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Konferencja „Pokazać – Przekazać” jest miejscem 
spotkania ludzi poszukujących odpowiedzi na pytanie 
jak wspierać i rozwijać proces uczenia się i naucza-
nia. W trakcie dwóch dni podejmujemy dyskusję w jaki 
sposób edukacja, również szkolna, powinna przygo-
towywać nas do aktywnego i twórczego życia we 
współczesnym świecie. Poszukujemy wartościowych 
rozwiązań sięgając do nauki, poznając teorie i nowe 
idee pedagogiczne oraz wymieniając się doświadcze-
niami z praktyki dydaktycznej.

 Stosunkowo nowa idea konektywizmu mierzy się z od-
powiedzią jak sprostać wyzwaniu zdobywania wiedzy 
i rozwoju umiejętności społeczeństwa ery cyfrowej. Jej 
twórcy, George Siemens i Stephen Downes, wychodzą 
naprzeciw potrzebie współpracy w świecie technolo-
gii, wykorzystując możliwości jakie daje powszechny 
dostęp do Internetu i sieci komunikacyjnych.

W krajobrazie polskiej edukacji działają instytucje, or-
ganizacje i mniej formalne grupy osób, które od lat or-
ganizują współpracę osób uczących się i wspierających 
ten proces. Przedstawiciele różnych środowisk m.in. 
Centrum Edukacji Obywatelskiej, Uniwersytetu Dzieci, 
Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, Kreatywnej 

Pedagogiki, programów Klubów Młodego Odkrywcy 
i edukacji kosmicznej ESERO, grupy Superbelfrów roz-
mawiali o różnych sposobach budowania i zarządzania 
sieciami edukacyjnymi.

Konferencja „Pokazać – Przekazać” jest dobrą okazją 
poznania nowych osób, nawiązania kontaktów, mó-
wiąc językiem tegorocznej konferencji: ,,włączenia 
się w sieć”. To grono staje się coraz szersze i bardziej 
różnorodne. Cieszę się, że wśród gości spotykam przy-
jaciół, z którymi Centrum Nauki Kopernik współpra-
cuje od lat, jak i zupełnie nowe twarze. Mimo różnych 
poglądów umiemy ze sobą dyskutować, jesteśmy 
gotowi dzielić się doświadczeniem, otwieramy się na 
nową wiedzę – a nade wszystko poszukujemy okazji do 
współpracy – to stanowi o unikalnej wartości nasze-
go spotkania. Dziękuję, że od jedenastu lat jesteście 
Państwo z nami i tworzycie to wyjątkowe środowisko. 
Zapraszam do lektury publikacji. Znajdziecie w niej 
Państwo zarówno teksty pogłębiające i uzupełniające 
temat tegorocznej konferencji, jak i z nim polemizujące. 
Do zobaczenia w przyszłym roku

Anna Dziama 
Dyrektor Pracowni Edukacji Centrum Nauki Kopernik
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Za nami kolejna, jedenasta już konferencja „Pokazać 
– Przekazać”. Jej temat – konektywizm – stanowił 
ogromne wyzwanie, zarówno dla nas organizatorów, jak 
i dla Państwa – uczestników i sympatyków konferencji.

Dla zespołu Kopernika była to okazja do wyjścia daleko 
poza obszar bezpiecznej, bo uświęconej latami do-
świadczeń praktyki edukacyjnej. Musieliśmy nie tylko 
wspiąć się na poziom akademickiego dyskursu pomię-
dzy światowej klasy teoretykami edukacji (Georgem 
Siemensem¹, Stephenem Downesem² oraz Wygotskim, 
Piagetem czy Papertem), ale przy tym wszystkim posta-
rać się nie stracić kontaktu z twardym gruntem polskiej 
codzienności – tej systemowej i pozasystemowej.

Pomogło nam w tym mocne zakorzenienie w działa-
niach prowadzonych przez Pracownię Edukacji. Myślę 
tu przede wszystkim o projekcie „Szkoła bliżej nauki”, 
obejmującym sieć szkół i nauczycieli oraz partnerów 
ze świata nauki, działających w kilku gminach woje-
wództwa mazowieckiego, ale też o programie Klubów 
Młodego Odkrywcy, który z kolei wspiera edukację 
poza formalną strukturą szkół w klubach prowadzonych 
przez aktywnych edukatorów na terenie całego kraju.

Dla uczestników konferencji pojęcie konektywizmu 
również było sporym wyzwaniem; było pojęciem 
zupełnie nowym, pozwalającym oddać się refleksjom 
o przyszłości. To ważny cel konferencji „Pokazać – 
Przekazać”. Bardzo często bowiem rozważamy formal-
ny, biurokratyczny kształt systemu edukacji. Stosunkowo 
rzadko jednak podejmujemy – o wiele ważniejszą – 
dyskusję, a mianowicie debatę na temat „jak uczyć”.

Wykład naszego gościa zagranicznego, Stephena 
Downesa³ łączył w sobie sporą dawkę wiedzy o uczeniu 
maszyn, uczeniu ludzi i uczeniu całych organizacji 
ludzkich. Na pewno ciekawe było silne zakotwiczenie 
przekazu w tradycji i doświadczeniu Centrum Nauki 
Kopernik, jakim jest bliskość naukowych korzeni. Misją 
samej konferencji „Pokazać – Przekazać” jest łączyć 
światy nauki i edukacji i to znakomicie wybrzmiało 
w czasie wykładu Stephena Downesa.

Ważnym punktem konferencji była Kawiarnia Idei, 
w trakcie której, dzięki zaangażowaniu uczestników, 

podjęliśmy próbę zobrazowania sieci powiązań między 
ludźmi i organizacjami, działającymi na polu edukacji 
w Polsce. Nawiązując do wizji nauki jako sieci, którą 
przedstawił nam Stephen Downes, spróbowaliśmy 
narysować podobną mapę edukacyjną. W niniejszej 
publikacji możecie Państwo znaleźć wynik swojej pracy⁴ 
– wizualizację sieci powiązań między nami wszystkimi, 
ludźmi, organizacjami i programami. Ten graf to stop-
klatka, zdjęcie edukatorów skupionych wokół konferen-
cji „Pokazać – Przekazać” i Centrum Nauki Kopernik. 

Przez dwa dni budowaliśmy sieci w praktyce. Wokół 
stanowisk zaproszonych na konferencję organizacji 
i ruchów edukacyjnych zawiązało się mnóstwo nowych 
znajomości. Obraz sieci, który publikujemy, pewnie już 
dziś powinien być zmieniony, bo nasza sieć jest nie-
zwykle dynamiczną strukturą. Każde nowe spotkanie, 
każda nowa rozmowa, rodziły nowe relacje i stawały się 
zalążkiem nowej współpracy.

Tymczasem na horyzoncie wyłania się już kolejna 
edycja konferencji „Pokazać – Przekazać”. Będzie ona 
poświęcona uczeniu przez konstruowanie i projektowa-
nie – edukacji w duchu konstrukcjonistycznym. I nie bez 
przyczyny wspominam o tym właśnie teraz, podsumo-
wując jeszcze jeden istotny punkt programu.

Obie konferencje, tegoroczną i przyszłoroczną łączy 
bowiem pomost w postaci warsztatów, które odbyły się 
drugiego dnia konferencji. Warsztaty te, zastymulowały 
w grupach nowy sposób działania, wychodzący daleko 
poza dotychczasowe doświadczenia uczestników kon-
ferencji. Metoda projektowania współbieżnego, którą 
ćwiczyliśmy wymagała od nas więcej niż tylko świetnej 
grupowej współpracy. Na prostym przykładzie ćwiczyli-
śmy prace w sieci.

Celem warsztatów było opracowanie projektu zestawu 
edukacyjnego. Interdyscyplinarnego, a zarazem łatwego 
w budowie. Większość grup warsztatowych poradzi-
ła sobie z tym zadaniem znakomicie. Co zaskakują-
ce – nawet w tych zespołach, które w pracy doznały 
istotnych kryzysów, uczestnicy warsztatów bardzo 
pozytywnie ocenili ich przebieg.

Monika Jędrzejewska

Od budowania sieci do budowania w sieci

Równolegle z wydaniem tej publikacji, na stronie 
internetowej www.kopernik.org.pl umieścimy spisane 
materiały, wypracowane w trakcie warsztatów. Każdy 
– uczestnik konferencji, opiekun KMO, nauczyciel, 
edukator, może z nich skorzystać i na ich podstawie 
spróbować zbudować i przetestować opisany zestaw.

