejętność interpretacji treści programów nauczanych

przedmiotów z perspektywy aktualnego stanu wiedzy
56 42

2.6. Umiejętność oceny wymagań i potrzeb rynku pracy odpowiadają -

cych merytorycznym kwalifikacją nauczyciela i wykorzystanie jej do

aktualizacji treści programów nauczanych przedmiotów

44 55

III. Kompetencje dydaktyczno - metodyczne

3.1. Zakres i jakość wiedzy dotyczącej różnych obszarów i procesów

przynależnych dydaktyce
49 42

3.2. Sposób postrzegania istoty procesu nauczania- uczenia się czynności

wywołujących ten proces oraz warunków w jakich proces ten zachodzi
46 48

3.3. Znajomość i rozumienie prawa oświatowego niezbędnego do

prawidłowego realizowania podejmowanych działań edukacyjnych
36 46

3.4. Umiejętność oceny własnej wiedzy z zakresu dydaktyki

i podejmowania stosownych form jej aktualizacji i doskonalenia
53 48

3.5. Zakres i jakość wiedzy dotyczącej różnych obszarów metodyki
nauczania przedmiotów zawodowych 48 45



3.6. Metodyczne podstawy procesu nauczania teoretycznych przedmiotów

zawodowych i praktycznej nauki zawodu

51 45

3.7. Znajomość celów i zadań metodyki nauczania teoretycznych przedmiotów

zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu i umiejętność stosowania się do nich

w praktyce edukacyjnej

56 58

3.8. Znajomość zasad nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz

praktycznej nauki zawodu i umiejętność ich stosowania w praktyce
57 77

3.9. Znajomość metod i form nauczania – uczenia się teoretycznych przedmiotów

zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu i umiejętność ich stosowania

w praktyce

55 65

3.10. Analiza treści programów nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych

oraz praktycznej nauki zawodu i umiejętność strukturyzacji materiału nauczania
53 58

3.11. Znajomość środków i materiałów dydaktycznych przydatnych w nauczaniu

teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu i umiejętność

ich stosowania w praktyce

58 68

3.12. Planowanie pracy dydaktycznej i przygotowanie się do zajęć nauczyciela
teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu

62 58

3.13. Prowadzenie kontroli i oceny wyników nauczania – uczenia się teoretycznych

przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu
55 55

3.14. Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej dotyczącej nauczania teoretycznych

przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu
54 58



4.1. Zakres i poziom wiedzy dotyczącej problemów i sytuacji wychowawczych,

które jawią się w toku realizacji zadań z zakresu kształcenia zawodowego
41 48

4.2. Umiejętność rozpoznawania potrzeb wychowawczych osób uczących się,

które jawią się w toku nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych

i praktycznej nauki zawodu

39 61

4.3. Umiejętność rozpoznawania możliwości i uzdolnień uczących się oraz

projektowania i podejmowania działań wspierających ich integralny rozwój,

aktywność i uczestnictwo w procesie kształcenia zawodowego

42 71

4.4. Umiejętność tworzenia w toku prowadzenia zajęć z teoretycznych

przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu, takich sytuacji

wychowawczych, które będą wyzwalać w uczących się motywację do nauki

i pracy nad sobą, a także będą sprzyjać uzyskiwaniu pożądanych efektów

48 61

4.5. Umiejętność kształtowania pozytywnych postaw uczących się w czasie

prowadzenia zajęć z przedmiotów zawodowych (n. in. rzetelności

i odpowiedzialności za pracę, poszanowania dla pracy innych, dbałości

o racjonalne wykorzystanie materiałów itd.)

