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Albert nie wariuj!



Proszę o uwagę!!!



Estonian edu-system -

sunny days and 

black clouds

on the horizon

Estoński system edukacji - słoneczne dni z chmurami na horyzoncie



https://www.educationestonia.org/

Education Estonia is an initiative for 

international education cooperation by the 

Government of Estonia.

https://www.educationestonia.org/


PISA 2015 results: Singapore outperforms all other 

participating countries/economies in science. Japan, 

Estonia, Finland and Canada, in descending order 

of mean science performance, are the four highest 

performing OECD countries



https://www.hm.ee/en/activities/statistics-and-analysis/pisa

https://www.hm.ee/en/activities/statistics-and-analysis/pisa


https://factsmaps.com/pisa-2018-worldwide-ranking-average-score-of-mathematics-science-reading/



https://www.hm.ee/sites/default/files/pisa_2018_english_summary_ed.pdf

https://www.hm.ee/sites/default/files/pisa_2018_english_summary_ed.pdf


Roślina: "jestem chora i spragniona" 

Nauczycielka: "Proszę dodaj kody programu rozwiązujące problemy rośliny"

1996









“Cyfrowy długopisie - kto jest najmądrzejszy na świecie?”

“Wikipedia Janku!”



“3 roboty + 2 roboty = 5 robotów”

(uczniowie nawet nie potrafią liczyć, a już programują)



“Ok, wszystko działa! Mogę zacząć nauczanie zdalne.”

tulevik kukkus sülle



“Wstawaj informatyczna generacjo, twoje lekcje on-line zaczynają się za 15 minut.” 

"Zamknij się aplikacjo! Dzisiaj mam dzień wolny od ekranów"



“Masz 5 minut, żeby uratować swoją komórkę przed atakiem kwasowym”



"Nie rób sobie żartów z poważnych rzeczy" 

" Proszę pani to nie jest na prawdę, to tylko wirtualny żart"



“Ok, wszystkie lekcje odrobione, teraz mogę zająć się Face Book'iem”



“Moje drogie dzisiaj śpiewamy ptasią piosenkę”

"Tweet!" “Tweet!" “Tweet!"



https://www.weforum.org/agenda/2020/10/top-10-work-skills-of-tomorrow-how-long-it-takes-to-learn-them/



https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/69096873-en.pdf?expires=1617100246&id=id&accname=guest&checksum=A8F45901666AA4E9CF9F861F52BE561C

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/69096873-en.pdf?expires=1617100246&id=id&accname=guest&checksum=A8F45901666AA4E9CF9F861F52BE561C




Drogi nauczycielu! Czy jesteś gotowy do współpracy pionowej?

Drogi dyrektorze dzisiaj mam straszny ból głowy, mogę pracować tylko w pozycji horyzontalnej.



“Dlaczego jesteś spóźniona?”

“W szkole nie można biegać”



https://www.hm.ee/sites/default/files/pisa_2018-19_raportweb.pdf



TEACHERS

SALARY



https://estonianworld.com/opinion/estonia-where-have-all-the-teachers-gone/

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/d39d7757-en/index.html?itemId=/content/component/d39d7757-en

https://estonianworld.com/opinion/estonia-where-have-all-the-teachers-gone/


http://www.oecd.org/education/talis-2018-results-volume-ii-19cf08df-en.htm

http://www.oecd.org/education/talis-2018-results-volume-ii-19cf08df-en.htm


https://www.slideshare.net/OECDEDU/talis-2018-what-do-teachers-tell-us-about-their-work-and-what-matters-to-them

https://www.slideshare.net/OECDEDU/talis-2018-what-do-teachers-tell-us-about-their-work-and-what-matters-to-them


35 h 55 h

1315 € 1450 € 2000 €
contact lessons:

20-24 or 30-35?

21AT = 1800 bruto, +250KLJUH, +sõit, 

+spordiklubi, +korter vastvalmivas majas





https://www.edweek.org/teaching-learning/high-achieving-students-dont-want-to-be-teachers-what-can-change-their-minds/2017/10

https://www.edweek.org/teaching-learning/high-achieving-students-dont-want-to-be-teachers-what-can-change-their-minds/2017/10


“Wysypałem trochę smakołyków na przynętę, może uda mi się złowić nauczyciela”







“Drodzy członkowie partii, niedługo znów wybory. 

Musimy przedyskutować co tym razem obiecamy nauczycielom”







"Przytul mnie!""Chcesz cukierka?" 







“O widzę, że jesteś gotowy na uczenie 6b”











“Panowie, przyszliście za późno. Cała szkoła już na nauczaniu zdalnym!”



“Moja droga żono! Nawet w biurze w domu musimy zachować dystans 2 metrów”



“Młodzieńcze czemu nie jesteś w szkole?”

“Nie mam czasu proszę pani za chwilę mam spotkanie na zoom z Cambridge.”



“Obudź się Bruno już 8 rano, zaczynamy naukę zdalną!

Otwórz proszę książkę na stronie 7, zrobimy zadanie 14”



“Musimy wysłać naszego tatę na kurs komputerowy inaczej nasz farma zbankrutuje!”



“Mamo muszę jeszcze tylko zrobić trzy poziomy w grze.” 

“Drogi synu już zaczęła się szkoła i to dawno temu!”



"Przyjdę i zrobię sama porządek w tej klasie!"

"Moja córka nie może się skoncentrować!"



Trudne zadania w szkole to łatwe zadania na egzaminie



https://www.oecd.org/els/health-systems/Children-and-Young-People-Mental-Health-in-the-Digital-Age.pdf



“Znów ten dzień sportu!” ( nauczycielka chemii nie jest zadowolona, 

że uczniowie tracą czas biegając - program jest niewyobrażalnie napięty!)



Butla wiedzy jest pełna, ale jak się zachowywać gdy jest pusta?

Haridusel on uue

ökohumanistliku

tähendushorisondi

loomisel eriline roll



Minister Edukacji ""Czy to już wystarczy? (planowanie / reformy)



“Zgodnie z planem zrównoważonego rozwoju musimy poprosić o więcej śniegu z nieba”



The beginning of a new school year Visit of The President of the Republic of Estonia





Dziękuję!

Dziękuję Ania Leszczyńska & Oktawia Gorzeńska