Wszystkich, którzy podjęli wyzwanie i postanowi-
li przejść od projektowania do budowania narzędzi 
i testowania, zaprosimy do dzielenia się swoimi do-
świadczeniami na warsztatach podczas przyszłorocznej 
konferencji. W imieniu komitetu przygotowującego 
konferencję „Pokazać – Przekazać”” 2017 dziękuję 
wszystkim gościom i uczestnikom za udział, a czy-
telnikom pozostawiam tę publikację podsumowującą 
dorobek konferencji i prezentującą materiały dotyczące 
konektywizmu.
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08.30–09.30 Rejestracja – Sieciowanie 
Serwujemy kawę i ciasteczka

09.30–10.00 Oficjalne otwarcie

10.00–11.30 Wykład Stephena Downesa: „Od wiedzy konektywnej do 
konektywnej edukacji” 
Po wykładzie około 20 minut dyskusji

11.30–13.30 Grupa A – Lunch Grupa B – seans w Planetarium: Halo Ziemia

Grupa A – seans w Planetarium: Halo Ziemia Grupa B – Lunch

13.30–16.00 Kawiarnia Idei

16.00–17.00 Sieciowanie 
Serwujemy kawę i ciasteczka

17.00–19.00 Kalejdoskop równoległe aktywności

Żywa Biblioteka 
Rozmowa z książką

19.00–21.00 Uroczysta kolacja

Program XI Konferencji Pokazać – Przekazać

25 sierpnia 2017 – piątek

Zwiedzanie Wystaw 
Kopernik ciągle się zmienia

Seminarium:  
Sieci edukacji 
Praktycy praktykom

09.00–10.00 Sieciowanie 
Serwujemy kawę i ciasteczka

10.00–13.00 Warsztaty: Kopernik na wynos 
Narzędzia edukacyjne w kosmicznej technologii

13.00–13.30 Przerwa 
Serwujemy kawę i ciasteczka

13.30–14.00 Podsumowanie konferencji 
Czas na krótkie refleksje

14.00–15.00 Wykład prof. Bohdana Cywińskiego 
Inspirujący, stawiający trudne pytania, zachęcający do refleksji…

15.00–16.00 Obiad 
Zasłużona odnowa dla ciała (i ducha), czas na samodzielne 
zwiedzanie przestrzeni wystaw do godz. 19.00.

26 sierpnia 2017 – sobota
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Stephen  
Downes 

Filozof kanadyjski, badacz 
edukacyjnego wykorzystania 
technologii komputerowych 
i społeczności internetowych.

Klasyczny artykuł Downesa An 
Introduction to Connective Knowledge 
(2005 r.) stał sie impulsem do nowego 
pojmowania procesu uczenia. Wraz 
z Georgem Siemensem zaproponował 
nazwę „konektywizm” i definicję 
wychodzącą naprzeciw potrzebom 
edukacji w świecie globalnej sieci 
technologii i wiedzy.

Dziś projektuje i bada rozwiązania 
techniczne, które pozwalają na bieżąco 
śledzić, jak rozmaite zasoby wiedzy łączą 
się w sieci powiązań.



Czym jest nauka? Czym jest uczenie? To pytania klu-
czowe dla zbadania ram ludzkiej wiedzy i możliwości 
poznania. Pytania te określają nie tylko to, kim – jak 
nam się zdaje – jesteśmy, ale też wyznaczają granice dla 
tego, kim możemy (moglibyśmy?) się stać.

W niniejszym artykule rozważymy te pytania w perspek-
tywie relacji łączących ludzi między sobą i z otaczającą 
ich rzeczywistością. Opiszemy świat wiedzy i uczenia 
się nie w języku faktów czy teorii, ale patrząc przez pry-
zmat tego, jak kształtujemy połączenia mózgowe i więzi 
społeczne.

W finale naszych rozważań dotrzemy nie tylko do no-
wych definicji wiedzy i uczenia się, ale przede wszystkim 
do szerszego zrozumienia nas samych i naszego miejsca 
w otaczającej rzeczywistości.

Czym jest nauka? 
Nauka dotyczy rzeczywistości. Przynajmniej tak głosi 
tradycyjna definicja. Według niej celem nauki jest odkry-
wanie praw przyrody i prawd uniwersalnych. Tradycyjnie 
nauka polega na obserwacji i doświadczeniach, na-
stępnie na opisywaniu składowych rzeczywistości oraz 
ich własności. Ostatecznie, stosując reguły analityczne 
logiki i matematyki, badacze formułują ogólne zasady. 
Początkowo mają one status hipotez, na podstawie 
których dokonuje się przewidywań dotyczących przy-
szłości. Jeśli przewidywania te zostaną potwierdzone 
– znowu na drodze obserwacji i doświadczeń – ogła-
szane są teoriami naukowymi, czy prawami natury.

Tradycyjne rozumienie nauki zostało skutecznie podwa-
żone, zarówno przez samych naukowców, jak i filo-
zofów. Empiryczne obserwacje i abstrakcyjne teorie 
wcale nie pełnią przypisywanej im roli. Po pierwsze: 

przekonanie, że wszystkie stwierdzenia nauki opierają 
się wyłącznie na doświadczeniu czy obserwacji, nie 
wytrzymuje krytyki. Nauka w istotnych momentach 
wykracza poza doświadczenie. Po drugie: nie da się 
utrzymać ostrego podziału na teorię i doświadczenie. 
Wszelkie akty obserwacji zawierają w sobie elementy 
teoretyczne, co skłania niektórych badaczy do krytyki 
naukowców, którzy polegają na tak zwanych uteorety-
zowanych danych.  
W odpowiedzi na tę krytykę badacze i filozofowie 
wysunęli koncepcję nauki jako konstruktu. W tym 
ujęciu kluczową aktywnością naukowca jest budowa-
nie modelu czy teorii, a model ten (lub teoria) podlega 
dalszej ewaluacji względem użyteczności, wewnętrznej 
spójności i produktywności. Historycznie rzecz biorąc, 
nauka rozumiana jest jako następstwo paradygma-
tów. Każdy taki paradygmat zawiera w sobie definicję 
obiektów i własności, które bada. Teoria jest w całości 
porównywana z doświadczeniem. Postrzega się ją jak 
pewną wybraną perspektywę – rodzaj „soczewki”, przez 
którą można „oglądać” rzeczywistość.

Dla wielu myślicieli rozumienie uprawiania nauki, jako 
procesu konstruowania, jest niezadowalające. Nauka 
wywodzi swój autorytet nie z twórczego konstruowania, 
ale ze swego zakorzenienia w obserwacji. Z punktu wi-
dzenia naukowca istotą uprawiania nauki jest doświad-
czenie i zanurzenie w jej praktykę. Być naukowcem to 
przede wszystkim widzieć świat w taki sposób jak inni 
naukowcy, uczestniczyć we wspólnocie naukowców, 
nauczyć się, jakie pytania uznaje się za istotne, jakie 
są uznane metody dowodzenia i jak oceniać ich sku-
teczność. Uczenie się wiedzy naukowej to stawanie się 
naukowcem. A nauka to ostatecznie to, co naukowcy 
robią.

Czym jest konektywizm? 
Wgląd w to, jak działa społeczność nauki i jak ludzie sta-
ją się naukowcami, umożliwi nam teoria uczenia, zwana 
konektywizmem.

Konektywizm postrzega wiedzę jako zbiór połączeń 
sieciowych pomiędzy obiektami, natomiast uczenie 
się jest w tej perspektywie tworzeniem i rozwijaniem 
takich połączeń. Konektywizm wyrasta z doświadczeń 

Stephen Downes / z języka angielskiego przełożył dr Łukasz Badowski

Podłącz się

konekcjonizmu – dziedziny zajmującej się badaniem 
sieci neuronowych i sztucznych inteligencji, oraz teorii 
sieci społecznych – opisującej rozwój i rozprzestrze-
nianie się idei w społeczeństwie. U podstaw leży więc 
założenie, że sieci mogą zawierać wiedzę oraz że 
wzrost i przekształcenia sieci budują doświadczenia 
i kompetencje.

Tradycyjne pojmowanie nauki uznaje wiedzę za zbiór 
zdań. Teorie są w tym ujęciu modelami zbudowanymi 
z tych zdań, w których wyrażenia matematyczne (lub 
w języku naukowym) stanowią reprezentację stanów 
rzeczywistości.

W przypadku sieci wiedzę konstytuują wzorce aktyw-
ności sieciowej. Nie są to żadne wyrażenia czy teorie, 
ale po prostu połączenia. Mogą być nimi aksony łączące 
neurony w ludzkim mózgu albo relacje między ludźmi 
– podmiotami społeczeństwa oddziałującymi poprzez 
wymianę handlową czy interakcje kulturowe.

Choć konektywizm opiera się na różnych dziedzinach 
badań, rozwinął się przede wszystkim w kontekście 
teorii edukacji. W ciągu ostatnich dziesięciu lat z powo-
dzeniem służył za podstawę opracowywania środowisk 
uczenia, w szczególności tzw. MOOC-ów (massive 
online open course – masowe otwarte kursy online). 
Właśnie na nich szczególnie dobrze widać różnicę 
pomiędzy tradycyjną a konektywistyczną wizją nauki 
i edukacji. Tradycyjny kurs zorganizowany jest na wzór 
książki – ma początek i koniec, podział na rozdziały. 
Kurs konektywistyczny zaprojektowany jest jako sieć, 
gdzie zamiast czytać, uczestnicy współdziałają ze sobą. 
Nie skupiają się na treściach nauczania, ale na pracy 
z nimi, przetwarzaniu i publikowaniu w środowisku, 
które stymuluje podejście badawcze.

