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Coś na rozgrzewkę :)

Jakie kompetencje są potrzebne, by odpowiedzieć na naszą rzeczywistość (VUCA)?
chat, otwarta dyskusja

Jak współczesna szkoła odpowiada na kompetencje XXI w.

Nasze Story

eduScrum - czym jest i jak wspiera

Zacznij od Dlaczego i poznaj warunki efektywnej pracy zespołowej

eduScrum w Polsce

Zwinne środowisko nauczycielskie - zmieniacze edukacji

Odpowiedzi na pytania sli.do
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Kompetencje potrzebne, by odpowiedzieć na naszą 
rzeczywistość VUCA









Jak wygląda rzeczywistość współczesnego systemu 
edukacji?





Badania na temat polskich uczniów

-

PISA 2015 i 2018TIMSS i PIAC



„Edukacja jest nie tylko przygotowaniem na to, co może nastąpić 
później. Polega również na pomaganiu ludziom zaangażować się 

w teraźniejszość. To, kim staniemy się w ciągu naszego życia, 
zależy od jakości naszych doświadczeń tu i teraz.”

Sir Ken Robinson



Inspiracja w zwinności

Podejście „Zwinne” to sposób pracy w zgodzie z wartościami opisanymi 
niemal 20 lat temu w Manifeście Agile.
Mimo, że sam Manifest powstał w środowisku programistycznym i 
bezpośrednio nawiązuje do pracy nad wytwarzaniem oprogramowania, 
jego przesłanie rozpatrywane jest dziś uniwersalnie.

Ludzie i interakcje ponad programy nauczania i narzędzia

Uczenie się w celu osiągania postępów  ponad kompleksowy transfer wiedzy

Współpraca uczniowska ponad odgórnie ustalone reguły

Reagowanie na zmiany ponad podążanie zgodnie z planem.

Ludzie i interakcje ponad procesy i narzędzia

Działające oprogramowanie ponad szczegółowa dokumentacja

Współpraca z klientem ponad negocjacje umów

Reagowanie na zmiany ponad realizacja założonego planu.



Czym jest eduScrum?

- Pozwala uczniom na wykonywanie zadań w 
ustalonym wspólnie rytmie.

- Uczniowie planują i wyznaczają sobie zadania 
oraz monitorują postęp swojej pracy.

- Nauczyciel określa cele, kryteria oraz wspiera 
uczniów w ich procesie uczenia się oraz 
rozwoju osobistym.

- Twórcą jest Willy Wijnands, nauczyciel fizyki i 
chemii - 2011r. 

Aktywny proces edukacyjny oparty na współpracy. 
Ramy działania w zespołach uczniowskich, dzięki którym 
uczniowie mogą adaptacyjne rozwiązywać złożone problemy tak, 
by w efektywny i kreatywny sposób osiągać cele nauczania oraz 
osobisty rozwój w najbardziej jakościowy sposób.



Motywacja wewnętrzna



Filary eduScrum



Wartości eduScrum



Zasady eduScrum



Neurobiologia zaufania



Pięć warunków efektywnej pracy zespołowej











eduScrum w Polsce i na świecie

Ponad 250 
certyfikowanych 

edukatorów - 
eduScrum 

Masterów od 
2018 roku

Europa
Ameryka Pn
Ameryka Pd

Azja
Australia
28 krajów

eduScrum Guide 
przetłumaczony 

na 20 języków

eduScrum od 2011, 
ponad 1400  
nauczycieli 

certyfikowanych 
przez twórcę 

Williego 
Wijnandsa



Edukacja w zmianie

Ocenianie 
kształtujące - 

Centrum Edukacji 
Obywatelskiej

Wiosna w 
Edukacji

Edu-klaster

Super Belfrzy

Budząca się 
Szkoła

Szkoły 
Demokratyczne

I wiele wiele 
innych ...






