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 Słowo wstępne
Aby rozwiązać problem, należy przede wszystkim znaleźć 
jego przyczynę – to oczywiste. Truizmem zaś jest to, że nic 
nie stanie się samo.

Dwa lata temu Pearson poprosił brytyjski ośrodek badaw-
czy The Economist Intelligence Unit (EIU) o pomoc w zgro-
madzeniu, opracowaniu i analizie danych dotyczących około 
50 systemów edukacji z całego świata. Zależało nam, by 
włączyć się do globalnej debaty na temat efektów kształce-
nia oraz udzielić wsparcia w odczytaniu zawartości „czarnej 
skrzynki” systemu edukacji. W wyniku naszego zaangażo-
wania powstał raport „Krzywa nauczania” („The Learning 
Curve”) będący jedynym dostępnym i stale aktualizowanym 
repozytorium, które pozwoliło w jednym miejscu zgroma-
dzić aż 2500 odnośników na temat wskaźników edukacyj-
nych, gospodarczych i społecznych, wybranych spośród 
ogromnej międzynarodowej bazy danych.

Wnioski płynące z zebranych danych wydawały się jednak 
niewystarczające, dlatego od 2012 r. trwa ważna dyskusja 
na temat rzetelności i ograniczeń rankingów edukacyjnych. 
Bez względu na ewentualne kontrowersje, raport ten poka-
zuje, że rankingi edukacyjne rzuciły nowe światło na zagad-
nienie kształcenia oraz pomogły zaangażować całe społe-
czeństwo w celu uzyskanie lepszych efektów nauczania.

Jednym z głównych i powszechnych problemów dotyczą-
cych edukacji w niemal każdym kraju jest zaniedbywanie 
rozwoju umiejętności. 

Nawet w najbogatszych krajach do podjęcia pracy lub 
pójścia na studia gotowych jest mniej niż połowa uczniów. 
W związku z tym uczelnie i pracodawcy oferują możliwość 
zmiany kwalifikacji absolwentom szkół przed rozpoczęciem 
przez nich kolejnego etapu w życiu. 

Z drugiej strony, zapotrzebowanie na wysokiej jakości 
kształcenie techniczne jest równie duże wśród gospodarek 
wschodzących. Choć państwa BRICS i inne kraje rozwija-
jące się dokładają starań, aby zaprojektować i zbudować 
odpowiednią infrastrukturę oraz stworzyć atrakcyjne miej-
sca pracy dla wykwalifikowanych pracowników, tamtejsze 
systemy edukacji okazują się nieprzystające do potrzeb.

Co więcej, przestarzałe jest już podejście do pracy jako do 
jednej na całe życie, dlatego w przypadku starszych pracow-
ników ustawiczny rozwój wynika nie tylko z chęci, ale też 
z konieczności.

Nasze badania potwierdzają, że rozwijanie umiejętności 
i podnoszenie kompetencji przynosi wymierne korzyści. 
Opublikowane w niniejszym raporcie wyniki potwierdzają 
m.in., iż połowa wzrostu gospodarczego krajów rozwinię-
tych na przestrzeni ostatnich 10 lat była możliwa właśnie 
dzięki inwestycjom w rozwojów kompetencyjny.

Nie powinno więc dziwić, że motywem przewodnim tej 
edycji raportu „Krzywa nauczania” stały się umiejętności 
przydatne w życiu. Mamy nadzieję, że zaprezentowane 
w niniejszej publikacji wnioski będą pomocne w opra-
cowaniu planu zmian. Jesteśmy oczywiście świadomi, iż 
zgromadzone dane nie wystarczą, by znaleźć odpowiedź 
na wszystkie pytania. Stanowią one raczej kolejny element 
dyskusji poświęconej zagadnieniu nauczania. Zważywszy, że 
w debacie wokół tematu kształcenia odchodzi się od wkła-
du pracy i coraz więcej uwagi poświęca efektom nauczania, 
liczymy, że zawarte w raporcie informacje zachęcą innych 
zainteresowanych do bardziej aktywnego zaangażowania 
się w pracę na tym polu. 

W miarę publikowania nowych, międzynarodowych 
statystyk zamierzamy dalej weryfikować i aktualizować 
raport „Krzywa nauczania”, aby stanowił otwarty, a przede 
wszystkim aktualny zasób informacji dla naszych partnerów, 
jak również każdego, kto zechce skorzystać z tych danych 
w swojej pracy.

Pojedyncze szkoły, instytucje, a także przedstawiciele 
administracji publicznej i samorządów często nie są w sta-
nie same zaradzić problemom i wyzwaniom, z którymi 
przychodzi im się mierzyć. Dzięki jasno określonej misji 
i wiarygodnym informacjom na temat skutecznych metod 
nauczania stosowanych w innych systemach, trudności te 
mogą stać się łatwiejsze do pokonania.

John Fallon 
Dyrektor Generalny, Pearson
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Każdy z ministrów edukacji, których spotykam w swojej pracy, 
chciałby nauczyć się czegoś od swoich kolegów z innych krajów 
oraz dowiedzieć się, w jaki sposób może poprawić efektywność 
rodzimego systemu oświaty. Niesie to ze sobą oczywiście pewne 
zagrożenia, ponieważ ani badanie PISA (które sprawdza umie-
jętności 15-latków w czytaniu ze zrozumieniem, matematyce 
i naukach przyrodniczych – przyp. tłum.), ani żadne inne prestiżowe 
rankingi nie są w stanie zbadać wszystkich istotnych wskaźników. 
Niemniej, dostrzegamy w tych kwestiach ważne i pozytywne tren-
dy. Na całym świecie widać rosnącą presję skierowaną do rządów 
dotyczącą poprawy efektów nauczania, które zaczynają być coraz 
częściej uważane za wyznacznik sukcesu. Prowadzi to do wzrostu 
zaangażowania ze strony ministrów edukacji w poszukiwanie sku-
tecznych rozwiązań.

Celem raportu „Krzywa nauczania” jest ułatwienie dostępu do 
stale rosnącej bazy wiedzy na ten temat. Niniejsza publikacja opiera 
się na wynikach wielu międzynarodowych rankingów, w tym badań 
PISA i TIMSS (który sprawdza umiejętności uczniów na poziomie 4 klasy 
szkoły podstawowej i 3 klasy gimnazjum w zakresie matematyki i nauk 
przyrodniczych – przyp. tłum.), uwzględnia też wskaźniki dotyczące 
umiejętności posiadanych przez dorosłych, dzięki czemu stanowi 
kompleksowe zestawienie badań. Ponadto jest bazą, która łączy 
w sobie informacje o kształceniu z danymi dotyczącymi efektów 
nauczania i socjo-ekonomicznymi, takimi jak poziom zatrudnienia 
czy przestępczości. Wszystkie te informacje są w pełni dostępne 
dla wszystkich badaczy i innych osób zainteresowanych ich wyko-
rzystaniem.

Drugie wydanie „Krzywej nauczania” zostało tak przygotowane, 
aby zawierało dane z najnowszego badania PISA opublikowanego 
w grudniu 2013 r., a które nie były dostępne w momencie publikacji 
pierwszej edycji raportu w roku 2012.

Jak każda analiza w formie rankingu i ta nie jest idealna. 
Część danych ma swoje ograniczenia, dlatego przy ich inter-
pretacji zaleca się ostrożność, a także odpowiedni osąd. 
Przedstawione dane mogą ułatwić podejmowanie decyzji,  
jednak nie wskazują, jakie działania należy podjąć.

Raport pozwala także wyciągnąć kilka globalnych wniosków - 
refleksji nt. nauczania na świecie. Jednym z nich jest stały postęp 
wielu krajów w regionie Azji i Pacyfiku, takich jak Singapur czy 

 Wprowadzenie
Hongkong, gdzie skuteczność systemów edukacji idzie w parze 
z kulturą promującą pracę własną zamiast polegania na wrodzo-
nej bystrości. Kolejna konkluzja dotyczy wyzwań związanych 
z poziomem umiejętności i wiedzy osób w wieku dojrzałym, które 
nie otrzymały odpowiedniego wsparcia ze strony systemu edu-
kacji. Jest to jeden z aspektów poruszonych w raporcie „Krzywa 
Nauczania”, którego znaczenie w przyszłości będzie wzrastać  
we wszystkich krajach świata.

Te i pozostałe wnioski powinny być poddane dyskusji i właściwie 
przeanalizowane w każdym państwie, tak, aby nauka z nich płynąca, 
w zaawansowanym stopniu wpłynęła na to, jak działać efektywniej 
i skuteczniej. Nawet kraje, które najlepiej wypadają w rankingu 
„Krzywa nauczania”, są dalekie od dostarczania edukacji w formie, 
która zapewni przygotowanie każdego studenta do świadomego 
obywatelstwa i zapewni mu konkurencyjność na rynku pracy 
w XXI wieku.

W związku z tym, oprócz rankingu i raportu „Krzywa nauczania”, 
Pearson wydaje serię opracowań autorstwa największych auto-
rytetów z dziedziny edukacji, którzy radzą, w jaki sposób ulepszać 
modele nauczania i nabywania wiedzy, a także jak podnosić wydaj-
ność systemów edukacji. Przykładem jest opublikowane w styczniu 
2014 r. opracowanie „A Rich Seam”, w którym Michael Fullan 
i Maria Langworthy opisują zmiany, jakie powinny zajść w pedagogi-
ce, aby można było zwiększyć motywację uczniów i nauczycieli oraz 
lepiej wykorzystywać potencjał nowoczesnych technologii.

Pearson angażuje się w działania służące podnoszeniu skuteczności 
poprzez wspieranie efektywnego nauczania swoimi rozwiazaniami, 
i tym samym wspierać usprawnanie systemow edukacji na miarę 
XXI wieku. 

Niniejsza, zaktualizowana wersja „Krzywej nauczania” uzupeł-
nia bazę danych, z której korzystają liderzy sektora edukacji. 
Umożliwia też przeprowadzenie obszernych badań przez osoby 
pragnące poszerzać swoją wiedzę. 

Rankingi i raport same w sobie są już interesujące i wywołują dysku-
sję, jednak dopiero szeroki zasób wiedzy oraz możliwość jej wyko-
rzystania pozwalają zmieniać świat. 

Sir Michael Barber 
Główny Doradca ds. Edukacji Pearson
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Niniejszy raport wydany przez Pearson i opracowany przez 
brytyjski ośrodek badawczy The Economist Intelligence Unit (EIU) 
stanowi część szeroko zakrojonego programu analizy jakościowej 
i ilościowej, noszącego nazwę „Krzywa Nauczania”.
Celem raportu jest wyselekcjonowanie najważniej-
szych obserwacji dotyczących powiązań między 
nauczaniem a rozwojem, utrzymaniem i wykorzysta-
niem umiejętności.

Podstawę raportu stanowią wyniki analizy dużej liczby 
porównywalnych międzynarodowo danych, zgroma-
dzonych w Banku Danych „Krzywej nauczania” (LCDB). 
Bank powstał w 2012 r., a po aktualizacji na początku 
2014 r. uzupełniono go m.in. o najnowsze wyniki badań:

 › Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości 
w Czytaniu (Progress in International Reading Literacy 
Study – PIRLS),

 › Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania 
Matematyki i Nauk Przyrodniczych (Trends in 
International Mathematics and Science Study – TIMSS), 

 › Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności 
Uczniów (Programme for International Student 
Assessment – PISA),

 › wstępne wyniki Programu Międzynarodowego Badania 
Kompetencji Osób Dorosłych (Programme for the 
International Assessment of Adult Competencies 
– PIAAC), który służy ocenie poziomu umiejętno-
ści poznawczych.