Sieci konektywistyczne mają własność samoorga-
nizacji. Uczenie nie jest zależne od nauczania czy 
instruowania. To zjawisko obserwowane w przyrodzie. 
Ale nie wszystkie sieci mają tę własność – obecność 
samoorganizacji zależy od sposobu, w jaki sieci są 
skonstruowane.

Można wyróżnić cztery kluczowe cechy takich sieci 
(nazwijmy je sieciami uczącymi się):

autonomia – każdy węzeł może sam określać zasady 

swojej aktywności; 

różnorodność – węzły wprowadzają rozmaite punkty 

widzenia i różne źródła informacji; 

otwartość – sieć potrzebuje zarówno stałego dopływu 

bodźców z zewnątrz, jak i przepływu wewnątrz niej; 

interaktywność – żadna struktura nie może być 

nadrzędna wobec innych, a informacja może pochodzić 

z dowolnego miejsca sieci.

Wiedza w sieci nie zawiera się w sygnałach przesyła-
nych z jednego węzła do innego. Nie ma postaci zdań, 
modeli czy teorii tworzonych z jakichś symboli. Wiedza 
ta wyłania się (łac. emergere) z sieci. Nazywamy to 
własnością emergentną sieci. Wiedza zapisana jest 
we wzorcach aktywności sieciowej, które pojawiają się 
w miarę, jak węzły sieci łączą się i komunikują ze sobą.

Czym jest uczenie się? 
Dotarliśmy do momentu, w którym musimy zde-
cydować: czy uczenie się można postrzegać jako 
konstruowanie, czy raczej uczenie się opiera się na 
doświadczaniu. Jeśli to konstruowanie, wtedy należy 
uznać, że wiedza to coś, co produkujemy, używając 
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języka logiki i matematyki, zapewne w zgodzie z jakimś 
planem – na przykład reprezentacją lub modelem.

Jeśli jednak uczenie się jest doświadczaniem, wtedy po-
winniśmy mówić raczej o procesie stawania się, kształ-
towanym tymi doświadczeniami – w tym samym sensie, 
w którym myślimy o zanurzeniu w pewne środowisko, 
ukształtowaniu przez zmysły, obserwacje czy praktyki.

Tę alternatywę można rozumieć również jako wybór 
pomiędzy uczeniem osobistym a spersonalizowanym. 

Uczenie spersonalizowane

 – Cel wyznaczany jest przez treści, których należy się 

nauczyć.

 – Stanem idealnym jest stan, w którym opanowaliśmy 

wszystkie te treści.

 – Stan idealny wyznacza nam wymagania, które 

musimy spełnić. Spełnienie wymagań z kolei 

wymusza ustalenie miar w postaci stopni oraz 

wprowadzenia testów, ocenianych przez nauczyciela 

czy przez system ewaluacji.

 – Jeśli pojawią się jakieś niedociągnięcia w procesie 

edukacyjnym, automatycznie stają się one nowymi 

treściami, które powinniśmy powtórzyć. W ten 

sposób proces uczenia się personalizuje.

Uczenie osobiste

 – Cel wyznaczony jest przez to, co chcemy osiągnąć.

 – Pomyślnie wykonane zadanie określa jedynie stan 

pożądany.

 – Stan ten osiągamy przez rozmaite działania 

i praktyki, w których wchodzimy w oddziaływanie 

z otoczeniem, które chcemy zmienić.

 – Te oddziaływania wyznaczają nasze szanse na 

rozwój i zmiany. Rolą nauczyciela jest wspierać 

nasze praktykowanie, podczas gdy my w kolejnych 

podejściach rozwijamy znajomość określonej 

dziedziny czy dyscypliny.

Uczenie się konektywistyczne jest oczywiście ucze-
niem osobistym. Zamiast manipulowania twierdzeniami 
za pomocą logiki i matematyki, konektywistyczna sieć 
uczy się przez fizyczny proces, w którym jeden węzeł 

sieci łączy się z innym, a połączenia te z czasem słabną 
lub rosną w siłę. Te zasady opisane są w literaturze 
przedmiotu jako teoria uczenia. Niektóre z tych zasad 
są proste: asocjacjonizm Hebba na przykład postuluje, 
że podobieństwo dwóch obiektów sprzyja powstawaniu 
powiązań pomiędzy nimi. Metoda propagacji wstecznej 
z kolei opisuje, jak informacja zwrotna może kształto-
wać strukturę sieci. Takich i podobnych metod w dzie-
dzinie uczenia sieci jest oczywiście o wiele więcej.

Różnica pomiędzy uczeniem osobistym a spersonalizo-
wanym przebiega również w sposobie określenia wyni-
ków uczenia. W uczeniu spersonalizowanym celem jest 
zapamiętanie modelu, reprezentacji lub teorii. Uczenie 
osobiste, oparte głównie na praktyce, kładzie nacisk 
na rozpoznawanie oraz reakcję na określone stany lub 
zjawiska.

Wnioski dla praktyki 
Uczenie wymaga zanurzenia w autentyczne środowisko 
i interakcji z nim. Uczyć się to znaczy dążyć do celu – 
rozwiązania problemu, osiągnięcia wyniku, wykonania 
projektu. Uczenie się to ponawianie prób, jeśli trzeba 

wspierane przez wzorce osobowe, demonstracje i sku-
teczne praktyki. Cel osiągany jest przez sieć poprzez 
jej przeorganizowanie w odpowiedzi na działanie 
środowiska.

Sukces w uczeniu się zależy więc od sukcesu sieci 
uczących się. Sieci takie muszą dostosowywać się do 
otoczenia, ale nie mogą dawać się zwodzić chwilo-
wym trendom. Autonomia i różnorodność uczestników 
sieci, jej otwartość i zdolność do zapewnienia interakcji 
między nimi sprawia, że mogą one optymalnie korzy-
stać ze swego potencjału. Oddziaływania pomiędzy 
uczestnikami to klucz do uruchomienia emergentnych 
własności sieci.

Z punktu widzenia ucznia proces uczenia się oznacza 
stanie się węzłem sieci – interakcję z innymi elemen-
tami sieci, na przykład innymi ludźmi, ideami, zasobami 
lub wydarzeniami. Możemy wyróżnić cztery główne 
etapy czy też rodzaje takiej aktywności:

agregacja – w czasie której otwieramy się na bodźce 

zewnętrzne i aktywnie poszukujemy nowych idei 

i doświadczeń, 

remiks – w czasie którego odsiewamy i przyglądamy 

się najbardziej znaczącym sygnałom i zestawiamy je 

w różnych kombinacjach, 

ponowne użycie – w czasie którego nadajemy nową 

formę i stosujemy dla osiągnięcia praktycznych  

rezultatów w kontekście własnych celów i potrzeb, 

publikacja – w czasie której wysyłamy informację  

o naszej twórczości w świat.

Nie ma w tym schemacie niczego wyjątkowego czy 
nowatorskiego – to proces fizyczny, którego przy-
kłady możemy znaleźć w przyrodzie, w ludzkim ciele, 
w reakcjach chemicznych czy ekosystemach. A z dru-
giej strony jest to schemat, który opisuje w ogólności 
zjawiska poznawcze, takie jak kreatywność, wyobraź-
nia i wynalazczość. Konektywiści stoją na ramionach 
swych poprzedników i oglądają ten sam świat z nowej 
perspektywy.

Na czym polega uczenie się w tym schemacie? Możemy 
myśleć o nim jako o nowej definicji alfabetyzacji, 
umiejętności „czytania” rzeczywistości – dostrzegania 
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George Siemens

Konektywizm
– teoria uczenia dla epoki cyfrowej

Behawioryzm, kognitywizm oraz konstruktywizm to 
trzy rozbudowane teorie nauczania, najczęściej wy-
korzystywane do tworzenia środowisk uczenia się. 
Powstały jednak w czasie, gdy technologia nie wpływa-
ła na nauczanie. W ciągu ostatnich 20 lat technologia 
zmieniła nasz sposób życia i komunikacji oraz to, jak 
się uczymy. Potrzeby edukacyjne oraz teorie opisujące 
proces nauczania powinny odzwierciedlać podstawowe 
cechy środowisk społecznych, np. nieuporzadkowanie, 
złożoność¹.

