Wymaganie 1
Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów.
Aby sprawnie działać i dostosowywać się do zmieniających się warunków oraz współpracować ze światem,
szkoły i inne placówki oświatowe powinny się stać organizacjami uczącymi się, które łączy podobna
koncepcja pracy ukierunkowana głównie na rozwój uczniów. Prowadzenie procesu edukacyjnego jako
działania celowego wymaga przyjęcia założeń, określenia celów i wyznaczenia sposobów ich realizacji.
Istotne jest, aby podstawowe elementy koncepcji były podzielane przez nauczycieli, uczniów i rodziców
oraz zgodne z potrzebami środowiska. Z tego powodu ważną rolę odgrywa dyskusja i uzgadnianie
koncepcji wspólnej pracy. Badania jednoznacznie wskazują, że czynnikiem decydującym o efektywności
szkoły jest rozumienie i akceptowanie wizji szkoły i jej celów przez szkolną społeczność, gdyż to pozwala tak
pracować, aby stosowana praktyka była spójna oraz wspierana przez szkolną politykę i organizacyjne
uzgodnienia. Wymaganie dotyczące koncepcji pracy szkoły podkreśla znaczenie działania opierającego się
na przemyślanej strategii i współpracy w grupie refleksyjnych profesjonalistów, a zachęca do zrywania z
tradycją działania.

Wymaganie 2
Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

Priorytetem pracy szkoły musi być uczenie się i nauczanie, dlatego wszystkie procesy edukacyjne
powinny być zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Uczenie się uczniów zależy w dużym stopniu
od organizacji procesu nauczania, który powinien być prowadzony zgodnie z dorobkiem wiedzy na temat
uczenia się. Proces kształcenia zależy od kilku czynników związanych z organizacją pracy – środowisko
uczenia się powinno być atrakcyjne, powinno wprowadzać porządek i zachęcać uczniów do samokontroli.
Nauczanie w szkołach efektywnych zawsze jest celowe, ma jasno określone zadania, jest dobrze
zorganizowane, przy- gotowane i odbywa się w odpowiednim tempie, ilość czasu spędzanego na uczeniu się
jest zaplanowana i kontrolowana, a stawiane pytania naprawdę angażują uczniów, także w doskonalenie zajęć
prowadzonych w szkole. Duży wpływ na proces uczenia się ma dostarczanie uczniom informacji o postępie,
jaki się dokonuje w ich rozwoju intelektualnym, społecznym i osobistym. W ten sposób tworzy się pozytywny
szkolny etos, w którym jest oczywiste, że warto się uczyć, że uczenie się jest interesujące. Wymaganie to
podkreśla znaczenie nauki dla doskonalenia procesów edukacyjnych. Zachęca do odnoszenia się do
najnowszych wniosków z badań (na przykład nad tym, jak ludzie się uczą czy jak funkcjonuje mózg), do
planowania i organizowania procesów edukacyjnych.

Wymaganie 3
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
Zmiany w zewnętrznym świecie, na rynku pracy, w gospodarce, polityce, kulturze czy nawet relacjach
międzyludzkich (wynikające z procesów globalizacji i demograficznych) powodują konieczność uczenia się
kompetencji, których poprzednie pokolenia nie potrzebowały w takim stopniu jak ci wchodzący dzisiaj
w dorosłe życie. Refleksja ta przyświeca wielu grupom pracującym nad projektowaniem systemów
edukacyjnych. W Polsce widać to na przykład w obowiązującej podstawie programowej, której twórcy
próbowali odnieść się do zmieniających się warunków. Dla przyszłego sukcesu indywidualnego i społecznego
uczniowie i uczennice powinni nabywać kompetencje określone w podstawie programowej. Warto przy
tym pamiętać, że w społeczeństwie wiedzy uczniowie na wszystkich etapach edukacji nie tylko przyswajają
przydatne umiejętności, ale również aktywnie współuczestniczą w tworzeniu wiedzy i w decydowaniu
o procesie uczenia się. Szkoły dzisiaj nie powinny być przekaźnikami zdobytych wcześniej informacji,
ale miejscami ich tworzenia i krytycznej analizy.

Wymaganie 4
Uczniowie są aktywni.
Warunkiem niezbędnym do uczenia się i budowania wiedzy jest autentyczne zaangażowanie. Osób
uczestniczących w tym procesie – niemożliwe jest prowadzenie procesu edukacyjnego bez aktywności uczących
się. Z tego powodu wyzwaniem dla szkół (i placówek) jest tworzenie warunków, w jakich uczniowie są aktywni
w trakcie procesu edukacyjnego, a zdobywanie wiadomości i umiejętności jest dla nich powodem satysfakcji.
Szkoła tak naprawdę nie może dobrze funkcjonować bez udziału uczniów, tak jak demokracja bez udziału
obywateli. Aktywność uczniów powinna się wiązać z wszelkimi ich działaniami, także z procesem uczenia,
wykorzystywanymi metodami dydaktycznymi czy organizacją zajęć. Proces uczenia się jest efektywny wtedy,
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w których daje się uczniom prawo i nakłada się na nich obowiązek odgrywania aktywnej roli w życiu szkoły i
procesie kształcenia – wzrasta wtedy poczucie własnej wartości i poczucie odpowiedzialności. Zaangażowanie
w proces decyzyjny na temat tego, czego i jak się uczymy, bardzo mocno wpływa na poziom uwagi, koncentracji
i zainteresowania, a to natomiast przyczynia się do zwiększenia efektywności uczenia się. Ważnym elementem
pracy szkoły jest wspieranie uczniów w podejmowanych przez nich samodzielnych inicjatywach wpływających
na ich wszechstronny rozwój (intelektualny – akademicki, społeczny, osobowościowy). Wymaganie to podkreśla,
że rezultatem pracy nauczycieli są też postawy uczących się wobec procesu uczenia się.