The Economist Intelligence Unit zaktualizował powiąza-
ny ranking wydajności systemów edukacyjnych „Global 
Index of Cognitive Skills and Educational Attainment”. 
Bank Danych oraz ranking EIU są dostępne online. 
Więcej informacji na temat danych wykorzystanych  
do sporządzenia rankingu można znaleźć w opisie  
metodologii na str. 23.

Raport opiera się na szeroko zakrojonych analizach 
naukowych oraz pogłębionych wywiadach z siedmioma 
ekspertami z dziedziny edukacji. Badanie w całości prze-
prowadziło The Economist Intelligence Unit, a poglądy 
wyrażone w niniejszym raporcie niekoniecznie odzwier-
ciedlają stanowisko Pearson. Autorem raportu jest 
dr Paul Kielstra, a redakcji dokonała Sara Mosavi  
z The Economist Intelligence Unit. 

Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem 
uczestników naszych wywiadów, którzy podzielili się 
swoimi przemyśłeniami i opiniami. Byli to:

Prof. Maria Helena Guimarães de Castro 
Dyrektor Wykonawczy, SEADE, São Paulo, Brazylia

Eric Hanushek  
Starszy Wykładowca programu Paul and Jean Hanna  
na Uniwersytecie Stanforda

Professor Elizabeth Henning 
Dyrektor, Centrum Badań Edukacyjnych  
na Uniwersytecie w Johannesburgu

Dr Randall S Jones 
Dyrektor Sekcji Japonii i Korei Południowej, OECD 

Professor Kjell Rubenson 
Wydział Badań Edukacyjnych Uniwersytetu 
Kolumbii Brytyjskiej 

Andreas Schleicher 
Wicedyrektor ds. Edukacji, OECD 

Jagmohan Singh Raju 
Dyrektor Generalny Krajowego Urzędu  
ds. Alfabetyzacji w Indiach 

 Przedmowa
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 Streszczenie
Wartość, jaką edukacja może dostarczyć poprzez rozwijanie 
umiejętności jest trudna do ocenienia. Opierając się jedynie na 
wskaźnikach ekonomicznych, OECD szacuje, że połowa wzro-
stu gospodarczego krajów rozwiniętych na przestrzeni ostatnich 
dziesięciu lat jest wynikiem stale podnoszonych umiejętności. 
Niezwykle ważne jest zatem, znalezienie skutecznego sposobu 
rozwijania kompetencji u uczniów.
Niniejszy raport przedstawia najnowsze obserwacje na 
temat metod wyposażania uczniów w nowe umiejętno-
ści. Analizuje też sposoby utrzymywania i poszerzania 
sprawności nabytych przez dorosłych oraz możliwości 
wykorzystania przez gospodarki wschodzące doświad-
czeń krajów rozwiniętych.

Poniżej prezentujemy główne wnioski:

Kraje Azji Wschodniej pozostają bezkonkurencyjne,  
zaś wyniki w Skandynawii prezentują się różnie.

W najnowszym światowym rankingu systemów eduka-
cyjnych wygrywa Korea Południowa, na drugim miejscu 
znalazła się Japonia, a za nią Singapur (trzecie miejsce) 
i Hongkong (czwarte miejsce). Sukces, jaki odniosły 
te państwa, potwierdza potrzebę jasnego określenia 
celów dla systemu edukacji oraz wykształcenia silnej kul-
tury współodpowiedzialności u wszystkich partnerów. 

Kraje Skandynawii, zajmowały w latach 90-tych 
XX wieku wysokie pozycje w międzynarodowych 
rankingach edukacyjnych, a obecnie wykazują znacz-
ne różnice. Finlandia, która była liderem w 2012 r., 
spadła na piąte miejsce ze względu na słabsze wyniki 
uzyskane w przeprowadzonym w 2012 badaniu PISA. 
Również Szwecja obniżyła swoją pozycję (spadła z 21 
na 24 miejsce), co wywołało dyskusję wokół bezpłat-
nego dostępu do edukacji w tym kraju. Z kolei Dania 

i Norwegia awansowały w porównaniu z ostatnim bada-
niem (zajmując odpowiednio 11 i 21 pozycję).

Swoje pozycje w tegorocznym zestawieniu umocniły 
również: Izrael (awans o 12 pozycji na miejsce 17), dzięki 
wynikom z matematyki i nauk przyrodniczych w badaniu 
PISA; Rosja (siedem pozycji w górę na miejsce 13) oraz 
Polska (awans o cztery pozycje na 10 miejsce).

Wyniki badań PISA dowodzą ogromnej roli  
angażowania w edukację całego społeczeństwa.

Wiele wniosków płynących z tegorocznego badania PISA 
na temat skuteczności nauczania stanowi potwierdzenie 
obserwacji z lat poprzednich. Szerszy zakres pytań ankie-
towych towarzyszących badaniu, wskazuje jednak na 
potrzebę usprawnienia systemu edukacji na wielu płasz-
czyznach. Szkoły, których dyrektorzy włączają nauczy-
cieli w kierowanie placówką, stają się bardziej niezależne 
i wykazują tendencje do osiągania lepszych wyników. 
Istnieje też wyraźny związek pomiędzy oczekiwaniami 
rodziców a motywacją uczniów, zaś zainteresowania 
samych uczniów mogą istotnie wpływać na osiągane 
efekty. Aby nauczanie było skuteczne, wymagane jest 
zaangażowanie wielu stron, co z kolei ściśle wiąże się 
z budowaniem kultury opartej na wzajemnym wsparciu.
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Utrzymanie umiejętności przez dorosłych zależy od tego,  
jak często i w jakich warunkach są one wykorzystywane. 

Wraz z wiekiem osoby dorosłe tracą różne umiejętności – ich 
utrzymanie zależy od otoczenia, w jakim są one wykorzystywane. 
Jak pokazało badanie PIAAC przeprowadzone przez OECD, w oko-
licach 25 roku życia poziom umiejętności zaczyna ulegać obniżeniu, 
nawet jeśli uwzględnimy jakość początkową edukacji. Aby go utrzy-
mać, należy korzystać z posiadanych umiejętności. Czytanie i wyko-
nywanie obliczeń matematycznych, w domu lub w pracy, spowalnia-
ją zanik umiejętności spowodowany upływem czasu. Sprzyjają temu 
modele nauczania dorosłych, realizowane poza formalnym syste-
mem edukacji.

Uczenie się przez całe życie spowalnia utratę umiejętności  
w trakcie starzenia się, szczególnie u osób, u których były one  
na wysokim poziomie. 

Trudno jest określić faktyczny wpływ nauczania i szkolenia doro-
słych na rozwój jednostki, ponieważ ludzie korzystający z tego typu 
rozwiązań niemal zawsze posiadają wyższe wykształcenie i odpo-
wiednie kwalifikacje. Nauczanie dorosłych w niewielkim stopniu 
może zatem zaradzić brakom całego systemu szkolnictwa, który 

potrzebuje solidnych podstaw, służących przede wszystkim kształto-
waniu, jak i utrzymywaniu umiejętności. Ponadto ci, którzy posiadają 
wysokie umiejętności, utrzymują je nie bez przyczyny, dlatego też 
w nauczaniu dorosłych ważne jest przekonanie osób o niższych 
kwalifikacjach o ich wartości.

Zanim kraje rozwijające się zaczną pracować nad rozwojem  
umiejętności na miarę XXI wieku, powinny skuteczniej  
kształtować umiejętności podstawowe.

Wiele wniosków płynących z badań PISA i PIAAC dla krajów roz-
winiętych może być wykorzystywanych przez kraje rozwijające się, 
jednak nie wszystkie będą dla nich użyteczne. Szczególne potrzeby 
krajów rozwijających się mogą być odmienne od tych potrzeb, które 
występują w państwach członkowskich OECD. Dzięki temu kraje 
takie jak Brazylia czy RPA mogą poznać wiele sposobów wspierania 
rozwoju zawodowego nauczycieli, a także zdobyć przydatną wie-
dzę na temat statusu zawodu nauczyciela i jego odpowiedzialności 
wpisanej w system edukacji. Należy się też spodziewać, że dyskusja 
wokół kształtowania umiejętności na miarę XXI wieku odegra 
mniejszą rolę w systemach, które mają problemy ze skutecznym 
nauczaniem podstawowych umiejętności.

Cztery wnioski dotyczące nauczania dorosłych

Po pierwsze podstawy
Solidny system wczesnej edukacji umożliwia skuteczne kształcenie dorosłych. Edukacja, która kształtuje w dzieciach potrzebę uczenia 
się, daje podstawy do efektywniejszego rozwijania się przez całe życie. W przypadku krajów rozwiniętych, jak i rozwijających się, 
najlepszym sposobem poprawy skuteczności systemu nauczania dorosłych jest inwestowanie w rozwój edukacji początkowej. 

1.
Warunkiem utrzymania umiejętności jest ich wykorzystywanie 
Wysoka jakość nauczania początkowego nie ustrzeże dorosłych przed utratą umiejętności, jeśli nie będą oni z nich regularnie korzystać. 
Częste czytanie czy wykonywanie różnych obliczeń w domu lub w pracy wpływa na ogólną umiejętność rozumienia tekstu 
i umiejętności liczenia, a w efekcie może opóźnić obniżenie umiejętności u dorosłych

2.
Kraje powinny poważnie potraktować kwestię edukacji dorosłych
Kraje, które osiągnęły lepsze wyniki w badaniach dotyczących umiejętności osób dorosłych, mają pewne modele istniejące poza ich 
formalnymi systemami edukacyjnymi. Państwo może ograniczyć ryzyko utraty wysokiego poziomu kompetencji posiadanych przez 
dorosłych obywateli przez właściwe wykorzystanie umiejętności społeczeństwa.

3.
Technologia wspiera nauczanie dorosłych, ale nie stanowi panaceum 
Technologie mobilne oraz Internet mogą okazać się pomocne w usuwaniu pewnych przeszkód w edukacji osób dorosłych, szczególnie 
w krajach rozwijających się. Technologia ułatwia dostęp do nauczania dorosłym, jednak istnieje niewiele dowodów na to, że faktycznie 
pomaga im rozwijać umiejętności.

4.
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Jedna z obserwacji, które znalazły potwierdzenie w badaniach 
edukacyjnych, podkreśla związek pomiędzy wykształceniem 
a rozwojem gospodarczym1. Statystyki pokazują, że istnieje 
zależność między ilością czasu, jaki uczniowie danego kraju 
średnio spędzają w szkole, a wydajnością jego pracowników. 
Takie wnioski nasuwają się na podstawie analizy danych 
obejmujących ostatnie 20 lat.
Od lat 70. ekonomiści utrzymywali, że wykształcenie 
stanowi dla pracodawców oznakę wrodzonej inteligencji 
pracownika oraz jego gotowości do etycznego postę-
powania, co wcale nie musi mieć związku z programem 
odbytych studiów. Badanie przeprowadzone w 2010 
r. na zlecenie rządu Nowej Zelandii pokazało, że lepiej 
rozwinięte umiejętności czytania i pisania w niewielkim 
stopniu wpływają pozytywnie na sytuację na rynku 
pracy, jeśli ich rozwojowi nie towarzyszy regularne, 
podstawowe wykształcenie2. 

Liczne badania wskazują jednak na większą korelację 
tych aspektów. Skuteczne kształcenie umiejętności 
poznawczych ma wpływ na funkcjonowanie rynku 
pracy i przyspieszenie wzrostu gospodarczego. 
OECD szacuje, że połowa wzrostu gospodarczego  
krajów uprzemysłowionych na przestrzeni ostatnich  
10 lat jest wynikiem podnoszenia umiejętności3.