Ledwie 40 lat temu ludzie po ukończeniu obowiąz-
kowego etapu edukacyjnego rozpoczynali pracę 
w zawodzie, którego często nie zmieniali do końca 
życia. Technologie informacyjne rozwijały się wolno. 
Stan wiedzy zmieniał się w tempie mierzonym dekada-
mi. Obecnie wiedza przyrasta w trybie wykładniczym, 
a w wielu dziedzinach jej aktualność mierzy się już tylko 
w miesiącach i latach².

Kontekst 
Driscoll (2000: 11) definiuje uczenie się jako ciągłą zmia-
nę faktycznego lub potencjalnego zachowania ludzkie-
go (…) [które] musi wynikać z doświadczenia osoby i jej 
interakcji ze światem³. Definicja ta zawiera wiele cech 
powszechnie łączonych z behawioryzmem, kognitywi-
zmem i konstruktywizmem – uczenie jako trwale zmie-
niony stan (emocjonalny, umysłowy, fizjologiczny, m.in. 
umiejętności) wynikający z doświadczeń lub interakcji 
zachodzących z otoczeniem lub innymi ludźmi.

Driscoll (2000: 14–17) analizuje zawiłości związane 
z definiowaniem uczenia się. Jego uwaga koncentruje 
się na:

 – Właściwych źródłach wiedzy – Czy zdobywamy 

wiedzę przez doświadczenie? Czy jest wrodzona 

(obecna w chwili narodzin)? Czy zdobywamy ją 

poprzez myślenie i rozumowanie?

 – Zasobie wiedzy – Czy wiedza jest poznawalna?  

Czy można ją poznać bezpośrednio poprzez ludzkie 

doświadczenie?⁴

Ostatnim rozważanym aspektem są tradycje epistemo-
logiczne i ich związek z procesem uczenia się: obiekty-
wizm, pragmatyzm i interpretatywizm:

Z języka angielskiego przełożył Piotr Szmeja, na podstawie artykułu opublikowanego w 2005 r.  
w „International Journal of Instructional Technology & Distance Learning” na licencji CC-BY-SA-NC  
Skróty i redakcje pochodzą od CNK – pełne polskie tłumaczenie na stronach WWW Centrum Nauki Kopernik

Obiektywizm (analog. do behawioryzmu) 

rzeczywistość jest zewnętrzna i obiektywna, 

wiedzę zdobywa się przez doświadczenia.

Pragmatyzm (analog. do kognitywizmu) 

rzeczywistość jest interpretowana, 

wiedza jest uzgadniania z uwzględnieniem  

doświadczenia i myślenia.

Interpretatywizm (analog. do konstruktywizmu) 

rzeczywistość jest wewnętrzna, 

wiedza jest konstruowana.

Każda z tych teorii przyjmuje założenie, że wiedza 
jest celem (lub stanem) osiągalnym (o ile nie jest już 
wrodzony) poprzez myślenie lub doświadczenia. 
Behawioryzm, kognitywizm i konstruktywizm (powstały 
na bazie tradycji epistemologicznych) próbują opisać, 
w jaki sposób człowiek uczy się.

Behawioryści twierdzą, że proces uczenia się jest w du-
żym stopniu niepoznawalny – nie potrafimy zrozumieć, 
co dzieje się wewnątrz danej osoby („teoria czarnej 
skrzynki”). Gredler (2001) opisuje behawioryzm jako nurt 
złożony z kilku teorii, które wysuwały trzy hipotezy na 
temat uczenia się:

 – Zachowanie zauważalne jest ważniejsze niż 

zrozumienie tego, co dzieje się wewnątrz.

 – Zachowanie powinno koncentrować się na prostych 

elementach: określonych bodźcach i reakcjach.

 – Uczenie się polega na zmianie zachowania.⁵

Kognitywizm często zakłada komputerowy model prze-
twarzania informacji. Uczenie się jest rozumiane jako 
przetwarzanie danych wejściowych w pamięci krótko-
trwałej, a następnie kodowanie ich w celu późniejszego 
przywoływania. Patrz też Buell⁶.

Według konstruktywizmu osoby uczące się tworzą 
wiedzę, próbując zrozumieć swoje doświadczenia⁷ 
(Driscoll 2000: 376). W behawioryzmie i kognitywizmie 
wiedza jest zewnętrzna wobec uczącego się, a uczenie 
się polega na jej internalizacji. Konstruktywizm zakła-
da, że ludzie nie są pustymi naczyniami, które trzeba 
wypełnić wiedzą; przeciwnie – uczący się aktywnie 
starają się stworzyć znaczenie. Często sami wybierają 

i podążają za własnym procesem uczenia się. Zasady 
konstruktywizmu przyjmują, że rzeczywiste uczenie się 
jest nieuporządkowane i złożone. Klasy, które naśladują 
nieład nauczania, efektywnie przygotowują ludzi do 
uczenia się przez całe życie.

Ograniczenia behawioryzmu, kognitywizmu i kon-
struktywizmu 
Główny dogmat większości teorii uczenia się zakłada, 
iż uczenie się odbywa się wewnątrz człowieka. Nawet 
konstruktywiści społeczni, według których uczenie się 
jest procesem społecznym, głoszą nadrzędność osoby 
(jej obecności fizycznej – tj. mózgowej) w procesie 
uczenia się. Teorie te nie odnoszą się do uczenia się 
zachodzącego poza osobami (tj. uczenie gromadzone 

i przetwarzane z pomocą technologii). Nie potrafią wy-
jaśnić, jak uczenie się przebiega w organizacjach. 

Teorie uczenia się badają przebieg uczenia, a nie 
wartość jego przedmiotu. W usieciowionym świecie 
sam sposób zdobywania przez nas informacji jest wart 
zbadania. Potrzeba oceny wartości czy przydatności 
nauczenia się czegoś jest metaumiejętnością, którą wy-
korzystujemy przed rozpoczęciem samego uczenia się.

W sytuacji niedoboru wiedzy proces oceny wartości 
jest kluczowy dla uczenia się. Kiedy pojawia się nadmiar 
wiedzy, niezwykle istotna jest szybka ocena jej przydat-
ności; obawy wywołuje gwałtowny przyrost informacji. 
We współczesnym środowisku działanie często podej-
mowane jest bez indywidualnego uczenia się – jeste-
śmy zmuszeni do zasięgania informacji spoza zakresu 
naszej wiedzy podstawowej. Zdolność dokonywania 
syntezy i rozpoznawania powiązań oraz schematów 
staje się wartościową kompetencją.

Gdy na przyjęte teorie uczenia się patrzymy przez 
pryzmat technologii, wyłania się wiele istotnych pytań. 
Naturalnym odruchem teoretyków jest próba dalszego 
doskonalenia i rozwijania teorii przy zmieniających się 
warunkach. Jednak w pewnym momencie podstawowe 
warunki zmieniają się tak dalece, że kolejne modyfika-
cje nie mają już sensu. Potrzebne jest zupełnie nowe 
podejście.

Oto niektóre z pytań wartych rozważenia w odniesieniu 
do teorii uczenia się oraz wpływu technologii i nowych 
dziedzin (chaos i sieci) na uczenie:

 – Jak nieliniowość wiedzy wpływa na teorie nauczania?

 – Jakie zmiany należy wprowadzić do teorii uczenia, 

gdy wiele procesów kognitywnych, uprzednio 

wykonywanych przez człowieka, przejmują 

urządzenia (przechowywanie i odzyskiwanie 

informacji)?

 – Jak być na bieżąco w tak gwałtownie rozwijającym 

się ekosystemie informacyjnym?

 – Jak reagują teorie uczenia się, gdy potrzebne jest 

działanie przy braku pełnego zrozumienia?

 – Jaki wpływ na uczenie się mają sieci i teorie 

złożoności?

Dziś w edukacji:

 – Nieformalne uczenie się stanowi ważny 

element doświadczenia edukacyjnego.

 – Uczenie się przebiega na wiele sposobów 

poprzez wspólnoty praktyk, osobiste sieci 

kontaktów i realizację zadań wynikających 

z pracy.

 – Uczenie się (jako proces trwający całe życie) 

i praca nie są już oddzielnymi aspektami, 

często się równoważą.

 – Technologia zmienia strukturę naszych 

mózgów. Narzędzia, z których korzystamy, 

definiują i kształtują sposób myślenia.

 – Zarówno organizacja, jak i osoba to podmioty 

uczące się. Zwiększone zainteresowanie 

zarządzaniem wiedzą wymaga teorii, która 

wyjaśni uczenie się osoby w kontekście 

uczenia się organizacji.

 – Wiele procesów, wcześniej wykonywanych 

w ramach pewnego paradygmatu myślenia 

(zwłaszcza w przypadku kognitywnego 

przetwarzania informacji), może zostać 

obsłużonych przez technologię.

 – Know-how oraz know-what są uzupełniane 

o know-where (świadomość, gdzie należy 

szukać potrzebnej wiedzy).
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 – Jaki wpływ na nauczanie ma chaos deterministyczny 

jako skomplikowany schemat procesu 

rozpoznawania?

