Stało się głośno o pierwszym w Polsce Forum Nowej Edukacji
Każdy ma teraz dostęp do nowej edukacji!
Pierwszy dzień i prawie stu dyrektorów szkół pracujących nad Kartą Wskazań dotyczącą
podniesienia efektywności oświaty. Drugi dzień i niezwykle ważne deklaracje ze strony organizacji
pozarządowych i biznesu, jeśli chodzi o wsparcie dla nowoczesnej szkoły. To efekt Forum Nowej
Edukacji w warszawskim Centrum Nauki Kopernik. – Zapoczątkowaliśmy pozytywną reakcję
łańcuchową. Tak niewiele trzeba było, by wreszcie zacząć rozmawiać o tym co najważniejsze –
podkreśla Joanna Bochniarz, która organizowała to wydarzenie jako prezes Centrum Innowacyjnej
Edukacji. Forum skończyło się, ale… trwa. Od teraz na stronie www.ciedu.eu pojawiają się
nagrania kolejnych paneli Forum.
To wydarzenie pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy
miało miejsce 30 listopada i 1 grudnia w Warszawie. Wyzwanie dla wszystkich, którzy zebrali się
na Forum Nowej Edukacji, było jednoznaczne: młodzi ludzie bez motywacji do nauki, to rynek racy
bez wspaniałych fachowców i społeczeństwo bez ludzi, którzy po prostu lubią to co robią oraz
potrafią iść z duchem czasu. – Każdy panel, każda debata, przynosiły konkretne postulaty.
Porządkowaliśmy rzeczywistość polskiej oświaty krok po kroku. Wniosków jest multum.
Kompetencji miękkich powinniśmy się uczyć od przedszkola;, brakuje coraz bardziej nauczycieli z
wykształceniem technicznym; małe i średnie przedsiębiorstwa też mogą i powinny wspierać
edukację; powinniśmy czerpać ze sprawdzonych rozwiązań w szkolnictwie zawodowym
stosowanych w Niemczech i Austrii; nowe trendy idą od pracodawców, bo oni muszą być z nimi na
bieżąco, by nie wypaść z rynku i mogą je udostępniać szkołom; szkoły powinny przygotowywać
uczniów na to, co „nieprzewidywalne” – tłumaczy Joanna Bochniarz.
W trakcie Forum dyrektorzy szkół sformułowali Kartę Wskazań, która określa warunki dobrej
współpracy pomiędzy instytucjami, organizacjami pozarządowymi i biznesem. Jedno ze wskazań
brzmi: „Zamiast pisać niepotrzebne sprawozdania, nauczyciele powinni wyposażać młodych ludzi
w kompetencje miękkie, oraz cechy ważne dla budowy postaw obywatelskich.” – Nieprzypadkowo
taki nacisk kładziemy na kompetencje miękkie. Bo to ich brakuje młodym ludziom. I to one
pozwalają w każdym wieku zapanować nad swoim życiem zawodowym. Zmienić pracę,
przekwalifikować się, znaleźć nowe wyzwania – nie tracąc pasji i kreatywności – podkreśla Joanna
Bochniarz.
Wśród zaproszonych gości byli m.in: Claudia Parliament, Professor, Board of Directors, Minnesota
Council of Economic Education, Gary Crow, Prodziekan, Indiana University School of Education,
USA, Patricia Gonzalez, Grupo Femxa; prof. Jan Madey, niwersytet Warszawski,
Przewodniczący Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, Krystyna Boczkowska, Prezes Zarządu
firmy Robert Bosch, Andreas Riepl, doradca w Federalnym Ministerstwie Edukacji Austrii, COOLImpulse-Centre, oraz Diana Jabłońska, Zastępca Szefa Unitu w Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i
Kultury w Komisji Europejskiej. – To są wszystko osoby posiadające kluczowy wpływ na
nowoczesną oświatę. Dlatego od teraz na stronie www.ciedu.eu rozpoczynamy publikację nagrań
kolejnych paneli i dyskusji z ich udziałem. Chcemy by Forum Nowej Edukacji dotarło do wszystkich
za pośrednictwem sieci – zaprasza Joanna Bochniarz.
Partnerem strategicznym Forum Nowej Edukacji była Fundacja PZ , inicjator debaty publicznej na
temat edukacji. Partnerami przedsięwzięcia byli także: Instytut Badań Edukacyjnych, Ministerstwo
Edukacji i Nauki, Agencja BC MFD Media Communications, Fundacja FEMXA, Krajowy Fundusz
na rzecz Dzieci oraz Millward Brown. Patronat medialny nad NEF objęły: Tygodnik Polityka,
Program Pierwszy Polskiego Radia oraz miesięcznik Dyrektor Szkoły.