Analiza przeprowadzona w 2010 r. wskazuje na zwią-
zek pomiędzy poziomem umiejętności, wyrażonym 
na podstawie średnich wyników w badaniu PISA 
(Programme for International Student Assessment), 
a PKB. Stwierdzono również, iż po uwzględnieniu 
poziomu umiejętności czas trwania nauki traci całkowi-
cie na znaczeniu4. Badanie przeprowadzone w 2013 r. 
wśród imigrantów przybywających do Kanady pokaza-
ło, że w miarę rozwoju zawodowego w nowej ojczyźnie 
osoby pochodzące z krajów, których wyniki w między-
narodowych testach świadczą o większej skuteczności 
systemów edukacji, osiągają wyższe zarobki od osób 
wykształconych w mniej skutecznych systemach5.

Wykształcenie w dzieciach różnorodnych umiejętności 
ma zatem kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodar-
czego poszczególnych krajów. Podobnie jak w przypad-
ku określania, które umiejętności są ważne, zmieniają się 
także opinie odnośnie tego, jakie sposoby ich nauczania 
są najlepsze. 

 Wprowadzenie: rola umiejętności

1 The Learning Curve 2012: Lessons in country 
performance in education, The Economist 
Intelligence Unit, 2012; online: http:// 
thelearningcurve.pearson.com/the-report-2012.

2 Labour market outcomes of skills and qualifications, 
Raport Rządu Nowej Zelandii na temat 
szkolnictwa wyższego, 2010/05.

3 Education at a Glance, OECD 2012.

4 E. Hanushek, L. Woessmann, Educational and 
economic growth, w: Dominic J. Brewer i Patrick 
J. McEwan, red., Economics of Education, 
Amsterdam, Elsevier, 2010.

5 Q. Li, A. Sweetman, The Quality of immigrant 
source country educational outcomes: Do they 
matter in the receiving country?, Centrum Badań 
i Analiz Migracji, University College, Londyn, 
dokument dyskusyjny nr 1332, 2013.
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Umiejętności na miarę XXI wieku: więcej niż „wielka trójka”

Ostatnie lata wyraźnie pokazały, że choć podstawowe 
umiejętności, jak czytanie, pisanie i arytmetyka, są nie-
zbędne, to jednak nie wystarczą, aby swobodnie funkcjo-
nować we współczesnym świecie. Zaczęto podkreślać 
rolę umiejętności niepoznawczych, które określa się jako 
zdolności konieczne do funkcjonowania w społeczeń-
stwie. Z badania, które przeprowadzono w Wielkiej 
Brytanii, wynika, że stopień przystosowania społecznego 
11-latków miał taki sam wpływ na prawdopodobieństwo 
znalezienia przez nich pracy w wieku 42 lat, jak posia-
dane przez nich zdolności poznawcze, a w ponad 30% 
decydował o wysokości przyszłego wynagrodzenia6. 
Umiejętności społeczne wpisują się zatem w nowy model 
zdolności, określany przez badaczy edukacji jako „umie-
jętności na miarę XXI wieku”, obejmujący komunikację, 
pracę zespołową oraz rozwiązywanie problemów7. 

Zdaniem Andreasa Schleichera, wicedyrektora 
ds. edukacji w OECD: „Gospodarka światowa nie płaci 
już ludziom za wiedzę, ale za to, w jaki sposób ją wykorzy-
stują”. Przeszkodę dla opracowania skutecznych metod 
nauczania tych umiejętności stanowi niewystarczająca 
liczba dostępnych danych, jak i brak definicji związanych 
z efektami nauczania. Realizowany przez OECD program 
PISA ma na celu wypełnienie tej luki. W kwietniu 2014 r. 
opublikowano wyniki części dotyczącej rozwiązywania 
problemów, którą po raz pierwszy umieszczono w bada-
niu w 2012 r., a na 2015 r. zaplanowano przeprowadzenie 
badania umiejętności pracy zespołowej. 

Ocena tych umiejętności z pewnością będzie złożona, 
a wyniki raczej trudne do przewidzenia.

Badania PIAAC (Międzynarodowego Badania 
Kompetencji Osób Dorosłych) w zakresie umiejętności 
wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyj-
nych pokazują, że korzyści ekonomiczne wynikające 
z ich posiadania są niższe niż w przypadku wysoko roz-
winiętych umiejętności rozumienia tekstu i rozumowania 
matematycznego, zwłaszcza w kontekście wynagrodzeń 

pracowników. Eric Hanushek starszy wykładowca pro-
gramu Paul and Jean Hanna z Uniwersytetu Stanforda 
zauważa, że należy przeprowadzić bardziej wnikliwe 
badania: „Jesteśmy świadomi znaczenia umiejętności 
rozwiązywania problemów dla grup społecznych, które 
w największym stopniu wykorzystują technologie, jednak 
nie posiadamy narzędzi umożliwiających ich precyzyjnego 
pomiaru czy pozwalających je rozwijać”.

Odpowiedź na te pytania będzie istotnym głosem 
w dyskusji wokół zmiany modelu nauczania w najbliższej 
przyszłości. Mimo licznych osiągnięć państw azjatyckich 
w zakresie rozwoju umiejętności rozumienia tekstu i rozu-
mowania matematycznego tamtejsze systemy edukacji 
są często krytykowane za nadmierny nacisk na uczenie 
pamięciowe. Jedno z badań wykazało, że przygotowanie 
do każdego z dwóch egzaminów w semestrze wymaga 
od uczniów w Korei Południowej zapamiętania od 60 do 
100 stron informacji8. Stwierdzono, że tego typu model 
ogranicza ich kreatywność oraz zdolność radzenia sobie 
z nieoczekiwanymi problemami, zarówno w pojedynkę, 
jak i w działaniu zespołowym. Średnie wyniki testów 
sprawdzających umiejętność rozwiązywania problemów 
z 2014 r. oraz pracy zespołowej, które zostaną przepro-
wadzone w 2015 r., potwierdzą lub rozwieją te obawy, 
w związku z czym inne państwa mogą zechcieć zweryfiko-
wać obecne podejście do rozwoju kreatywności. 

Żaden z istniejących obecnie systemów nie proponuje 
optymalnego rozwiązania dla edukacji. 

Nowe technologie wymagają od uczniów nabywania 
szerszego zakresu umiejętności, a tym samym two-
rzą możliwości wypracowania innowacyjnych metod 
nauczania. Może to też prowadzić do stworzenia nowych 
modeli współpracy pomiędzy uczniami i nauczycielami, 
jak i sprzyjać wypracowaniu indywidualnych celów i ście-
żek rozwoju9.

 Wprowadzenie: rola umiejętności

6 P. Carneiro i in., Which skills matter?, Ośrodek Badań Gospodarczych i Edukacyjnych na London School of Economics, dokument dyskusyjny nr 59, 2006.

7 G. Brunello, M. Schlotter, Non cognitive skills and personality traits: Labour market relevance and their development in education & training systems,  
Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit, dokument dyskusyjny nr 5743, 2011.

8 R.S. Jones, Education reform in South Korea, dokument roboczy Wydziału ds. Gospodarczych OECD nr 1067, 2013.

9 Dyskusja: M. Fullan, M. Langworthy, A rich seam: How new pedagogies find deep learning, styczeń 2014.
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Choć mamy jeszcze wiele do zrobienia, na przestrze-
ni ostatnich 10 lat zdołaliśmy zdefiniować elementy, 
których potrzebuje każdy system szkolnictwa, aby 
procesy kształcenia umiejętności przyniosły ocze-
kiwane skutki. Raport „Krzywa nauczania” z 2012 r. 
szczegółowo omawia wiele z nich, w tym potrzebę 
zatrudniania kompetentnych nauczycieli oraz zapew-
nienia im wysokiego statusu społecznego, wyznaczanie 
systemowi edukacji jasnych celów i sprecyzowanie spo-
dziewanych rezultatów, przy jednoczesnym zachowaniu 
odpowiedzialności za szkoły i nauczycieli oraz zapewnie-
niu specjalistom w dziedzinie edukacji autonomii w osią-
ganiu tych celów.

Od chwili publikacji raportu pojawiły się wyniki naj-
większych międzynarodowych badań, takich jak PIRLS, 
TIMSS i PISA, które z kolei znalazły swoje odzwiercie-
dlenie w naszym światowym rankingu systemów edu-
kacji. Sporządzając ranking, porównaliśmy ze sobą 39 
państw i jeden region (Hongkong) według dwóch kate-
gorii wskaźników skuteczności kształcenia: umiejętności 
poznawcze (PIRLS, TIMSS i PISA) oraz efekty nauczania 
(odsetek osób uzyskujących wykształcenie średnie 
i wyższe oraz poziom umiejętności czytania i pisania). 
Co zatem na temat skuteczności nauczania przedstawia-
ją te nowe dane? 

Najbardziej zastanawiającą cechą zestawienia jest to, że 
kraje Azji Wschodniej, które zawsze wypadały bardzo 
dobrze, teraz stały się bezkonkurencyjne pod wzglę-
dem większości wskaźników i zajmują cztery pierwsze 
pozycje w rankingu (zob. tabela). Odzwierciedla to 
badanie TIMSS. Natomiast wyniki badania PISA w szcze-
gólności zdecydowały o awansie, ponieważ kraje Azji 

Wschodniej i podległe im obszary administracyjne 
wygrywają w każdej kategorii.

Najbardziej zauważalną cechą wspólną azjatyckich 
systemów edukacji jest sposób sprawdzania wiedzy. 
Nie jest to jednak jedyny czynnik odpowiedzialny 
za wysoki poziom umiejętności, jaki charakteryzu-
je te kraje. Andreas Schleicher, wicedyrektor ds. 
edukacji w OECD, twierdzi, że tamtejszy model 
egzaminowania sprzyja „jasnemu określaniu tego, co 
jest ważne. Zrozumiałe zasady i zgodne z nimi przy-
gotowanie uczniów są dużo bardziej istotne od tzw. 
ważności egzaminów i tego z pewnością możemy 
nauczyć się od systemów azjatyckich.” Eric Hanushek, 
starszy wykładowca programu Paul and Jean Hanna 
z Uniwersytetu Stanforda, potwierdza, że wyniki w Azji 
podkreślają rolę zrozumiałych wymogów: „Dla nich 
waga egzaminów jest istotna, gdyż motywuje uczniów, 
rodziców i szkoły, jednak – dodaje – to nie jest tam jedy-
ny model odpowiedzialności”.

Wyniki ankiety przeprowadzonej w ramach ostatniego 
badania PISA rzucają nowe światło na potrzebę zaan-
gażowania wszystkich stron. Prof. Schleicher zauważa, 
że szkoły, które posiadają swobodę działania, i których 
dyrektorzy włączają nauczycieli w zarządzanie placów-
ką, osiągają lepsze rezultaty. Wymagania rodziców zwią-
zane z wynikami są również istotne. Tam, gdzie oczeki-
wania są wysokie, motywacja i wytrwałość uczniów jest 
wyższa, a wyniki lepsze.

Dane na wielu płaszczyznach potwierdzają, że zaanga-
żowanie studentów jest kluczem do sukcesu: wagary 
i spóźnianie się są odpowiedzialne za niższy poziom 

 Nowe rozumienie skutecznego 
kształcenia umiejętności: 
włączanie wszystkich partnerów 

PIERWSZE 10 PAŃSTW W RANKINGU 
KRZYWEJ NAUCZANIA 2014

KRAJ

MIEJSCE W 
RANKINGU

2014

ZMIANA
W STOSUNKU 

DO 2012 R.