 – Jak zwiększona świadomość istnienia powiązań 

pomiędzy dziedzinami wiedzy wpływa na odbiór 

teorii systemów i ekosystemów podczas działań 

edukacyjnych?

Teoria alternatywna 
Włączanie technologii oraz wyszukiwanie powiązań 
do działań edukacyjnych przenosi teorię uczenia się do 
epoki cyfrowej. Nie możemy już osobiście doświadczać 
i przyswajać wiedzy potrzebnej nam do działania – zdo-
bywamy umiejętności, budując powiązania. Wspomina 
o tym np. K. Stephenson.

Chaos (deterministyczny, przyp. red.) stanowi 
nowy aspekt rzeczywistości w gospodarce wiedzy. 
ScienceWeek (2004) przytacza definicję N. Caldera: 
chaos jest ukrytą formą porządku⁸. Chaos determini-
styczny to kryzys przewidywalności, widoczny w skom-
plikowanych uporządkowaniach, które na pozór przeczą 
porządkowi.

W przeciwieństwie do konstruktywizmu, według któ-
rego uczący się próbują osiągać zrozumienie poprzez 
konstruowanie znaczeń, koncepcja chaosu opiera się na 
poglądzie, że znaczenie jest dane – zadaniem uczącego 
się jest rozpoznanie schematów, które wydają się być 
ukryte. Tworzenie znaczenia i budowanie powiązań po-
między wyspecjalizowanymi społecznościami to ważne 
zadania.

Naukowe ujęcie chaosu dostrzega powiązania wszyst-
kiego ze wszystkim, patrz np. pojęcie efektu motyla⁹ 
(Gleick 1987: 8).

Analogia ta ukazuje prawdziwe wyzwanie. To, co jest 
prawdziwym wyzwaniem – wrażliwość na warunki po-
czątkowe – znacząco wpływa na to, czego się uczymy 
i jak działamy w oparciu o naszą wiedzę. Przykładem 
jest proces decyzyjny. Jeśli warunki początkowe 
uwzględnione przy podejmowaniu decyzji ulegną zmia-
nie, decyzja nie jest już tak właściwa, jak była w mo-
mencie jej podejmowania. Umiejętność rozpoznawania 

i dostosowywania się do zmian schematów staje się 
kluczowa.

L.M. Rocha (1998: 3) określa samoorganizację jako 
spontaniczne tworzenie się dobrze zorganizowa-
nych struktur, schematów i zachowań na podstawie 
przypadkowych warunków początkowych¹⁰. Uczenie 
jako proces samoorganizujący się wymaga, aby układ 
(indywidualny bądź system edukacyjny organizacji) był 
otwarty na informacje, to znaczy potrafił klasyfikować 
swoje własne interakcje ze środowiskiem, umiał zmie-
niać swoją strukturę¹¹ (1998: 4).

Wiley i Edwards¹² zauważają, jak istotna jest samoorga-
nizacja jako uczenie się. Na poziomie indywidualnym 
jest mikroprocesem większej samoorganizacyjnej struk-
tury wiedzy tworzonej wewnątrz środowisk korpo-
racyjnych lub instytucjonalnych. Zdolność tworzenia 
połączeń pomiędzy źródłami informacji, a więc tworze-
nia użytecznych wzorców informacyjnych, jest kompe-
tencją niezbędną w gospodarce wiedzy.

Sieci, małe światy, słabe więzi 
Sieć może być zdefiniowana jako powiązania pomiędzy 
obiektami. Zarówno sieci komputerowe czy energe-
tyczne, jak i społeczne działają według prostej zasady: 
ludzie, grupy, systemy, węzły czy obiekty mogą być po-
łączone w integralną całość. Zmiany w jednym punkcie 
rozchodzą się w całej sieci niczym fale na wodzie.

A.-L. Barabási (2002: 106) uważa, że węzły zawsze 
rywalizują o połączenia, ponieważ symbolizują one 
przetrwanie w świecie zbudowanym ze wzajemnych 
połączeń¹³. Rywalizacja ta jest znacząco niwelowana 
w osobistych sieciach edukacyjnych, ale nadal typo-
wo przypisujemy różne wagi poszczególnym węzłom. 
Węzły bardziej rozpoznawalne i widoczne będą sku-
teczniejsze w dołączaniu kolejnych powiązań.

W kontekście edukacji prawdopodobieństwo, że dana 
koncepcja zostanie zsieciowana, zależy od tego, jak 
dobrze jest powiązana w danym momencie. Węzły 
(dziedziny, idee, społeczności) są rozpoznawalne dzięki 
swej specjalizacji i doświadczeniu; mają większą szansę 
na wyselekcjonowanie, a więc na krzyżowanie z innymi 
społecznościami edukacyjnymi.

Słabe więzi to powiązania lub mosty, które umożliwiają 
krótkie połączenia między informacjami. Nasze sieci 
małych światów (small-world networks) zazwyczaj 
wypełniają osoby, których zainteresowania i wiedza są 
zbliżone do naszych. Na przykład poszukiwanie pra-
cy często odbywa się poprzez słabe więzi. Zasada ta 
stanowi wielką zaletę w koncepcjach serendypityzmu, 
innowacyjności i kreatywności. Połączenia nawiąza-
ne pomiędzy rozdzielnymi ideami i dziedzinami mogą 
tworzyć innowacje.

Konektywizm 
Konektywizm wiąże ze sobą zasady badane przez teorię 
chaosu, sieci, złożoności i samoorganizacji.

Uczenie się przebiega w „rozmytych” środowiskach, 
w których centralne aspekty ulegają zmianom – często 
poza pełną kontrolą uczącego się. Uczenie się (rozu-
miane w kontekście wiedzy stosowalnej) może istnieć 
poza nami (w obrębie organizacji lub bazy danych), jest 
skoncentrowane na łączeniu wyspecjalizowanych zbio-
rów informacji. Zakłada, że powiązania umożliwiające 
uczenie się są ważniejsze niż nasz obecny stan wiedzy.

Konektywizm motywuje przekonanie, że decyzje 
wynikają z gwałtownie zmieniających się przesłanek. 
Nowe informacje pozyskuje się stale, kluczowa jest więc 
umiejętność odróżniania istotnych od nieistotnych. 
Niezmiernie ważna jest również zdolność rozpoznawa-
nia, kiedy nowa informacja zmienia obraz ukształtowany 
przez wcześniejsze decyzje.

Konektywizm dostrzega również wyzwania, jakim 
organizacje muszą sprostać, zarządzając wiedzą. 
Wiedza przechowywana w bazach danych musi zostać 
połączona z właściwymi osobami i kontekstem, by 
móc mówić o uczeniu się. Behawioryzm, kognitywizm 

i konstruktywizm nie podejmują wyzwań stawianych 
przez organizacyjną wiedzę i przekaz.

Przepływ informacji jest ważnym elementem wydajno-
ści organizacyjnej. W gospodarce wiedzy to odpowied-
nik ropociągu w gospodarce przemysłowej. Tworzenie, 
przechowywanie i wykorzystywanie przepływu infor-
macji powinno być podstawowym działaniem organi-
zacyjnym. Można porównać go do rzeki, która wije się 
przez środowisko organizacji. W pewnych obszarach 
rzeka się poszerza, w innych spiętrza. Zdrowie środo-
wiska edukacyjnego w organizacji wymaga efektywnej 
dbałości o przepływ informacji.

Analiza sieci społecznościowych stanowi dodatkowy 
element w procesie zrozumienia modeli uczenia się 
w epoce cyfrowej. A. Kleiner (2002) bada kwantową 

Zasady konektywizmu:

 – Uczenie się i wiedza oparte są na 

różnorodności opinii.

 – Uczenie się to proces łączący 

wyspecjalizowane węzły lub źródła informacji.

 – Uczenie się może funkcjonować poza 

człowiekiem (w technologiach).

 – Zdolność do uczenia się jest istotniejsza od 

tego, co wiemy w danym momencie.

 – Pielęgnowanie i podtrzymywanie połączeń jest 

niezbędne do wspierania ciągłego uczenia się.

 – Fundamentalna umiejętność to zdolność 

dostrzegania powiązań pomiędzy dziedzinami, 

ideami i pojęciami.

 – Aktualność (adekwatna, bieżąca wiedza) jest 

celem wszystkich konektywistycznych działań 

edukacyjnych.

 – Podejmowanie decyzji to samo w sobie 

uczenie się. Decyzja, czego się uczyć, 

oraz znaczenie napływających informacji 

widziane są przez pryzmat zmieniającej się 

rzeczywistości. Dzisiejsza dobra reakcja jutro 

może okazać się błędną przez zmiany, które 

zaszły w otoczeniu informacyjnym.
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teorię zaufania. K. Stephenson wyjaśnia nie tylko to, jak 
rozpoznawać zbiorową umiejętność poznawczą orga-
nizacji, ale także w jaki sposób o nią dbać i ją rozwijać¹⁴. 
W obrębie sieci społecznych główną rolę pełnią mocno 
zsieciowane osoby wspierające i utrzymujące przepływ 
wiedzy. Ich współzależność prowadzi do efektywnego 
przepływu wiedzy, co umożliwia osobiste zrozumienie 
stanu działań w obrębie organizacji.