Wymaganie 5
Respektowane są normy społeczne
Jednym z podstawowych warunków prawidłowego procesu uczenia się jest poczucie bezpieczeństwa, sensu
i rozumienia oraz akceptacji tego, co się dzieje wokół nas. Aktywność intelektualna nierozerwalnie wiąże się
z psychicznym dobrostanem, dlatego jest istotne, aby instytucje zajmujące się aktywnością intelektualną
dbały również o klimat, w jakim ta aktywność zachodzi. Proponuje się więc to w wymaganiu, aby szkoły i
placówki kształtowały postawy zgodne z wartościami i normami społeczeństwa demokratycznego.
Poznawanie zasad i rozumienie ich znaczenia dla funkcjonowania społeczności szkolnej i społeczeństwa
stanowi element rozwoju, a świadomość tego, jak ważne jest przestrzeganie reguł, decyduje o sukcesie
grup. Respektowanie szacunku dla innych. Wymaganie to jest ważne dla rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego,
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Wymaganie 6
Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów uwzględniając ich indywidualną sytuację.
Powszechnie uważa się, że kultura organizacyjna, w której kultywuje się duże oczekiwania wobec wszystkich,
a nie tylko najzdolniejszych uczniów, służy procesowi uczenia się. Ten element pracy szkoły znajduje
odzwierciedlenie w wymaganiu podkreślającym znaczenie działań mających na celu wspomaganie rozwoju
uczniów uwzględniające ich indywidualną sytuację, wyrównywanie szans edukacyjnych i stwarzanie
wszystkim możliwości korzystania z osiągnięć rozwoju społecznego i gospodarczego. Idea wyrównywania
szans po to, aby ludzie mogli osiągać ważne dla nich cele życiowe i cieszyć się równością uwarunkowań, co
oznacza równość pod względem podstawowych warunków życia, to oczywiście zbyt trudne zadanie, aby
mogła temu podołać tylko szkoła. Sytuacja nierówności jest skutkiem działań potężnych mechanizmów
społecznych i to w społeczeństwie należy jej zapobiegać. Szkoła może jednak podejmować różnorodne,
dostosowane do specyfiki i po- trzeb środowiska, działania, zwłaszcza tam, gdzie istotne jest uwzględnienie
sytuacji jednostek w działaniach, które bądź co bądź są projektowane i realizowane w celu pracy z grupą.
Ważne jest swego rodzaju mentalne przygotowanie nauczycieli i innych osób, ponieważ nierówności społeczne
decydują o poziomie życia całych społeczeństw – tam, gdzie są one mniejsze, żyje się lepiej. Spójność społeczna i
solidarność w dużym stopniu decydują o możliwości rozwoju cywilizacyjnego.

Wymaganie 7
Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

O sukcesie współczesnych społeczeństw decyduje także zdolność do współpracy. W związku z tym
musimy tej współpracy się nauczyć. Szkoła to jedno z najwłaściwszych miejsc, aby współpracy się uczyć i
ją modelować. Uczniowie i nauczyciele powinni być przyzwyczajani do zespołowego wykorzystywania
informacji, planowania, rozumienia różnych punktów widzenia i działania zespołowego. Znaczenie takich
działań szkoły podkreśla wymaganie mówiące o konieczności współpracy w planowaniu i realizowaniu
procesów edukacyjnych. Należy walczyć z osamotnieniem nauczycieli – nauczanie uczniów jest wspólnym
działaniem, uczenie się zachodzi dzięki interakcji z innymi, jest działaniem społecznym. Profesjonalizm
nauczyciela nie może być dłużej uważany za zindywidualizowany zestaw kompetencji – zdolność i gotowość
do uczenia się od innych oraz uczenia innych jest być może najważniejszym aspektem pracy nauczyciela.
Wymaganie to odzwierciedla przekonanie, że we współczesnym świecie ważna jest zdolność do kreatywnej
współpracy i samozarządzania. Aby uczyć współpracy, nauczyciele sami muszą współpracować.