KOREA POŁUDNIOWA 1 +1

JAPONIA 2 +2

SINGAPUR 3 +2

HONGKONG – CHINY 4 -1

FINLANDIA 5 -4

WIELKA BRYTANIA 6 0

KANADA 7 +3

HOLANDIA 8 -1

IRLANDIA 9 +2

POLSKA 10 +4

Źródło: The Economist Intelligence Unit.
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umiejętności, zaś gotowość do rozwiązywania proble-
mów – połączona z czerpaniem przyjemności z wykony-
wanego zadania – wpływa na lepsze wyniki w rozwiązy-
waniu zadań matematycznych. Prof. Schleicher dodaje, 
że „wśrod narodów, które osiągają najlepsze wyniki, 
uczniowie postrzegają siebie jako odpowiedzialnych  
za swoją edukację.” 

Najnowsze dane wskazują ponadto, że systemy,  
które skutecznie kształcą podstawowe umiejętności,  
jak rozumienie tekstu i rozumowanie matematyczne,  
nie działają wyłącznie na podstawie pracy sprawdzonych 
i niezależnych specjalistów realizujących jasno określone 
cele. Wykorzystują one także zaangażowanie uczniów, 
motywowanych i wspieranych przez najbliższych, a więc 
włączają całe społeczeństwo w budowanie kultury 
sprzyjającej zdobywaniu wykształcenia.

Światowy ranking systemów edukacji 2014

Na tegoroczny ranking miały wpływ przede wszyst-
kim wyniki badań PISA, PIRLS i TIMSS. Zmiana pozycji 
poszczególnych państw jest skutkiem poprawy lub pogor-
szenia rezultatów osiągniętych w tych badaniach w stosun-
ku do pozostałych uczestników. Jeśli bezwzględny wynik 
dla kraju pogorszył przy jednoczesnym obniżeniu średniej 
dla wszystkich uczestników badania, wystarczył rezultat 
powyżej średniej, aby zagwarantować sobie awans. 
Poniżej prezentujemy najważniejsze obserwacje dotyczą-
ce rankingu (pełny wykaz znajduje się w załączniku I).

Kraje Azji Wschodniej przeważają w czołówce rankin-
gu. Korea Południowa zajęła 1-sze miejsce, deklasując 
Finlandię, która spadła o cztery miejsca i zajęła piątą 
pozycję. Japonia, Singapur i Hongkong uplasowały się 
kolejno na 2, 3 i 4 miejscu. Rezultaty tych krajów są zwią-
zane z panującą w nich kulturą społeczną, ukierunkowaną 
na taki model edukacji, w którym wszyscy partnerzy są 
odpowiedzialni za realizację różnorodnych celów.

Zróżnicowane wyniki osiągnęły państwa skandynawskie, 
które do tej pory były zwycięzcami w konkurencjach 
związanych z edukacją. Gorsze wyniki Finlandii w najnow-
szym badaniu PISA w dużym stopniu przyczyniły się do 
utraty przez nią pozycji lidera na rzecz Korei Południowej. 
Słabiej wypadła także Szwecja, spadając o trzy miejsca 
na 24 pozycję, wywołując ostrą krytykę bezpłatnego 
dostępu do edukacji. Mimo poprawy wyniku z 2012 r. 

Dania znalazła się tuż poza pierwszą dziesiątką, zajmując 
11 miejsce. Norwegia zaliczyła największy wzrost, awan-
sując o pięć oczek, jednak nadal znajduje się na odległej, 
21 pozycji.

Kraje rozwijające się plasują się w drugiej połowie zesta-
wienia. Ostatnie, 40 miejsce, zajęła ponownie Indonezja, 
a tuż przed nią znalazły się: Meksyk (39 miejsce) i Brazylia 
(38 miejsce). Powstaje w związku z tym pytanie: czy istnie-
jące w tych krajach systemy edukacji są w stanie zapewnić 
stabilny długookresowy wzrost gospodarczy? 

Niemniej, wśród krajów rozwijających się znajdują się 
warte zauważenia wzrosty. Rosja awansowała o siedem 
pozycji, co zbliżyło ją do pierwszej dziesiątki (13 miejsce), 
natomiast Polsce (awans z 14 na 10 miejsce) udało się 
wejść do tej doborowej grupy. Wśród krajów rozwi-
niętych na uwagę zasługuje Izrael, który po awansie 
o 12 miejsc obecnie zajmuje 17 pozycję. Izrael odnotował 
największe postępy w testach PISA w zakresie matematy-
ki i nauk przyrodniczych, co jest dobrym prognostykiem 
dla szybko rozwijającego się w tym kraju sektora techno-
logicznego.

Wspólnym pozytywnym trendem jest rosnąca liczba 
krajów biorących udział w badaniach TIMSS i PIRLS. 
Dzięki temu będzie mogła zwiększyć się przejrzystość 
oraz dokładność międzynarodowych zestawień.

63
59
49
38

Liczba krajów biorących udział w badaniach TIMSS 
w latach 1995-2011
2011

2007

2003

1999

1995 45
Uwaga: wykres pomija obszary referencyjne.
Źródło: The Economist Intelligence Unit, na podstawie danych IEA – TIMSS 
oraz Międzynarodowego Ośrodka Badawczego PIRLS.

48
40
35

Liczba krajów biorących udział w badaniu PIRLS 
(na poziomie czwartej klasy szkoły podstawowej) 
w latach 2001-2011

2011

2006

2001

Uwaga: wykres pomija obszary referencyjne.
Źródło: The Economist Intelligence Unit, na podstawie danych IEA – TIMSS 
oraz Międzynarodowego Ośrodka Badawczego PIRLS.



10 Krzywa nauczania 2014



11Pearson

Wartość ekonomiczna umiejętności dla społeczeństwa 
jest w dużej mierze związana z ich wykorzystaniem 
przez dorosłych pracowników. Zdolności nabyte 
w ramach kształcenia przynoszą odczuwalne korzyści 
finansowe dopiero wiele lat po opuszczeniu szkolnych 
murów. Wyniki badania PIAAC pokazały, że zwrot ten 
jest wyższy w przypadku osób w średnim wieku, niż 
tych, które dopiero wchodzą na rynek pracy10. 

Jednocześnie to samo badanie dowiodło, że z biegiem czasu 
wpływ efektów nauczania ulega osłabieniu. Po uwzględnieniu 
różnic w jakości nauczania na przestrzeni czasu dane 
wykazały stopniową utratę umiejętności wraz z wiekiem. 
Po drugie można stwierdzić, że rozbieżności w wykształceniu 
mają mniejszy związek z różnicami w poziomie umiejętności 
w przypadku osób starszych, przez co ich wzajemny wpływ 
jest słabszy niż u osób młodszych. Zatem dokonując tego 
typu analiz wśród osób dorosłych, należy zwrócić uwagę, że 
utrzymanie nabytych kompetencji lub ich ewentualne posze-
rzanie są tak samo ważne, jak ich nabywanie we wcześniej-
szym etapie kształcenia podstawowego/szkolnego.

Istotna jest także rola środowiska, w jakim wykorzystuje 
się nabyte umiejętności (zob. str. 13). Równie ważne jest 
osobiste doświadczenie. Dane zgromadzone w ramach 
badania PIAAC dowodzą, że częstsze czytanie lub 
wykonywanie zadań matematycznych w domu albo 
pracy ma związek z wyższym poziomem rozumienia 
tekstu i rozumowania matematycznego. Wiele wskazuje 
również na to, że pomagają zahamować spadek poziomu 
umiejętności wraz z wiekiem (zob. wykres poniżej).

Podejmowanie tego typu działań wymaga wcześniejszego 
wykształcenia odpowiednich zdolności. 

Szansą na utrzymanie umiejętności jest rozpowszechnia-
nie kształcenia osób dorosłych. Nie mniej istotne jest też 
to, że uczenie się przez całe życie umożliwia wyposażenie 
pracowników w nowe kompetencje lub przekwalifikowa-
nie osób o nikłych szansach na zatrudnienie.

Uczenie się przez całe życie jest terminem chętnie sto-
sowanym w teorii. Z raportu UNESCO wynika, że 92% 
państw posiada przepisy, regulacje prawne czy instru-
menty polityki socjalnej dotyczące bezpośrednio kształ-
cenia dorosłych bądź wspierające tą dziedzinę.

Taka forma edukacji poza pogłębieniem wiedzy na dany 
temat dostarcza uczącym się wielu osobistych korzyści. 
Analiza wyników badania brytyjskich gospodarstw domo-
wych (British Household Panel Survey – BHPS), prze-
prowadzona w 2012 r. przez Instytut Badań Społeczno-
Gospodarczych Uniwersytetu w Essex, pozwoliła wysnuć 
wnioski zbieżne z tymi, jakie do tej pory zostały sformuło-
wane przez badaczy. Wskazano na pozytywną zależność 
pomiędzy uczestnictwem w kształceniu dorosłych a zdro-
wiem fizycznym, w tym na: lepsze samopoczucie, rzadsze 
wizyty u lekarza, a także poprawę stanu psychicznego, 
zwiększenie poczucia własnej wartości i pewności siebie. 
Badacze zaobserwowali również wzrost zadowolenia 
z życia towarzyskiego i lepsze wykorzystanie czasu wol-
nego. Zauważono też większe zaangażowanie w sprawy 
społeczne, choć pod tym względem dane nie poddają się 
jednoznacznej interpretacji11.

Wartość ekonomiczna danych takiego modelu jest mniej 
przejrzysta. Większość badań przeprowadzonych na 
przestrzeni ostatnich dziesięcioleci pokazała, że szkolenia 
zawodowe oraz kształcenie dorosłych służące rozwojowi 
ogólnych umiejętności pozytywnie wpływają na zatrud-
nienie i wynagrodzenie. Nie należy ich jednak uogólniać. 
Analizy wykazały także, że niektórym pracownikom 
szkolenia nie przynoszą żadnych korzyści lub efekty 
kształcenia są odroczone w czasie12.

 Wykorzystywanie i utrzymywanie umiejętności

10 E. Hanushek i in., Returns to skills around the world: 
Evidence from PIAAC, dokument roboczy OECD 
na temat edukacji 101, 2013.

11 P. Dolan i in., Review and update of research into 
the wider benefits of adult learning, Ministerstwo 
ds. Biznesu, Innowacji i Umiejętności w Wielkiej 
Brytanii, dokument roboczy nr 90, listopad 2012.

12 Polecane: J. Field, Is lifelong learning making a 
difference? Research-based evidence on the impact 
of adult learning, w: D. Aspin i in., red., Second 
international handbook of lifelong learning, 
Dordrecht, Springer Press, 2012.
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Główne wyzwanie dla zwolenników uczenia się przez całe 
życie (poza kwestiami ekonomicznymi) stanowi fakt, że 
większość osób decydujących się na tego typu kształcenie 
posiada już wyższe wykształcenie. Może to prowadzić do 
silnego powiązania systemu kształcenia podstawowego 
z kształceniem dorosłych, co uniemożliwi przeprowadzenie 
jakiejkolwiek matematycznej analizy znaczenia edukacji 
osób dorosłych. Zdaniem prof. Schleichera nie spełniły 
się nadzieje, że uczenie się przez całe życie pomoże zni-
welować różnice wynikające z kształcenia wstępnego. 
„Porównanie wyników badań PIAAC i PISA wskazuje na 
zależność liniową między państwami. Wskaźniki uczenia się 
przez całe życie wykazują różnice względem posiadanych 
podstawowych umiejętności” – mówi prod. Schleicher.