Punktem wyjściowym konektywizmu jest pojedyncza 
osoba. Indywidualna wiedza obejmuje sieć, która jest 
wykorzystywana przez organizacje i instytucje. Te z ko-
lei wykorzystywane są na powrót przez sieć, a następnie 
stanowią część procesu uczenia się danej osoby. Ten 
cykl rozwoju wiedzy (od osoby przez sieć do organi-
zacji) pozwala ludziom być na bieżąco z informacjami 
w ich obszarze poprzez powiązania, które nawiązali.

Landauer i Dumais (1997) zbadali zjawisko polegające 
na tym, że ludzie mają dużo większą wiedzę niż ta, która 
wydaje się być zawarta w informacjach, z którymi się 
zetknęli¹⁵. Konektywistyczny punkt widzenia przed-
stawili przez prostą obserwację, że pewne dziedziny 
wiedzy zawierają liczne słabe relacje, które dobrze użyte 
mogą znacząco wzmocnić uczenie się poprzez wnio-
skowanie¹⁶. Wartość rozpoznawania wzorców i łączenia 
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zdolność do podłączania się do adekwatnych źródeł 
wiedzy.

Konektywizm opisuje model uczenia się uwzględniają-
cy tektoniczne pęknięcia w społeczeństwie, w którym 
uczenie się nie jest już aktem wewnętrznym, indywidu-
alnym. Funkcjonowanie i praca ludzi stale się zmieniają. 
W dziedzinie edukacji późno zauważono wpływ no-
wych narzędzi edukacyjnych i globalnej zmiany poglądu 
na to, co właściwie znaczy uczyć się. Konektywizm 
zapewnia wgląd w umiejętności uczenia się oraz zada-
nia potrzebne uczniom do odniesienia sukcesu w epoce 
cyfrowej.
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Edukacja w epoce sieci
– między intelektem a rozumem

Współcześnie żyjemy w epoce społeczeństwa infor-
macyjnego, a ściślej – w jego zaawansowanej fazie, 
którą hiszpański socjolog Manuell Castells nazwał 
społeczeństwem sieci. Cechą charakterystyczną tej 
fazy jest ogromny wzrost znaczenia Internetu we 
wszystkich niemal obszarach aktywności człowieka, 
w tym powstanie nowych form komunikowania się 
ludzi z wykorzystaniem portali społecznościowych. 
Najpotężniejsze firmy świata, mające największy wpływ 
na jego oblicze, jak Google, Apple, Amazon, AT&T czy 
Microsoft, związane są z nowoczesnymi technologiami 
informacyjno-komunikacyjnymi.

Człowiek epoki Internetu to homo connectus, silnie 
związany z globalną siecią, a często niepotrafiący już 
bez niej funkcjonować. Z oczywistych względów prze-
miany w obszarze technologii docierają także do eduka-
cji. Przemiany te najogólniej można scharakteryzować 
jako przejście od ukształtowanego w epoce industrialnej 
modelu wertykalnego (hierarchicznego, z dominującą 
rolą nauczyciela) do współczesnego modelu sieciowe-
go, w którym nauczyciel przestaje pełnić rolę dawnego 
„mędrca na scenie”, stając się „doradcą z boku”, wspie-
rającym ucznia coachem.

W artykule pragnę odnieść się do dwóch koncepcji, 
mających duże znaczenie dla edukacji – konektywizmu 
oraz tzw. pamięci transaktywnej. Elementem łączą-
cym te koncepcje jest ich społecznościowy charakter 
i wykorzystywanie wspólnego narzędzia – Internetu. 
Dotyczą one zatem człowieka sieciowego – żyjącego 
w sieci, tę sieć współtworzącego i z niej korzystającego. 
Warto w kontekście tych właśnie koncepcji zastanowić 
się, nie tyle, jak zmieniają one samą edukację, ale jaki 
jest cel ich stosowania, do jakiego modelu edukacji one 
prowadzą i czy w coraz bardziej zglobalizowanym świe-
cie jest to model optymalny z punktu widzenia szeroko 
rozumianego interesu społecznego.

Kluczowe dla zrozumienia współczesnych koncep-
cji nauczania i uczenia się jest funkcjonujące od 
Starożytności w filozofii, a w zasadzie całkowicie 
nieobecne w edukacji, rozróżnienie między intelektem 
a rozumem. Ma ono ogromne znaczenie, gdyż decyduje 

o przyjętych i w konsekwencji realizowanych celach 
kształcenia.

Intelekt a rozum 
Starożytni filozofowie, w szczególności Arystoteles, 
a w późniejszych wiekach Tomasz z Akwinu, Gottfried 
Wilhelm Leibniz, czy Immanuel Kant proponowali 
rozróżnienie dwóch komponentów ludzkiego mózgu: 
intelektu i rozumu. Intelekt, który ma charakter narzę-
dziowy, emocjonalnie niezaangażowany, aksjologicznie 
neutralny, pełni funkcje odkrywcze, wiodące ku po-
znawaniu prawdy. Ale – jak podkreśla niemiecki filozof 
i pedagog, który dla tych dyscyplin porzucił mate-
matykę i fizykę – Otto Friedrich Bollnow (1903-1991), 
dla człowieka nie może to być wystarczające. Intelekt 
jest konieczny, by człowiek był wynalazcą i odkrywcą, 
ale to rozum decyduje o tym, w jaki sposób będziemy 
wykorzystywać te osiągnięcia. Rozum jest bowiem 
związany z warstwą aksjologiczną. Jest to pojęcie 
bliskie mądrości, którą należy rozumieć jako umiejęt-
ność podejmowania społecznie trafnych decyzji. Rozum 
„myśli dobrze”, nie wtedy, gdy myśli prawidłowo, lecz 
gdy kieruje się dobrem.¹ Jak twierdził O. F. Bollnow 
intelekt nauczy nas, jak zbudować dom. Ale to za 
mało. Jedynie rozum nauczy nas, jak w nim pokojowo 
współzamieszkiwać².

Rozróżnienie dwóch przywołanych tu pojęć konieczne 
jest w określeniu celów kształcenia, szczególnie w tych 
koncepcjach, które ochoczo korzystają z narzędzi tech-
nologii informacyjno-komunikacyjnej, jak konektywizm 
czy e-learning. Czy chodzi wyłącznie o kształcenie 
intelektu, czy też zależy nam także na kształtowaniu 
u uczących się osób świata wartości? Czy chcemy 
wykształcić człowieka mądrego, czy tylko dysponują-
cego pewną wiedzą w wybranej dyscyplinie, sprawnie 
posługującego się intelektem? Współczesne, nasta-
wione pragmatycznie systemy edukacyjne przyznają 
zdecydowany prymat intelektowi. Intelekt jest bowiem 
potrzebny do kształtowania kompetencji twardych. Są 
one łatwo mierzalne i weryfikowalne za pomocą certy-
fikatów czy świadectw, jak np. prawo jazdy, znajomość 
języków obcych itp. Związane ze zdefiniowanym tu ro-
zumem kompetencje miękkie mają natomiast charakter 
kulturowo-społeczny, dotyczą takich umiejętności, jak 

kreatywność, asertywność, umiejętność komunikowa-
nia się, współpracy itp.

Jak łatwo zauważyć, nowe technologie cyfrowe mogą 
być użyteczne jedynie w warstwie wspierania intelektu, 
są niemal całkowicie bezużyteczne w kształtowaniu 
mądrości. Znamienna jest tu pisemna wypowiedź Marka 
Zuckerberga z lutego 2017 roku, dotycząca przyszłości 
Facebooka. Przed jej przywołaniem konieczny jest krót-
ki komentarz. Epoka Facebooka może być postrzegana 
jako ważny etap w rozwoju ludzkości – etap budowa-
nia postulowanej przez francuskiego teologa, filozofa 
i paleontologa Pierre’a Teilharda de Chardin (1881-1955) 
noosfery, czyli globalnej sfery ludzkiego umysłu i świa-
domości. Taki cel stosowania komputera, nie używając 
jeszcze nieznanego wówczas pojęcia noosfery wskazy-
wał także kanadyjski medioznawca Marshall McLuhan. 
Twierdził on, że komputer nie ma służyć do obliczeń, 
lecz do łączenia ludzi. Proces budowania noosfery – 
tzw. noogeneza – obejmuje dwa etapy. Pierwszy z nich 
to planetyzacja – etap związany z obszarem techniki, 
polegający na stworzeniu technicznej infrastruktury 
umożliwiającej komunikację interpersonalną, wymianę 
informacji i spotkanie przedstawicieli różnych kultur. Ten 
etap mamy za sobą – istnieje Internet, a w szczególno-
ści skupiający już ponad 2 mld użytkowników Facebook. 
I to zapewne miał na myśli M. Zuckerberg pisząc, iż 
możemy teraz skupić się na rozbudowywaniu społecz-
nej infrastruktury dla społeczności; infrastruktury, która 
będzie nas wspierać, informować, angażować i nie 
będzie nikogo wykluczać. Drugi etap budowy noosfery 
to tzw. konwergentna jednomyślność – zjednoczenie 
umysłów we wspólny „umysł umysłów”. Jest to zadanie 
bardzo ambitne, trudne, w zasadzie na obecnym etapie 
rozwoju ludzkości niewykonalne. Przeszkody nie są 
jednak natury technicznej, ale ludzkiej – nie osiągnę-
liśmy jeszcze odpowiedniego poziomu rozwoju świa-
domości i duchowości, zbyt silnie tkwią w człowieku 
i dają o sobie znać takie wady, jak nienawiść, zazdrość, 
materializm.