58 48

4.6. Pomoc uczącym się w rozwijaniu poczucia ich własnych wartości,

przezwyciężania trudności oraz budowania własnej tożsamości
59 39

4.7. Wspomaganie uczących się w toku zajęć z przedmiotów zawodowych

w kształtowaniu ich planów życiowych i zawodowych
60 39

4.8. Wychowanie przez pracę i do pracy oraz kształtowanie kultury pracy w toku

prowadzenia zajęć z przedmitów zawodowych
59 65

IV. Kompetencje diagnostyczne, wychowawcze i opiekuńcze



4.9. Skuteczna realizacja działań wspomagających uczących się

w świadomym i odpowiedzialnym podejmowaniu decyzji edukacyjnych,

zawodowych i społecznych

46 52

4.10. Zapewnienie uczącym się opieki oraz poczucia bezpieczeństwa

psychicznego i fizycznego będących w procesie kształcenia zawodowego

podstawą swobodnej nauki i pracy

62 68

5.1. Poziom wiedzy dotyczącej zasobów informacyjno – komunikacyjnych

i medialnych, które można w sposób świadomy i krytyczny wykorzystać

w procesie edukacji zawodowej

49 55

5.2. Rozumienie dialogowego charakteru relacji nauczyciel – uczeń oraz

umiejętność ich podtrzymywania, a także umiejętność jasnego,

precyzyjnego i jednoznacznego formułowania przekazów edukacyjnych

w realizacji treści kształcenia zawodowego

53 48

5.3. Postawa nauczyciela teoretycznych przedmiotów kształcenia

zawodowego i praktycznej nauki zawodu wobec potrzeby wykorzystywania

nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie

edukacyjnym

58 71

5.4. Wykorzystanie w kształceniu zawodowym technologii informatycznych

służących indywidualizacji procesu nauczania-uczenia się
51 56

5.5. Wdrażanie uczących się w procesie kształcenia zawodowego do

samodzielnego rozwiązywania sytuacji problemowych i kształtowania

potrzeb całożyciowego uczenia się z wykorzystaniem technologii

informacyjnych

51 55

V. Kompetencje informacyjno –komunikacyjne i medialne



5.6. Tworzenie warunków do poszukiwania, pozyskiwania, przetwarzania

i wykorzystywania w sposób analityczny, a zarazem krytyczny oraz

odpowiedzialny informacji pochodzących z różnych źródeł

48 48

5.7. Kształtowanie umiejętności w zakresie dostrzegania i rozpoznawania

zagrożeń będących skutkiem bezkrytycznego przyjmowania informacji

docierających z różnych źródeł

50 45

5.8. Kształtowanie umiejętności wykorzystywania w procesie kształcenia

zawodowego technologii i narzędzi informatycznych przydatnych

w tworzeniu symulacji dotyczących zachowania się określonych obiektów

powstawania zjawisk czy procesów

45 35

VI. Kompetencje społeczne

6.1. Stan i poziom wiedzy dotyczącej prawidłowości współdziałania

i rozwoju społecznego uczących się oraz umiejętności jej optymalnego

wykorzystania w procesie kształcenia zawodowego

49 58

6.2. Rozumienie zasad i reguł postępowania a także związków mających

miejsce między własnym stylem pracy, a zachodzącymi w niej procesami

społecznymi

51 58

6.3. Zdolność do trafnego oceniania sytuacji społecznych i radzenia sobie

w podejmowaniu optymalnych i odpowiedzialnych decyzji
52 42

6.4. Otwartość i gotowość organizowania się w złożone sytuacje

społeczne oraz podejmowania ryzyka i przeciwdziałania manipulacji

53 65

6.5. Gotowość do aktywnego uczestniczenia w pracach zespołu polegająca na 

wspólnym ustalaniu i realizacji tych zadań, które zmierzają do osiągania 

zamierzonych celów

49 61



6.6. Umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych w wyniku podejmowanych
negocjacji i osiąganiu kompromisu

56 48

6.7. Umiejętność konstruktywnego porozumiewania się z innymi nauczycielami

pracującymi w szkole celem tworzenia przyjaznego klimatu nauki i pracy,

służącego wszechstronnemu rozwojowi swoich uczniów