Kształcenie dorosłych nie jest zatem lekarstwem na niewy-
dolny system edukacji. Prof. Hanushek zauważa: „Im więcej 
umiejętności człowiek nabywa od najmłodszych lat, tym 
więcej osiąga dzięki temu wraz wiekiem. Kraje posiadające 
skuteczne programy nauczania przygotowują swoich oby-
wateli do stałego rozwoju”, ucząc ich strategii zdobywania 
wiedzy i umiejętności. Prof. Schleicher dodaje, że systemy 
edukacji „powinny inwestować w stworzenie stabilnych 
zasad funkcjonowania”. Wynika z tego, że wiele krajów 
może poszczycić się pasmem sukcesów odniesionych przez 
osoby, które zdobyły dobre wykształcenie, ale z drugiej 
strony borykają się one z problemem coraz szybszego 
spadku poziomu umiejętności wśród tych, którzy z nauką 
poradzili sobie znacznie gorzej. Aby podnieść wyniki całego 
społeczeństwa, należy znaleźć sposoby większego zaanga-
żowania tej drugiej grupy.

Prof. Kjell Rubenson z Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej 
twierdzi, że problem można rozwiązać jedynie przez 
poważne podejście do kształcenia dorosłych. Jak zauważa, 
kanadyjski system edukacji koncentruje się na kształceniu 
podstawowym  bez wsparcia dla odpowiedniej infra-
struktury dla dorosłych. „Dla porównania: kraje takie 
jak Szwecja, Dania czy Norwegia wypadają stosunkowo 
dobrze w badaniach PIAAC dzięki temu, że ich systemy 
edukacji sprzyjają wykorzystywaniu i utrzymywaniu umie-
jętności”. Skuteczność szwedzkiego modelu kształcenia 
dorosłych sięga daleko w przeszłość: niemal sto lat temu 
niezadowolenie z ówczesnego systemu szkół państwo-
wych, skłoniło tamtejszą klasę robotniczą i związki zawodo-
we do zakładania własnych szkół dla dorosłych. „Wystarczy 
pojechać do niewielkiego szwedzkiego miasteczka, aby 

przekonać się, że ośrodki kształcenia dorosłych są tam 
niemal tak powszechne jak banki” – mówi prof. Rubenson. 
W krajach nordyckich finansowanie edukacji dorosłych jest 
także bardziej usystematyzowane. 

Zdaniem prof. Rubensona o skuteczności systemów nor-
dyckich decyduje wyjście poza ramy kształcenia w miejscu 
pracy w celu poszerzania ogólnej wiedzy i umiejętności. 
To z kolei prowadzi do większego społecznego udziału 
w finansowaniu edukacji. Takie podejście ma również 
bezpośredni wpływ na nabywanie umiejętności na miarę 
XXI wieku. „Uczestnictwo w kołach samokształceniowych 
[w Skandynawii] wymaga organizacji pracy, udziału w dys-
kusji oraz dzielenia się wiedzą. Pozwala to rozwinąć pewien 
zestaw umiejętności” – tłumaczy prof. Rubenson. Dodaje, 
że takie podejście zwiększa powszechne przekonanie 
o roli edukacji dorosłych, co przekłada się na udział ponad 
połowy z nich w tego typu kształceniu. Warto zauważyć, że 
potencjał objęcia edukacją osób dorosłych o niskich kwalifi-
kacjach nie ogranicza się do krajów zamożnych.

Rodzi się pytanie: czy technologia, która staje się nieod-
łącznym elementem nowoczesnych modeli nauczania, 
może zachęcić osoby dorosłe o niższych kwalifikacjach 
do dalszego kształcenia? Na przestrzeni ostatnich kilku lat 
wiele z prestiżowych uniwersytetów na świecie uruchomiło 
tzw. masowe otwarte kursy online (Massive Open Online 
Courses – MOOC), umożliwiając szeroki dostęp do wyso-
kiej jakości zasobów edukacyjnych. Najnowsze badanie 
przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu 
Pensylwanii pokazało jednak, że 83% uczestników MOOC 
posiada wykształcenie policealne (według klasyfikacji 
ISCED – przyp. tłum.), przewyższając tym międzynaro-
dową średnią. Okazuje się zatem, że zwiększenie dostępu 
do edukacji za pomocą technologii jest niewystarczające. 
Aby technologia mogła realnie wpłynąć na efekty uczenia 
się przez całe życie, już od najmłodszych lat należy zachęcać 
do nabywania umiejętności oraz uświadamiać znaczenie 
ich doskonalenia.

Jak twierdzi prof. Schleicher, niezależnie od tego, które 
podejście zostanie uznane za najlepsze, dokonanie rewo-
lucji i zwiększenie atrakcyjności edukacji dorosłych „traci 
wymiar czegoś niecodziennego”. Profesor dodaje również, 
że jest to niemal naturalny odruch, iż ludzie podnoszą swoje 
umiejętności, ale nie będzie to możliwe bez stworzenia 
podstaw systemu, który zachęci do inwestowania w roz-
wój umiejętności (przez całe życie).

BADANIE POZIOMU UMIEJĘTNOŚCI 
ROZUMIENIA TEKSTU I ROZUMOWANIA 
MATEMATYCZNEGO WEDŁUG KRAJÓW

KRAJ

POZIOM 

UMIEJĘTNOŚCI 

ROZUMIENIA 

TEKSTU

W 2012 R.

POZIOM 

UMIEJĘTNOŚCI 

ROZUMO- 

WANIA 

MATEMATY- 

CZNEGO W 

2012 R.

AUSTRALIA 280.40 267.63

AUSTRIA 269.45 275.04

BELGIA 275.48 280.39

KANADA 273.49 265.46

CZECHY 274.01 275.73

DANIA 270.79 278.28

FINLANDIA 287.55 282.23

FRANCJA 262.14 254.19

NIEMCY 269.81 271.73

IRLANDIA 266.54 255.59

WŁOCHY 250.48 247.13

JAPONIAT 296.24 288.17

KOREA 272.56 263.39

HOLANDIA 284.01 280.35

NORWEGIA 278.43 278.30

POLSKA 266.90 259.77

SŁOWACJA 273.85 275.81

HISZPANIA 251.79 245.82

SZWECJA 279.23 279.05

WIELKA 

BRYTANIA

 

272.46

 

261.73

USA 269.81 252.84

Źródło: OECD 
Uwaga: średni wynik dla umiejętności rozumienia 
tekstu i rozumowania matematycznego dla 
krajów OECD wynosi 500 punktów, przy 
odchyleniu standardowym na poziomie 100 
punktów. Wyniki dla Belgii i Wielkiej Brytanii są 
reprezentatywne odpowiednio wyłącznie dla Flandrii 
i Anglii, które jako jedyne przystąpiły do badania.
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Znaczenie oraz podtrzymywanie umiejętności: złożona zależność między wiedzą i otoczeniem.

Otoczenie, w którym umiejętności są wykorzystywane, 
ma kluczowe znaczenie dla korzyści płynących z ich posia-
dania. W badaniu PIAAC mierzono procentowy wzrost 
dochodów w przełożeniu na poprawę rozumowania 
matematycznego o  punkt odchylenia standardowego.

Korzyści wynikające z podniesienia poziomu rozu-
mowania matematycznego zostały zauważone przez 
osoby z państw o wyższym udziale sektora prywatnego 
w gospodarce, o łagodniejszych przepisach prawa 
pracy oraz mniejszej ilości związków zawodowych. 
Prawdopodobnie stoi za tym fakt, że w takich warun-
kach pracownicy mogą produktywniej wykorzystywać 
swoje bardziej zaawansowane umiejętności, a jedno-
cześnie są za to lepiej wynagradzani. Wzrost zarobków 
w Stanach Zjednoczonych był ponad dwukrotnie wyż-
szy niż w niektórych krajach skandynawskich.

Eric Hanushek, współautor badania, twierdzi, że 
w przyszłości jednakowo ważnym elementem debaty 
edukacyjnej będzie zarówno zapewnienie optymalnych 
warunków do wykorzystywania umiejętności, jak ich 
nabywanie i podtrzymywanie. „Stany Zjednoczone uzy-
skały dobry ogólny wynik nie ze względu na wyjątkowo 
wysokie umiejętności uczniów, ale dlatego, że amery-
kański system gospodarczy najlepiej je nagradza i wyko-
rzystuje. Jeśli ludzi zmusza się do pracy w warunkach, 
które niwelują indywidualne różnice, wpływa to nega-
tywnie  na wykorzystywanie przez nich umiejętności. 
Inne kraje powoli już to sobie uświadamiają” – podkreśla 
prof. Hanushek. 

Korea Południowa przez wiele lat utrzymywała się w czo-
łówce krajów biorących udział w badaniu PISA, jednak jej 
wyniki w badaniu PIAAC kształtowały się na poziomie 
średniej, a nawet poniżej. W pewnym stopniu jest to 
spowodowane faktem upowszechnienia szkolnictwa 
średniego dopiero w latach 90. Dane wskazują na znacz-
ny spadek umiejętności między grupą, w której edukacja 
była powszechna, a tą, gdzie było wręcz przeciwnie.

Jest jeszcze bardziej zaskakujący fakt związany z analizą 
danych: pod względem umiejętności rozumowania 
matematycznego i wykorzystania technologii infor-
macyjno-komunikacyjnych przez osoby poniżej 20 
roku życia Korea Południowa osiąga wyniki powyżej 
średniej dla krajów OECD, po czym wraz z wiekiem 
wskaźnik ten dość szybko spada do średniego poziomu. 
Zjawiska tego nie można w pełni wytłumaczyć mniejszą 
liczbą osób uczęszczających do szkoły w latach wcze-
śniejszych.
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Republika Korei Południowej Średnia dla krajów OECD

Źródło: OECD

Jednym z potencjalnych wytłumaczeń może być charak-
terystyka koreańskiego rynku pracy. Randal S. Jones, 
dyrektor sekcji OECD dla Japonii i Korei Południowej, 
tłumaczy, że wielu absolwentów tamtejszych uczelni 
„przygotowuje się do pracy na stanowiska urzędnicze, 
które nigdy nie będą istnieć”. Liczba mieszkańców Korei 
Południowej, którzy nie podejmują zatrudnienia lub 
innych szkoleń, jest wyższa niż w większości krajów 
OECD. W konsekwencji prowadzi to do zaniku umiejęt-
ności, na które ciężko pracowali. Skala problemu może 
tłumaczyć, dlaczego w Korei Południowej wskaźnik 
utrzymania umiejętności przez 20–30-latków jest poniżej 
średniej dla krajów OECD. 
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Najistotniejszym przesłaniem dla państw rozwijających 
się, wynikającym z najnowszych testów oraz wcze-
śniejszych badań jest konieczność skoncentrowania się 
na tym, co już wiedzą i wdrażają. Dotyczy to przede 
wszystkim efektywnego kształcenia nauczycieli, zapew-
nienia im swobody w działaniu, a także znalezienia 
nowych sposobów promowania edukacji dorosłych.

Nasz ranking oraz badanie PISA obejmują wiele 
dużych rozwijających się państw, a wśród nich Brazylię, 
Indonezję czy Rosję. Jednak to, co sprawdza się w sys-
temach edukacyjnych głównych państw OECD, nie-
koniecznie przyniesie takie same efekty w uboższych 
krajach. Z raportu firmy doradczej McKinsey wynika,  
że skuteczność wykorzystania istniejących zasobów 
w celu poprawy systemu edukacji w dużym stopniu 
zależy od jego obecnego stanu . Niemniej, międzynaro-
dowe dane i rozeznanie w nich stanowią  ważne źródło 
inspiracji. „Doświadczenia innych musimy dostosować 
do naszych potrzeb” – zwraca uwagę Maria Helena 
Guimarães de Castro, dyrektor wykonawcza biura 
statystycznego SEADE w São Paulo oraz była minister 
edukacji w Brazylii.

Zdaniem Elizabeth Henning, dyrektor Centrum 
ds. Badań Edukacyjnych na Uniwersytecie  w Johannes-
burgu, testy takie jak PISA czy TIMSS są nieprzydatne 
dla RPA, ponieważ ich wyniki nie wnoszą nic nowego 
dla tamtejszych nauczycieli (jak zaznacza, zdaje sobie 
sprawę, że jej poglądy nie wpisują się w ogólnie przyjęty 
nurt). Profesor Henning dodaje, że testy można uznać 
za wartościowe jedynie wtedy, gdy ich wyniki mogą być 
użyteczne w warunkach lokalnych.