Kluczem do racjonalnego wykorzystywania nowo-
czesnych koncepcji i narzędzi technologii informacyj-
no-komunikacyjnych są słowa Stevena Paula Jobsa: 
Sama technologia się nie liczy. To, co jest ważne, to 

wiara w to, że ludzie są dobrzy i mądrzy, i że jeśli damy 
im nowoczesne narzędzia, będą w stanie z nimi czy-
nić prawdziwe cuda. Tak więc do pełnego wydobycia 
ogromnego potencjału, jaki jest ukryty w mediach, 
konieczna jest synergia intelektu i rozumu – wiedzy 
i wartości. Z całą mocą należy podkreślić, że te dwa 
komponenty można i trzeba kształtować także poza 
medialnym światem, co więcej – im lepiej będą one 
wstępnie ukształtowane, tym większa będzie efektyw-
ność korzystania z nowoczesnych technologii.

Podkreślić należy, że podział sprawności intelektualnych 
na intelekt i rozum nie jest związany z konkretnymi ob-
szarami mózgu (a przynajmniej współczesna nauka nie 
potrafi takich obszarów wskazać). Jest to podział abs-
trakcyjny, mający na celu ukierunkowanie i ewentualne 
kształtowanie pożądanych funkcji mózgu. Amerykański 
psycholog Howard Gardner wskazując pięć umysłów, 
które powinniśmy rozwijać dla lepszej przyszłości ludz-
kości, wymienia wśród nich umysł etyczny, który można 
traktować jako odpowiednik scharakteryzowanego tu 
rozumu. 

Istota pamięci transaktywnej – między dawnymi  
a nowymi latami 
Narzędzia, jakimi się człowiek posługuje i będące 
przecież jego wytworem, wywierają duży wpływ na 
człowieka. M. McLuhan ujął to w postaci tezy głoszącej, 
iż kształtujemy nasze narzędzia, a potem one kształtują 
nas. Teza ta dotyczy zarówno narzędzi mechanicznych, 
jak i – przede wszystkim – elektronicznych, które coraz 
częściej stają się przedłużeniem bądź wzmocnieniem 
intelektualnego potencjału człowieka. Nowe media, 
w szczególności Internet, w tym portale społeczno-
ściowe, wywierają znaczący wpływ na ludzką pamięć, 
inteligencję i posiadaną wiedzę.

Od wieków ludzkość posługiwała się pamięcią społecz-
ną, polegającą na tym, że nie przechowujemy w swojej 
pamięci wszystkich potrzebnych bądź tylko przydat-
nych informacji, lecz dzielimy się ich zapamiętywaniem 
z innymi ludźmi. Tak zorganizowaną pamięć społeczną 
amerykański psycholog Daniel Merton Wegner (1948-
2013), profesor Harvard University, nazwał w roku 
1985 pamięcią transaktywną. Jej istotą jest korzystanie 
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z pamięci na metapoziomie – pamiętamy jedynie źródła 
potencjalnie potrzebnych nam informacji, a więc dzia-
łamy na poziomie „wiem, gdzie tych informacji szukać”. 
Narzędziem idealnie odpowiadającym tej koncepcji stał 
się będący do dyspozycji o dowolnej porze, zawsze go-
towy do pracy Internet. Wyeliminował on konieczność 
posiadania partnerów, z którymi dzielimy się informacją, 
stał się nowym wszechwiedzącym przyjacielem, przy-
czyniając się do kształtowania idei „wspólnego umysłu”.

Internet, jak każda technologia, stał się pośrednikiem 
między elementami, które dotychczas funkcjonowały 
bez niej. Tradycyjnie rozumiana i realizowana pamięć 
transaktywna pozwalała nie tylko na dostarczanie 
członkom społeczności niezbędnych im informacji, ale 
też służyła pielęgnowaniu relacji międzyludzkich i na 
nich też bazowała. Internet w roli narzędzia do realizacji 
zadań pamięci transaktywnej doprowadził do deperso-
nifikacji informacji i dehumanizacji relacji interpersonal-
nych – liczy się jedynie informacja, często oderwana od 
autora, od szerszego kontekstu, od cennych doświad-
czeń członków społeczności.

Bezkrytyczne zaufanie do internetowej informacji może 
być złudne i niebezpieczne, szczególnie jeśli np. trady-
cyjnego, dysponującego głęboką wiedzą i bogatym do-
świadczeniem lekarza, zastępujemy najpopularniejszym 
obecnie na świecie doktorem Google. Doprowadziło 
to do powstania nowego schorzenia – cyberchondrii, 
polegającej na nieuzasadnionym przypisywaniu sobie 
chorób na podstawie znalezionych w sieci informacji.

W kontekście ewolucji koncepcji pamięci transaktywnej 
od jej wersji tradycyjnej do internetowej warto przy-
wołać stwierdzenie amerykańskiego medioznawcy 
Neila Postmana […] błędem jest sądzić, że jakakolwiek 
innowacja technologiczna przynosi tylko jednego 
rodzaju efekty. Każda technologia jest zarazem cięża-
rem i błogosławieństwem; nie albo-albo, lecz tym i tym 
jednocześnie. Ta myśl powinna towarzyszyć wdrażaniu 
dowolnej technologii i skłaniać do refleksji nad tym, 
jakie korzyści dana technologia wnosi, ale też co jedno-
cześnie nam zabiera. Technologia jest bowiem jak lekar-
stwo, które wprawdzie leczy, ale ma też – o czym wielu 

użytkowników zapomina – czasami bardzo przykre 
skutki uboczne.

Dochodzimy tu do istotnej konstatacji – nie tylko dla 
pamięci transaktywnej, ale też dla koncepcji konek-
tywizmu i w szerszym kontekście – dla procesu wy-
szukiwania informacji w Internecie. Otóż, z całą mocą 
należy podkreślić, że w Internecie nie ma wiedzy, są 
tam jedynie informacje. Takie stanowisko wyraził jeden 
z największych autorytetów w dziedzinie zarządza-
nia Peter F. Drucker, taki pogląd reprezentują również 
psychologowie. Wiedza bowiem to to, co zamieszkuje 
ludzkie umysły i nie istnieje poza nimi. Wydaje się, że 
głównym „grzechem” konektywizmu jest założenie 
istnienia wiedzy w Internecie. Wiedzę należy postrzegać 
jako centralny element łańcucha: informacja – wie-
dza – mądrość. Informacja jest dla wiedzy jedynie jej 
podstawowym budulcem, mądrość zaś jest jej możli-
wą, ale wcale nie konieczną konsekwencją. Używając 
wprowadzonych już pojęć można stwierdzić, że wiedza 
narodzi się z informacji po wykorzystaniu niezbędnego 
do jej przetwarzania intelektu, mądrość natomiast może 
się narodzić z wiedzy po włączeniu dysponującego 
warstwą aksjologiczną rozumu. Informacja i mądrość 
tworzą dla wiedzy jej najbliższy kontekst – ta pierwsza 
wiedzę poprzedza, ta druga – po niej następuje, przy-
najmniej potencjalnie.

Konektywizm zatem może być przydatny jedynie 
w opisie pierwszego etapu wspomnianego łańcucha – 
budowania wiedzy z informacyjnych „cegiełek”. Głębsze 
rozumienie wiedzy, umiejętność jej stosowania w roz-
maitych sytuacjach, szczególnie w sytuacjach nowych, 
niestandardowych, wymaga intelektualnego zaangażo-
wania użytkownika i przyjęcia roli aktywnego architekta 
własnej wiedzy. Bardzo cenne są tu kontakty społeczne, 
np. rozmowy z innymi ludźmi. 