59 58

6.8. Skuteczność w budowaniu relacji społecznych opartych na wzajemnym

zaufaniu wszystkich podmiotów procesu wychowania i kształcenia zawodowego

oraz umiejętność włączania ich w działania sprzyjające efektywności edukacyjnej

56 48

VII Kompetencje osobiste

7.1. Świadomość i rozumienie własnych emocji, a przede wszystkim zależności

między emocjami a własnym zachowaniem. Znajomość posiadanych zalet i wad,

a także własnych możliwości

60 48

7.2. Analityczne myślenie w sytuacjach stanowiących wyzwanie lub zagrożenie

celem przeprowadzenia wnikliwej, wielostronnej diagnozy i dokonania rzetelnej

oceny

58 45

7. 3. Odwaga niezbędna do podejmowania trudnych wyzwań, a także zdolności do

odpowiedzialnego rozpoznawania i rozumienia istoty trudności owych wyzwań
54 45

7.4. Otwartość na zmiany, elastyczność postępowania, a także innowacyjność

i skuteczność w dążeniu do osiągania założonych celów
60 32

7.5. Asertywność i kreatywność postępowania na różnych etapach kształcenia

zawodowego
52 42

7.6. Gotowość do całożyciowego uczenia się i troski o własny rozwój zawodowy 69 58

* Są to procentowe wartości całej próby badawczej wskazań na wysoki poziom kompetencji



Respondenci dokonując oceny poziomu swoich

rzeczywistych kompetencji (dotyczy nauczycieli kształcenia

zawodowego) oraz poziomu kompetencji oczekiwanych

(dyrektorzy szkół w, których prowadzone były badania) mieli do wyboru

cztery następujące skale oceny poziomu tych

kompetencji:

brak kompetencji szczegółowej albo bardzo niski jej poziom;

niski poziom kompetencji szczegółowej;

średni poziom kompetencji szczegółowej;

wysoki poziom kompetencji szczegółowej

Charakterystyka każdej z 56 wygenerowanych

kompetencji szczegółowych została dokonana

oddzielnie dla każdej z przyjętych czterech skal



Niektóre z nieco bardziej ciekawych 
spostrzeżeń:

1. Niemal połowa nauczycieli kształcenia zawodowego swój

rzeczywisty poziom poszczególnych kompetencji szczegółowych
ocenia wysoko. Jedynie 14 kompetencji szczegółowych uzyskało
wskazanie na poziom wysoki mnie niż połowa nauczycieli

2. Również niemal połowa dyrektorów szkół zawodowych,
w których prowadzone były badania uznała, że w ich ocenie 30
z wyszczególnionych kompetencji szczegółowych powinien

charakteryzować wysoki poziom

3. Przyjmując subiektywny charakter oceny (dokonanej przez
nauczycieli) rzeczywistego poziomu poszczególnych kompetencji
szczegółowych można uznać, że poziom tych kompetencji
w odniesieniu do nauczycieli kształcenia zawodowego nie
wywołuje znaczącego niepokoju. Natomiast poziom
oczekiwanych kompetencji szczegółowych dokonany przez
dyrektorów szkół w odniesieniu do 25 kompetencji
szczegółowych wydaje się być niepokojący i wymaga pogłębionej
analizy.



Dla szkoły przyszłości najważniejsze 

znaczenie będzie mieć :

aktywizacja uczniów

szerokie wprowadzenie nauczania 

interdyscyplinarnego 

zwiększenie nacisku na samodzielną pracę uczących 

się

zapewnienie w szkole dostępu  do cyfrowych zasobów 

edukacyjnych

zapewnienie w szkole optymalnej infrastruktury 

cyfrowej
itd.



działania nauczycieli ukierunkowane na zmianę postaw 

wobec świata cyfrowego i zmian cywilizacyjnych

odejście od sztywnego podziału czasu nauki (lekcji) na 

45 - minutowe

umiejętności samodzielnego uczenia się 

i innowacyjność

umiejętność posługiwania się technologiami 

informacyjno - komunikacyjnymi

umiejętności zawodowe i życiowe tj. elastyczność 

i zdolność adaptacji. Innowacyjność, krytyczność itd



Z dużym prawdopodobieństwem należy spodziewać się, że 

w niedalekiej przyszłości tak będzie wyglądać edukacja