Zespół prof. Henning współpracuje z niemieckimi 
ekspertami nad opracowaniem takich testów kompe-
tencji, które pozwolą na lepsze rozpoznanie potrzeb 
oraz poprawę modeli nauczania stosowanych w RPA. 

Poglądy Elizabeth Henning podziela Jagmohan Singh 
Raju, Dyrektor Generalny Krajowego Urzędu ds. 
Alfabetyzacji w Indiach i lider rządowej strategii na rzecz 
edukacji dorosłych. Odnosząc się do inicjatyw takich jak 
badanie PIAAC, powiedział: „Poszczególne kraje różnią 
się poziomem testowanych kompetencji. Ma to też  
miejsce w przypadku analizy porównawczej. Wszyscy  
są jednak zgodni co do tego, że taka ocena wymaga 
podejścia naukowego”.

Niektóre z wskazanych przez ekspertów potrzeb 
krajów rozwijających się wpisują się w model skutecz-
nego systemu edukacji, który jest coraz powszechniej 
akceptowany na arenie międzynarodowej (z zastrze-
żeniem, że nie ma dwóch zupełnie identycznych syste-
mów). Profesor de Castro podkreśla na przykład, że 
w Brazylii istnieje potrzeba zwrócenia większej uwagi 
na rolę nauczycieli. Nawiązuje do raportów, z których 
wynika, że kraj boryka się z trzydziestoprocentowym 
niedoborem nauczycieli przedmiotów podstawo-
wych, takich jak matematyka czy nauki przyrodnicze. 
Dodatkowo ci, którzy obecnie pracują na takich stano-
wiskach, są nadmiernie obciążeni obowiązkami i często 
nie posiadają odpowiednich kwalifikacji. „Brakuje nam 
nauczycieli, ponieważ zawód jest dla nich nieatrakcyjny. 
Nie rozwiążemy tego problemu, dopóki rząd i usta-
wodawcy nie zdecydują się na zaradzenie tej sytuacji” 
– stwierdza de Castro. Również prof. Henning, mówiąc 
o RPA, zwraca uwagę na rosnącą potrzebę inwestowa-
nia w rozwój nauczycieli, zwłaszcza z myślą o szkołach 
podstawowych. Zauważa jednocześnie, że wzorując 
się na modelu fińskim, rząd dąży do zwiększenia pre-
stiżu społecznego nauczycieli, dzięki czemu więcej 
młodych i zdolnych ludzi decyduje się na podjęcie pracy 
w tym zawodzie.

Wnioski dotyczące  
krajów rozwijających się

13 How the world’s most improved school systems keep 
getting betteŗ  McKinsey, 2010.
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Dla obu krajów duże znaczenie ma także swoboda 
wyboru. Profesor Henning zauważa, że mimo dekla-
rowanych założeń krajowe programy nauczania w RPA 
przynoszą negatywne rezultaty. Są one tak obszerne 
i ściśle kontrolowane, że „nauczyciele muszą powta-
rzać je niemal jak ‘lalka brzuchomówcy’, na czym traci 
większość dzieci”. Z drugiej strony niektóre prowincje, 
a nawet dzielnice, stanowią jasne punkty na mapie. 
Sukces wynika z „zaangażowania jednostek, przywódz-
twa i zarządzania” – dodaje prof. Henning. Z kolei pro-
fesor de Castro zauważa, że brazylijski system edukacji 
sprzyja podejmowaniu ciekawych przedsięwzięć na 
poziomie lokalnym i krajowym, które mogą wpływać  
na jego usprawnienie.

Wyniki badania PIAAC mogą mieć jeszcze mniej-
szy oddźwięk w kontekście edukacji dorosłych. 
Częściowo wynika to z faktu, że dotyczą one tylko ogra-
niczonej liczby krajów rozwiniętych. Biorąc pod uwagę 
rezultaty uzyskane przez brazylijskich uczniów, prof. 
de Castro spodziewa się słabego poziomu umiejętności 
dorosłych w międzynarodowej skali porównawczej. 
Jej zdaniem poziom ten może być tak wstydliwie niski,  
że politycy nie odważą się na udział Brazylii w badaniu. 

Przezwyciężenie przeszkód stojących przed edukacją 
dorosłych w krajach rozwijających się może ułatwić 
technologia mobilna. Na przykład BBC realizuje 
w Bangladeszu inicjatywę „English in Action”, która 
zakłada do 2017 r. poprawę umiejętności językowych 
27 milionów osób. Wykorzystując dużą popularność 
telefonów komórkowych w kraju, uruchomiony 
w 2009 r. program BBC Janala oferuje użytkownikom 
lekcje języka angielskiego do słuchania oraz krótkie 
quizy językowe wysyłane za pośrednictwem SMS-ów. 
W kraju działają też inne programy, choć o mniejszym 
zasięgu. UNESCO rozpoczęło wykorzystujący tele-
fonię komórkową program podtrzymania umiejęt-
ności czytania i pisania „Mobile-Based Post-Literacy 
Programme”. Jest on skierowany do kobiet z terenów 
wiejskich w wieku 15–25 lat, które przeszły etap eduka-
cji podstawowej. Uczestniczki otrzymują wiadomości 
tekstowe w języku urdu, na które wysyłają odpowiedzi, 
a co miesiąc przechodzą testy sprawdzające ich postę-
py w nauce. Dzięki programowi od stycznia 2013 r. 
alfabetyzacją objęto 1500 kobiet.

W jednym z dokumentów roboczych UNESCO na 
temat nauki z wykorzystaniem telefonii komórkowej 
zwrócono uwagę, że edukacyjny potencjał technologii 
mobilnych nie został jeszcze w pełni wykorzystany. 
Równocześnie model ten ma jednak wielu krytyków. 
Badanie przeprowadzone w Nigrze pokazało, że nauka 
z wykorzystaniem telefonów komórkowych pomogła 
dorosłym utrzymać nabyte przez nich umiejętności14. 
Z kolei dane z Azji potwierdzają, że technologie mobilne 
ułatwiają dostęp do edukacji, szczególnie wśród kobiet 
i mieszkańców wsi, jednak nie wskazują jednoznacz-
nie na związek pomiędzy korzystaniem z telefonów 
komórkowych a wzrostem zainteresowania nowymi 
formami nauki15. 

Nie ma oczywistego rozwiązania na to, jak stwo-
rzyć skuteczny model systemu edukacji w krajach 
rozwijających się. Zdaniem prof. Schleichera „brak 
podstawowych umiejętności wśród osób czynnych 
zawodowo jest złożony, wszystko wskazuje jednak 
na to, że najpierw należy uleczyć system kształcenia 
wstępnego, aby uniknąć efektu cieknącego garnka, 
którego nie można naprawić”. W takiej sytuacji najbar-
dziej pilną kwestią jest wyposażenie osób dorosłych 
w umiejętności. Doświadczenie Indii pokazuje, że sku-
teczne programy kształcenia kompetencji muszą być 
wiarygodne, aby mogły motywować uczących się (zob. 
studium przypadku). W takich okolicznościach może 
mieć to duży wpływ na rozwój umiejętności w krajach 
rozwijających się. Sposób kształcenia dorosłych – 
podobnie jak nauczanie na wszystkich innych poziomach 
– musi odpowiadać lokalnym uwarunkowaniom.

14  J.C. Aker, Ch. Ksoll, T.J. Lybbert, ABC, 123: Can 
you text me now? The impact of a mobile phone 
literacy program on educational outcomes, dokument 
roboczy Uniwersytetu Oksfordzkiego, 2010.

15  J. Valk, A. Rashid, L. Elder, Using mobile phones 
to improve educational outcomes: an analysis 
of evidence from Asia, International Review of 
Research in Open and Distance Learning.
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Jak nauczyć czytać miliony dorosłych: Misja Saakshar Bharat w Indiach

W celu przyspieszenia walki z analfabetyzmem rząd 
Indii uruchomił w 2009 r. misję Saakshar Bharat, którą 
określa mianem największego na świecie programu 
edukacji dorosłych. Jest on finansowany przez państwo, 
a jego celem jest alfabetyzacja 70 milionów osób do 2017 
r. Program kierowany jest przede wszystkim do osób, 
które w przeszłości były zaniedbane przez hinduski 
system edukacji, w tym do kobiet (grupa docelowa to 
60 milionów kobiet, które opanowały podstawy czytania 
i pisania), ubogiej ludności wiejskiej, a także najbiedniej-
szych plemion i kast. 

Jagmohan Singh Raju, dyrektor generalny Krajowego 
Urzędu ds. Alfabetyzacji w Indiach, wylicza wiele skła-
dowych sukcesu, jakim jest dotychczasowa alfabetyzacja 
25 milionów osób. Najważniejszym aspektem jest 
według Raju odpowiedzialność. „Programy alfabetyzacji 
w Indiach były ze zrozumiałych przyczyn obciążone 
brakiem jej wiarygodności” – wyjaśnia, wskazując na 
brak jasno zdefiniowanych rezultatów oraz przejrzy-
stości podejmowanych działań. W związku z tym, na 
początku Misji Saakshar Bharat został określony zakres 
umiejętności czytania, pisania i liczenia oraz sposoby ich 
oceny. Zdaniem dyrektora Raju mechanizm zapewnienia 
wiarygodności „naprawdę wiele zmienił. Wcześniej nie 
wiedzieliśmy nawet, kto przeszedł alfabetyzację”. 
Dzięki takiemu podejściu możliwe było uzyskanie stałego 
wsparcia politycznego i dostępu do finansowania. 

Istotnym osiągnięciem Misji Saakshar Bharat była też 
zmiana funkcjonowania modelu uczenia się przez całe 
życie. Singh Raju tłumaczy, że w przeszłości edukacja 
dorosłych polegała przede wszystkim na rozwiązywa-
niu problemu analfabetyzmu, spowodowanego niskim 
poziomem edukacji lub po prostu jej brakiem. „Kilka 
ostatnich lat poświęciliśmy na przekształcenie edu-
kacji dorosłych w model uczenia się przez całe życie. 
Chcemy zapewnić piśmiennym dorosłym dostęp do 
szeregu możliwości rozwoju”. Osoby, które opanowały 
podstawy czytania i pisania, mają teraz dostęp do dalszej 
edukacji, którą potwierdzają  odpowiednie certyfikaty. 
Nabyte umiejętności są równoważne efektowi pięciu, 
sześciu lub dziesięciu lat kształcenia podstawowego., 
Dorośli mogą też wybrać kursy odpowiadające ich zain-
teresowaniom – (w takich obszarach jak: zdrowie, żywie-
nie, ochrona środowiska czy umiejętności zawodowe).

Misja Saakshar Bharat promuje także decentralizację sys-
temu zarządzania. Samorządy wiejskie realizują program 
za pośrednictwem lokalnych ośrodków kształcenia doro-
słych. Singh Raju uważa, że takie podejście ma kluczowe 
znaczenie: „Rozmiar przedsięwzięcia jest przeogromny, 
dlatego zostało ono podzielone na szereg mniejszych ele-
mentów realizowanych w poszczególnych wioskach”.

Program odwołuje się również do doświadczeń, jakie 
Hindusi wynieśli już z realizacji innych inicjatyw dotyczą-
cych edukacji dorosłych, dzięki czemu kursy są dosto-
sowane do ich potrzeb. Singh Raju dodaje, że „zajęcia 
nie odbywają się w warunkach szkolnych. Jest to raczej 
atmosfera przyjaznej współpracy nauczyciela z grupą, 
a nie relacja nauczyciel–uczeń”.