Wymaganie 8
Promowana jest wartość edukacji.
Priorytetem szkoły funkcjonującej w społeczeństwie wiedzy jest propagowanie uczenia się przez całe życie
i uświadamianie, że nie kończy się ono wraz z opuszczeniem murów szkolnych, ale będzie trwać przez całe
dorosłe życie. To jest komunikat pozytywny, dający nadzieję na ciągły rozwój oraz kreowanie szans
zawodowych i życiowych. W szkole musimy promować wartość edukacji skutecznie, tak aby uczniowie
odczuwali, że uczenie się jest pasjonujące, aby wiedzieli, jak się uczyć, aby było to przyjemne i efektywne.
Wymaganie to próbuje przeciwdziałać zauważalnej pasywności dorosłych w obszarze uczenia się przez całe
życie i doskonalenia zawodowego. Dzisiejsza rzeczywistość żąda od obywateli ciągłego doszkalania i uczenia
się, a nawyk ten i umiejętności muszą zostać wykształcone podczas edukacji szkolnej.

Wymaganie 9
Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.

Prowadzenie skutecznych działań edukacyjnych i wychowawczych wymaga współdziałania szkoły
(nauczycieli) i rodziców. Ważną rolę odgrywają tu partnerskie relacje, których budowanie wymaga ze strony
szkoły tworzenia możliwości do kontaktowania się rodziców z nauczycielami i osobami odpowiedzialnymi
za kierowanie szkołą. W efektywnych szkołach tworzy się partnerstwo z rodzicami nie tylko dla ich
obecności podczas szkolnych świąt i wydarzeń, ale przede wszystkim dla ich wsparcia uczenia się uczniów.
Wszystkie związane z tym tematem badania dowodzą, że o sukcesie edukacyjnym uczniów w dużym
stopniu decyduje wsparcie otrzymywane w domu rodzinnym. Zaangażowanie rodziców w proces
edukacyjny pozytywnie wpływa na osiągnięcia uczniów, dlatego dobre szkoły zachęcają do udziału
rodziców w tym procesie, a nawet go żądają. Partnerstwo powinno zakładać angażowanie rodziców w
proces podejmowania decyzji dotyczących istotnych aspektów pracy szkoły. Znaczenie takich działań
podkreśla wymaganie zachęcające do partnerskich relacji szkoły z rodzicami.

Wymaganie 10
Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju.
Ważne jest też osadzenie szkoły w środowisku lokalnym. Chodzi o autentyczną komunikację i współpracę,
w których wykorzystuje się zasoby szkoły i środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju. Korzystanie przez
szkołę z zasobów znajdujących się w najbliższym środowisku służy tworzeniu lub wzbogacaniu warunków
podstawowej działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły dla rozwoju uczniów.
Współpraca może przybierać różną postać – od przekazywania sobie informacji po wspólne organizowanie
przedsięwzięć – i może dotyczyć różnej liczby podmiotów w zależności od potrzeb i bogactwa środowiska
lokalnego. Rola szkoły w wielu środowiskach nie sprowadza się jedynie do funkcji uczenia dzieci
i młodzieży. Często szkoła staje się też instytucją wpływającą na rozwój potencjału społecznego środowiska,
w którym działa. Wymaganie to wynika z przeświadczenia, że zasoby szkoły to za mało, aby skutecznie stawić
czoła wyzwaniom współczesności. Szkoła musi korzystać z zasobów środowiska, jednocześnie dając szansę
środowisku na korzystanie z jej zasobów (głównie kapitału intelektualnego).

Wymaganie 11
Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników
sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

W szkołach, które działają tak, aby spełniać omawiane tu wymagania, decyzje podejmuje się,
wykorzystując informacje na swój temat i systematycznie udostępniając dane służące refleksji nad
efektywnością i planowaniu dalszych działań. Badania i dane mówiące o różnych aspektach funkcjonowania
szkół i innych placówek są niezbędnym elementem zarządzania na poziomie organizacji, jak również
prowadzenia polityki oświatowej przez samorządy i rządy centralne. Wymaganie postulujące uwzględnianie
wniosków z analizy danych pochodzących z różnych źródeł podczas organizowania procesów
edukacyjnych wywodzi się z przekonania, że można działać lepiej, a kształcenie może być bardziej
efektywne, jeśli przy podejmowaniu decyzji będziemy się kierować dowodami na temat skuteczności
poziomu poszczególnych działań. Posługiwanie się danymi informującymi o własnych działaniach jest
przejawem wysokiego profesjonalizmu i chęci rozwoju, a także jedną z podstawowych cech organizacji
uczącej się w społeczeństwie wiedzy.

Wymaganie 12
Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.
Kluczowym elementem decydującym o jakości każdej organizacji, w tym placówek oświatowych, jest
zarządzanie, które służy jej rozwojowi. Efektywni dyrektorzy działają celowo, zatrudniając dobrych
nauczycieli, budując wspólne rozumienie głównego celu pracy, dzieląc się odpowiedzialnością i angażując
nauczycieli w proces podejmowania decyzji po to, aby wszystkie działania podejmowane w szkole były
skoncentrowane na uczeniu się. Chodzi o to, aby dyrektor był zdolny do wspierania uczących się społeczności
w rozwoju, ułatwiając realizowanie uzgodnionych celów.