Zdaniem Singh Raju większa wiarogodność, bogatsza 
oferta, aspekt lokalny oraz uwzględnienie potrzeb osób 
dorosłych składają się na kolejny ważny warunek suk-
cesu. Każdy z tych elementów wpływa na postrzeganie 
edukacji dorosłych jako dobrego życiowego wyboru. 
„Sukces jest możliwy dzięki skutecznej motywacji 
uczących się. Program nabierze rozpędu tylko wtedy, 
gdy będzie na niego zapotrzebowanie” – podkreśla 
Jagmohan Singh Raju.
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W ostatnim czasie lepiej zrozumieliśmy,  
w jaki sposób systemy edukacji – w tym model 
uczenia się przez całe życie – mogą służyć 
rozwojowi i podtrzymywaniu umiejętności:
 › Dotychczasowa lista, obejmująca ważną rolę nauczycie-
li, odpowiedzialność i swobodę wyboru, została posze-
rzona o większą świadomość znaczenia zaangażowania 
uczniów i ich rodziców w proces edukacji.

 › Z wiekiem dochodzi do utraty umiejętności nabytych 
w ramach nauczania. Edukacja i szkolenie dorosłych 
w obecnym kształcie nie są w stanie zatrzymać ani  
cofnąć tego procesu. Z drugiej strony stałe zaintereso-
wanie udziałem w kolejnych szkoleniach wśród osób 
o wysokim poziomie umiejętności świadczy o dostrze-
ganiu znaczenia tego typu programów. Przekonanie do 
takich praktyk ludzi z niższym poziomem umiejętności 
może przynieść wiele dodatkowych korzyści.

 › Olbrzymią rolę odgrywają uwarunkowania. W krajach 
rozwiniętych istnieje wiele trafnych programów reform 
systemu edukacji, które dążą do jego poprawy, jed-
nak przed przystąpieniem do ich realizacji może zajść 
potrzeba przyjrzenia się podstawowym kwestiom  
dotyczącym sposobów nauczania.

Stwierdzenie, że zmiany na lepsze są możliwe to  
za mało. Ten cel zdołały już zrealizować takie kraje, 
jak Niemcy, Meksyk i Tunezja. Podsumowując, na 65 
krajów biorących udział w badaniu PISA w 2012 r., 45 
poprawiło swoje średnie wyniki przynajmniej w jed-
nym obszarze w porównaniu z poprzednimi edycjami. 
„Kraje są w stanie robić postępy i jest to niezmiernie 
ważny wniosek, jaki płynie z tego badania” – stwierdza 
prof. Hanushek – „Choć nie jest to łatwe, dane wyraźnie 
wskazują, że części z nich już się to udało”.

Podsumowanie
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Załącznik 1. Ogólne wyniki światowego rankingu systemów edukacyjnych 
(Global Index of Cognitive Skills and Educational Attainment)

GRUPA 1  PRZYNAJMNIEJ JEDNO ODCHYLENIE STANDARDOWE POWYŻEJ ŚREDNIEJ

KRAJ

WSKAŹNIK Z 

(Z-SCORE) MIEJSCE

ZMIANA 

W RANKINGU 

WZGLĘDEM 

2012 R.

ZMIANA 

WSKAŹNIKA Z

(Z-SCORE) 

WZGLĘDEM 

2012 R.

KOREA PŁD. 1.30 1 1 0.07

JAPONIA 1.03 2 2 0.14

GRUPA 2  W PRZEDZIALE 1/2-1 ODCHYLENIA STANDARDOWEGO POWYŻEJ ŚREDNIEJ

KRAJ

WSKAŹNIK Z 

(Z-SCORE) MIEJSCE

ZMIANA 

W RANKINGU 

WZGLĘDEM 

2012 R.

ZMIANA 

WSKAŹNIKA Z

(Z-SCORE) 

WZGLĘDEM 

2012 R.

SINGAPUR 0.99 3 2 0.15

HONGKONG – 

CHINY

0.96 4 -1 0.05

FINLANDIA 0.92 5 -4 -0.34

WIELKA BRYTANIA 0.67 6 0 0.07

KANADA 0.60 7 3 0.05

HOLANDIA 0.58 8 -1 -0.01

IRLANDIA 0.51 9 2 -0.02

POLSKA 0.50 10 4 0.08

GRUPA 3  DO 1/2 ODCHYLENIA STANDARDOWEGO POWYŻEJ LUB PONIŻEJ ŚREDNIEJ

KRAJ

WSKAŹNIK Z 

(Z-SCORE) MIEJSCE

ZMIANA 

W RANKINGU 

WZGLĘDEM 

2012 R.

ZMIANA 

WSKAŹNIKA Z

(Z-SCORE) 

WZGLĘDEM 

2012 R.

DANIA 0.46 11 1 -0.04

NIEMCY 0.41 12 3 0.00

ROSJA 0.40 13 7 0.14

USA 0.39 14 3 0.04

AUSTRALIA 0.38 15 -2 -0.08

NOWA ZELANDIA 0.35 16 -8 -0.22

IZRAEL 0.30 17 12 0.45

BELGIA 0.28 18 -2 -0.07

CZECHY 0.27 19 3 0.07

SZWAJCARIA 0.25 20 -11 -0.30

NORWEGIA 0.21 21 5 0.10

WĘGRY 0.17 22 -4 -0.16

FRANCJA 0.17 23 2 0.04

SZWECJA 0.17 24 -3 -0.06

WŁOCHY 0.11 25 -1 -0.03

AUSTRIA 0.10 26 -3 -0.05

SŁOWACJA 0.09 27 -8 -0.23

PORTUGALIA 0.04 28 -1 0.03

HISZPANIA -0.08 29 -1 0.01

BUŁGARIA -0.26 30 0 -0.03

RUMUNIA -0.44 31 1 0.16
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GROUP 4  WITHIN HALF TO ONE STANDARD DEVIATION BELOW THE MEAN

KRAJ

WSKAŹNIK Z 

(Z-SCORE) MIEJSCE

ZMIANA 

W RANKINGU 

WZGLĘDEM 

2012 R.

ZMIANA 

WSKAŹNIKA Z

(Z-SCORE) 

WZGLĘDEM 

2012 R.

CHILE -0.79 32 1 -0.13

GRECJA -0.86 33 -2 -0.55

TURCJA -0.94 34 0 0.30

GROUP 5  AT LEAST ONE STANDARD DEVIATION BELOW THE MEAN

KRAJ

WSKAŹNIK Z 

(Z-SCORE) MIEJSCE

ZMIANA 

W RANKINGU 

WZGLĘDEM 

2012 R.

ZMIANA 

WSKAŹNIKA Z

(Z-SCORE) 

WZGLĘDEM 

2012 R.

TAJLANDIA -1.16 35 2 0.30

KOLUMBIA -1.25 36 0 0.21

ARGENTYNA -1.49 37 -2 -0.09

BRAZYLIA -1.73 38 1 -0.08

MEKSYK -1.76 39 -1 -0.16

INDONEZJA -1.84 40 0 0.19

Uwaga: Zestawienie posługuje się wskaźnikiem z 
(z-score), który jest liczbą odchyleń standardowych 
od średniej wartości. Dzięki ujednoliceniu wszystkich 
wartości z zastosowaniem wskaźnika z (z-score) 
możliwe jest porównanie wyników danego kraju  
we wszystkich badanych kategoriach.  
Należy również zwrócić uwagę na to, że powyższe 
wartości wskaźnika z (z-score) dotyczą konkretnego 
zestawienia i badanej próby krajów. Wyniki uzyskane 
przez poszczególne kraje w kolejnych zestawieniach 
należy porównywać według ich miejsca w rankingu,  
a nie wartości wskaźnika z (z-score).

Source: The Economist Intelligence Unit. 
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W ramach programu „Krzywa 
nauczania” uruchomionego w 2012 r., 
przeprowadzono obszerne badanie 
ilościowe, mające na celu analizę sku-
teczności krajowych systemów edu-
kacyjnych w wymiarze globalnym. 
Przyświecały mu dwa cele: zgroma-
dzenie i porównanie danych z różnych 
krajów na temat wyników systemów 
szkolnictwa w sposób zapewniający 
kompletność i przystępność informacji, 
a także zastosowanie tych wyników do 
zaplanowania prac w ramach programu 
„Krzywa nauczania”.

EIU korzystał ze wsparcia Komitetu 
Doradczego złożonego z ekspertów 
w dziedzinie edukacji z całego świata. 
Pomagał on w kwestii określenia celów, 
wyboru podejścia, metodologii, groma-
dzenia wyników oraz analizy ilościowej. 
Uzyskane informacje wykorzystano 
w celu zapewnienia najwyższej jako-
ści badania. 

Światowy Ranking Systemów 
Edukacyjnych porównuje wyniki uzy-
skane przez 39 krajów i jeden region 
(Hongkong reprezentuje Chiny z powo-
du braku danych na poziomie kraju) 
według dwóch kategorii wskaźników 
dotyczących nauczania, umiejętności 
poznawczych oraz wykształcenia. 
Zestawienie przedstawia ogólne porów-
nanie efektów edukacji dla poszczegól-
nych krajów.

Takie podsumowanie zostało po raz 
pierwszy opublikowane w listopadzie 
2012 r., a następnie zaktualizowane 
o najnowsze dane w styczniu 2014 r. 
Obydwa rankingi opracowano z zasto-
sowaniem tej samej metodologii. 
Lista krajów, wskaźniki, wagi (współ-
czynniki) oraz źródła nie uległy zmianie. 

Wybór kraju i wskaźnika

Wybór państw do indeksu w 2012 r. 
zależał od kompletności zestawu danych 
na ich temat w Banku Danych pro-
gramu „Krzywa nauczania” (więcej 
o tym kryterium w załączniku do 
raportu „Krzywa nauczania” z 2012 r.). 
EIU korzystał ze wsparcia Komitetu 
Doradczego w zakresie wyboru 
kryteriów umożliwiających pomiar 
efektów nauczania badanych kra-
jów. Sporządzono następującą listę 
pytań wstępnych: 

1. W jakim stopniu krajowe systemy 
edukacji rozwijają u uczniów umiejętno-
ści poznawcze oraz jakie wyniki osiągają 
różne grupy wiekowe uczniów w mię-
dzynarodowych badaniach porównaw-
czych? 

2. Na jakim poziomie rozwinięte są 
w tych krajach umiejętności w zakresie 
czytania, matematyki i nauk przyrod-
niczych? 

3. W jakim stopniu krajowe systemy 
edukacji zapewniają wysoki poziom 
umiejętności rozumienia tekstu 
wśród społeczeństwa?

4. Na ile skutecznie krajowe systemy 
edukacji zapewniają kształcenie na 
poziomie średnim i wyższym? 

Pytania te pozwoliły EIU wybrać obiek-
tywne wskaźniki ilościowe w podziale 
na dwie grupy: umiejętności poznawcze 
i wykształcenie. Do określenia poziomu 
tych pierwszych posłużono się najnow-
szymi wynikami w zakresie czytania, 
matematyki i nauk przyrodniczych 
w badaniu PISA (poziom trzeciej klasy 
gimnazjum), TIMMS (poziom czwartej 
klasy szkoły podstawowej i trzeciej klasy 
gimnazjum) oraz PIRLS (poziom czwar-
tej klasy szkoły podstawowej). Do oceny 
stopnia wykształcenia posłużono się naj-
nowszymi danymi dotyczącymi poziomu 
umiejętności rozumienia tekstu oraz 
odsetka osób, które uzyskały wykształ-
cenie średnie II stopnia (według klasyfi-
kacji ISCED – przyp. tłum.) lub wyższe. 
Nie we wszystkich przypadkach dane 
były jednakowo aktualne. W sytuacji, 
gdy punkty danych dzielił odstęp pięciu 
lat, nie były one uwzględniane przez 
EIU – taka sytuacja miała jednak miejsce 
wyjątkowo rzadko. 

W przypadku braku porównywalnych 
danych z różnych krajów EIU dokonywał 
szacunkowych obliczeń. Dotyczyło to 
m.in. wynikówi wielu państw w naukach 
przyrodniczych (badanie TIMSS na 
poziomie trzeciej klasy gimnazjum). 
Oceniano je wtedy przez regresję do 
badania PISA w przypadku stwierdzenia 
wysokiego poziomu istotności para-
metrów regresji. Ponadto, jeśli dane 
na temat odsetka osób uzyskujących 
wykształcenie średnie i wyższe nie 
były dostępne w OECD, brano pod 
uwagę informacje publikowane przez 
odpowiednie ministerstwo lub urząd 
statystyczny, uprzednio poddane  rzetel-
nej ocenie.    

Obliczanie wyników i wag  
(współczynników)

Aby umożliwić bezpośrednie porów-
nanie wskaźników dla krajów objętych 
zestawieniem, wszystkie wartości 
poddano normalizacji przy użyciu 
wskaźnika z (z-score). Dzięki temu 
można było zgromadzić i zestawić ze 
sobą różne zbiory danych dotyczące 
poszczególnych państw (uporządkowa-
nych według odmiennych skal pomiaru), 
a w efekcie  odpowiednio je sklasyfi-
kować. Wskaźnik z (z-score) jest liczbą 
odchyleń standardowych od średniej 
wartości. W celu jego obliczenia EIU 
ustalił najpierw średnią wartość każdego 
wskaźnika i odchylenie standardowe, 
posługując się danymi dla poszcze-
gólnych krajów, a następnie obliczył 
odchylenia standardowe obserwacji 
w stosunku do średniej.

Ogólny wynik w rankingu stanowi sumę 
ważoną rezultatów uzyskanych w obu 
badanych kategoriach. I podobnie – 
wyniki uzyskane w poszczególnych kate-
goriach stanowią sumę ważoną odpo-
wiednich wskaźników. Zgodnie z zalece-
niem Komitetu Doradczego domyślna 
waga umiejętności poznawczych wynosi 
2/3, wykształcenia zaś 1/3. W tej pierw-
szej kategorii wyniki testów na pozio-
mie trzeciej klasy gimnazjum i testów 
na poziomie czwartej klasy szkoły 
podstawowej stanowią odpowiednio 
60% i 40% (umiejętnościom z zakresu 
czytania, matematyki i nauk przyrod-
niczych przypisano jednakowe wagi). 
W przypadku wykształcenia wskaźniki 
umiejętności rozumienia tekstu oraz 
odsetka absolwentów szkół średnich 
i wyższych mają jednakową wagę.

Załącznik 2: Metodologia
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Ponieważ wskaźniki stanowią zbiór 
różnych danych uporządkowanych 
za pomocą odmiennych skal pomiaru 
i pochodzących z alternatywnych źró-
deł, ich sporządzenie wymaga podjęcia 
szeregu subiektywnych decyzji. Ma to 
również zastosowanie do niniejszego 
zestawienia. Poniżej opisujemy obszary, 
które są z tej perspektywy szczegól-
nie ważne.

Wskaźnik z (z-score) dla badań PISA, 
TIMSS i PIRLS

Wskaźniki z (z-score) dla badań 
PISA, TIMSS i PIRLS nie są bez-
pośrednio porównywalne. 
Metodologia zastosowana przez OECD 
i Międzynarodowe Stowarzyszenie na 
rzecz Badań Edukacyjnych (International 
Association for the Evaluation of 
Educational Achievement – IEA) w celu 
pomiaru wyników krajów biorących 
udział w badaniu polega na porównaniu 
rezultatów poszczególnych krajów ze 
średnim wynikiem z badania (ich war-
tości bezwzględne nie są ujawniane, 
publikuje się jedynie wyniki kraju w sto-
sunku do innych uczestników badania). 
W związku z tym na ostateczny kształt 
zestawienia wpływa to, które państwa 
wzięły udział w badaniu, oraz jakie osią-
gnęły wyniki. Próby krajów biorących 
udział w badaniach PISA, TIMSS i PIRLS 
nie były identyczne, co ogranicza porów-
nywalność uzyskanych rezultatów.

Ponieważ nie można było porównać, 
a następnie skorygować tych wyni-
ków, EIU rozważył inne możliwości. 
Komitet Doradczy zaproponował 
wyznaczenie punktu odniesienia, 
tj. wyboru kraju, którego wskaźnik 
z (z-score) będzie stanowił podstawę 
przekształcenia wskaźników pozo-
stałych uczestników. Choć niektóre 
badania wykorzystują tę metodę, EIU 
zrezygnował z jej zastosowania. Uznano, 
że przyznanie jednemu krajowi statu-
su punktu odniesienia oraz uzyskany 
przez niego wskaźnik miałyby zbyt duży 
wpływ na wartość wskaźników pozo-

stałych krajów. EIU stwierdził, że doko-
nywanie takiego wyboru nie leży w jego 
gestii. Zdaniem EIU mimo ograniczonej 
porównywalności wyników zastoso-
wana metodologia jest w największym 
stopniu obiektywna i umożliwia ich 
należytą analizę. 

Odsetek osób uzyskujących  
wykształcenie

Niektórzy członkowie Komitetu 
Doradczego kwestionowali zasadność 
wykorzystania danych na temat odsetka 
osób uzyskujących wykształcenie śred-
nie i wyższe. Ich wątpliwości budziło 
to, czy może on stanowić porówny-
walny wskaźnik efektów nauczania. 
W odróżnieniu od wyników badań 
i wskaźników umiejętności czytania 
i pisania kraje różnią się pod względem 
standardów zdobywania wykształcenia 
średniego II stopnia i wykształcenia 
wyższego. Mimo to EIU uznał, że 
wskaźnik ten pozwoli lepiej ocenić 
skuteczność krajowych systemów edu-
kacji. Przemawia za tym powszechna 
zgoda co do faktu, że krajowe systemy 
edukacji powinny dążyć do zapewnienia 
obywatelom dostępu do wykształcenia, 
zwłaszcza na poziomie szkoły średniej. 
Uwzględnienie tego wskaźnika w zesta-
wieniu pozwala nagrodzić kraje, które 
realizują to zadanie, choć stosują różne 
standardy jakości.

Ze względu na różne metody mie-
rzenia odsetka osób uzyskujących 
wykształcenie średnie i wyższe 
w poszczególnych krajach, EIU poszło 
za radąKomitetu, aby wykorzystać 
dane OECD, do których zastosowano 
wspólną zasadę. W przypadku ich 
niedostępności, poddawano rzetel-
nej ocenie informacje publikowane 
przez odpowiednie ministerstwo lub 
urząd i wykorzystywano dopiero po 
stwierdzeniu ich porównywalności. 
Zdarzało się, że dane te były niedostęp-
ne, w związku z czym EIU przyznawał 
danemu krajowi średnią wartość dla 
tego wskaźnika. Wadą takiego podej-
ścia jest to, że przypisanie średniej 
wartości wskaźnika może zawyżyć 

lub zaniżyć rzeczywisty wynik danego 
kraju. EIU posłużył się w tym celu naj-
nowszymi dostępnymi danymi. Z uwagi 
na to, że odsetek osób uzyskujących 
wykształcenie średnie i wyższe podaje 
się na określony moment, jego wartość 
jest uzależniona od zmian w systemie 
edukacji, jak na przykład wprowadzenie 
nowych programów lub zmiana okresu 
realizacji aktualnie obowiązującego 
programu. Skrajny przypadek miał 
miejsce w Portugalii, gdzie odsetek osób 
uzyskujących wykształcenie średnie 
II stopnia wzrósł z 50–65% w latach 
2000–2008 do 104% w 2010 r. i 89% 
w 2011 r. Zaistniała sytuacja była wyni-
kiem rządowego programu „Nowe 
szanse” skierowanego do osób, które 
przedwcześnie zakończyły edukację 
i nie zdobyły dyplomu ukończenia szkoły 
średniej. Aby wszystkie kraje zostały 
potraktowane w taki sam sposób, 
zestawienie sporządzono na podsta-
wie najnowszych danych. Mimo że 
Portugalia uzyskała w związku z tym 
wysoki wskaźnik, coroczna aktualizacja 
powinna doprowadzić do korekty tego 
wyniku. Mając na względzie obciążenie 
danych, zgodnie z zaleceniem Komitetu 
Doradczego EIU przypisał wskaźnikowi 
wykształcenia mniejszą wagę (1/3).

Należy też zauważyć, że informacje 
dotyczące odsetka osób uzyskujących 
wykształcenie wyższe ograniczają 
się wyłącznie do wykształcenia typu 
A. Zestawienie pomija natomiast 
wykształcenie wyższe typu B. Wybór tej 
metodologii był podyktowany faktem, 
iż nie wszystkie kraje gromadzą te 
dane lub realizują kształcenie na pozio-
mie wyższym według tego modelu. 
Według definicji OECD programy 
typu A opierają się na kształceniu teo-
retycznym i przygotowują do udziału 
w zaawansowanych programach 
badawczych oraz do podjęcia pracy 
na stanowiskach wymagających wyso-
kiego poziomu wiedzy i umiejętności. 
Programy te są realizowane głównie 
przez uniwersytety i trwają od trzech 
do pięciu lat lub dłużej. Programy typu 
B podlegają tej samej klasyfikacji, co 

programy typu A, jednak trwają krócej 
(zwykle dwa lub trzy lata). Nie zakładają 
one dalszego kształcenia w celu uzy-
skania wyższego stopnia naukowego, 
lecz przygotowują do bezpośredniego 
wejścia na rynek pracy.

Choć wyłączenie programów kształ-
cenia wyższego typu B ułatwia porów-
nanie, to jednak jest nieco krzywdzące 
dla krajów, które osiągnęły w tym 
zakresie szczególnie wysokie rezultaty. 
Są wśród nich: Chile, Irlandia, Japonia 
i Nowa Zelandia. Takie podejście miało 
to jednak niewielki wpływ na ich miejsce 
w zestawieniu. 

Pozostałe wskaźniki

EIU początkowo planował ujęcie 
w zestawieniu również innych wskaźni-
ków, takich jak skuteczność krajowych 
systemów edukacji w przygotowaniu 
studentów do wejścia na rynek pracy 
oraz efekty kształcenia zawodowego. 
Ze względu na brak wystarczającej 
liczby danych nie byłoby jednak możliwe 
ustalenie wpływu wykształcenia na 
wyniki rynku pracy. Nie można było 
również uzyskać informacji pozwalają-
cych na porównanie wszystkich krajów 
pod względem wyników kształce-
nia zawodowego.

Opublikowane przez OECD w 2013 r. 
badanie umiejętności osób dorosłych 
(„Survey of Adult Skills”) będące częścią 
programu PIAAC, służy pomiarowi 
umiejętności rozumienia tekstu i rozu-
mowania matematycznego wśród osób 
w wieku 16–65 lat na poziomie krajo-
wym. Ostatecznie zrezygnowano jednak 
z uwzględnienia tego wskaźnika w ran-
kingu. Po pierwsze, badanie pomija 16 
spośród 40 krajów objętych rankingiem. 
Ponadto, nie udało się opracować wła-
ściwej metody szacowania wyników tych 
16 państw. Możliwość uwzględnienia 
tego i innych badań będzie przedmiotem 
rozważań podczas prac nad kolejnymi 
wersjami rankingu. 
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