Uwagi końcowe 
Efektywne wykorzystywanie w edukacji narzędzi nowo-
czesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych 
i odwoływanie się w tym kontekście do nowych kon-
cepcji, jak np. konektywizm wymaga głębokiej refleksji 
i doprecyzowania wielu pojęć. W tym obszarze jesteśmy 
i zapewne jeszcze długo będziemy świadkami ścierania 

się poglądów dotyczących istoty wiedzy, inteligencji 
ludzkiej, prymatu indywidualnej czy zbiorowej formy 
uczenia się – to zaledwie początek dłuższej listy.

Krytyk Internetu Andrew Keen, odwracając przywołaną 
tu tezę M. McLuhana, stawia pozornie sensowny po-
stulat – jeżeli tak śmiało wkraczamy w obszar cyfro-
wego świata, wyzwaniem jest ukształtowanie naszych 
narzędzi sieciowych, zanim one ukształtują nas. A może 
należy apelować nie tyle o ukształtowanie narzędzi, 
co raczej o odpowiednie przygotowanie użytkownika 
do racjonalnego ich wykorzystywania. Pod tym poję-
ciem rozumiem synergię przygotowania technicznego 
i kulturowego, przygotowania obejmującego zarówno 
zdefiniowaną tu warstwę intelektualną, jak i rozumo-
wą. Chodzi o to, by te elementy postrzegać jako awers 
i rewers tej samej rzeczywistości, elementy wzajemnie 
się uzupełniające, niezbędne do kreowania użytkownika 
– jak chciał S. Jobs – mądrego i dobrego.

Zasadniczym pytaniem związanym z sensem i celem 
wdrażania nowych technologii do edukacji jest też 
pytanie o model szkoły – czy ma to być skoncentrowa-
ny na wydajności i wyłapywaniu błędów model szkoły 
jako maszyny (lub nawet fabryki), czy też model szkoły 
z duszą – bazujący na wierze w człowieka i jego wielki 
potencjał, dbający o harmonijny, holistyczny rozwój, 
wolność, samodoskonalenie się, zapewniający troskę, 
miłość i radość z działania.

Po epoce dominacji tego pierwszego modelu zdecydo-
wanie czas na model drugi. Coraz większego znaczenia, 
nie tylko w teoretycznych rozważaniach, ale i w prak-
tycznych wdrożeniach nabiera model szkoły (a także 
rozmaitych instytucji komercyjnych) turkusowej – wol-
nej od hierarchicznych struktur, opartej na zaufaniu 
i współpracy, skierowanej w stronę większej świadomo-
ści i duchowości człowieka. Turkusowa szkoła wydaje 
się być modelem szkoły nieodległej już przyszłości³. 
Przejście do nowych, bardziej „miękkich” modeli edu-
kacji nie oznacza bynajmniej odejścia od technologii, 
a jedynie ich lepsze wykorzystywanie, silniej nasycone 
humanizmem – z korzyścią dla uczących się osób i ca-
łego społeczeństwa.
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Przewrót Kopernikański – skutecznie

Konektywizm, nawet jak na czasy gwałtownej ewolu-
cji myśli humanistycznej, jest koncepcją stosunkowo 
młodą. Rozwinął się na początku XXI w. w świecie 
ożywionej wymiany myśli – w blogosferze teoretyków 
i praktyków edukacji w Kanadzie i USA. Powstał w śro-
dowisku ludzi zajmujących się głównie technologiami 
sieciowymi, edukacją zdalną i wiedzą w organizacjach. 
Szybko jednak wyewoluował w pełnoprawną teorię, 
która może być zastosowana do wszelkich aspektów 
edukacji.

Konektywizm – zwłaszcza w warstwie pojęć i metafor 
– dziedziczy technologiczny punkt widzenia. Jest przez 
to trudny do zaabsorbowania w świecie zdominowa-
nym przez humanistów i badaczy społecznych. Z tego 
powodu wokół konektywizmu narosło w Polsce (i na 
świecie) sporo mitów. Zazwyczaj wynikają one z niezro-
zumienia złożonej materii rozważań filozoficznych, cza-
sem też z nieznajomości kognitywistyki oraz zagadnień 
uczenia maszynowego. W tym krótkim opracowaniu 
staram się odczarować niektóre kluczowe aspekty ko-
nektywizmu i uwolnić je od uprzedzeń i nieporozumień.

Mit 1: Konektywizm dotyczy tylko Internetu 
Spróbujmy prześledzić skąd wzięło się takie przeko-
nanie. Po pierwsze: konektywizm podkreśla rolę sieci. 
A Internet to potocznie Sieć… Dość szybko nastąpiło 
w dyskusji nad konektywizmem utożsamienie sieci 
uczących się z uczeniem w Sieci (w Internecie).

Tymczasem konektywizm nie ma nic szczególnego do 
powiedzenia na temat Internetu. Owszem – przyznają 
konektywiści – zarówno zachowania społeczne, jak 
i struktura systemu edukacji zmieniają się pod wpływem 
Internetu, ale nie to jest sednem i istotą tej teorii. W „za-
łożycielskim” artykule Siemensa słowo Internet pojawia 
się dokładnie raz (sic!).

Sieci uczące się, o których mówi Stephen Downes nie 
są jedynie społecznościami internetowymi. Zarówno 
Downes, jaki Siemens mocno zadłużają się u twórców 
takich dziedzin jak analiza sieci społecznościowych, 
psychologia sieci i społeczności etc. Stąd pochodzi 
słownictwo konektywizmu – mosty, słabe więzi, małe 
światy. Dotyczy ono przede wszystkim relacji między 
ludźmi, a nie połączeń technologicznych.

Niewątpliwie Downes i Siemens są pionierami w ucze-
niu się przez Internet (np. twórcami pierwszego 
MOOC’a, masowego otwartego kursu online), ale – jak 
mawiał Rudyuard Kipling – to już zupełnie inna historia…

Mit 2: Nie trzeba pamiętać – wystarczy „wiedzieć 
gdzie”? 
Przesąd, jakoby konektywiści nie dostrzegali wartości 
w pamiętaniu faktów jest wynikiem nieporozumień 
związanych niedocenieniem samego znaczenia pojęcia 
wiedza, które jest kluczowe dla konektywizmu. Wiedza 
w sieciach pojawia się jako własność emergentna i roz-
proszona. Nie da się zidentyfikować żadnego pojedyn-
czego elementu, który ją przechowuje. Jej nośnikiem są 
wzorce aktywności sieciowej, a nie pojedynczy uczest-
nicy sieci.

Pojawienie się Internetu umasowiło i przyspieszyło 
nawiązywanie połączeń, miksowanie i publikowanie 
wytworów kultury. W efekcie zamiast mód trwających 
dekady, mamy kolejne fale memów internetowych, 
zmieniające się w cyklach o długości około miesiąca.

Istnieją dwa podejścia do tej kwestii – oba widocz-
ne w konektywizmie. George Siemens utrzymuje, że 
konektywizm jest odpowiedzią na istotną jakościową 
zmianę, jaką technologia i postęp społeczny wprowa-
dziły w nasza rzeczywistość. Stephen Downes twierdzi, 
że wiedza zawsze była konektywna, tylko postrzegali-
śmy ją przez fałszywy filtr empirycyzmu logicznego.

Niewątpliwie spory komponent wiedzy od zawsze 
ulokowany był raczej w sieciach powiązań kulturowych 
– w klasach społecznych (vide etos inteligencji), w lokal-
nych społecznościach (fenomen poznańskiej przedsię-
biorczości). Ogromna część naszej stosowalnej wiedzy 
zależy od środowiska, w które jesteśmy zanurzeni, 
i w które z czasem wrastamy. Tak tworzą się wspólnoty 
praktyk, które są podstawą funkcjonowania różnych sfer 
ludzkiej aktywności.

Mówi się, że szybszy komputer nie rozwiąże twoich 
problemów – sprawi tylko, że dopadną cię szybciej. 
Pojawienie się nowych technologii znacząco zmieniło 
nasze życie, ale nie stworzyło niczego, czego wcześniej 
nie doświadczylibyśmy w innej skali. To, co się zmieniło, 

to natężenie i prędkość, z jaką nowe wyzwania stają 
przed starą wiedzą. Można powiedzieć, że w szybko 
zmieniającym się świecie rola komponentu konektyw-
nego naszej wiedzy wzrasta do poziomu, w którym nie 
można jej już zignorować.

Osobna kwestia to tzw. okres półrozpadu wiedzy. 
Jeszcze około 1850 roku praktyczna i życiowa wiedza, 
jaka była udziałem większości obywateli, utrzymywała 
się przez cały czas życia człowieka. Możliwy był transfer 
pokoleniowy i transpokoleniowy – nawet dziadko-
wie wiedzieli coś, co było przydatne wnukom. W XX 
wieku życie doznało technologicznego przyspieszenia. 
Ewolucja została zastąpiona rewolucją. W efekcie czas 
przydatności wiedzy skrócił się tak, że w niektórych 
dziedzinach (np. informatyka, biotechnologia) stał się 
krótszy niż czas potrzebny na jej wyuczenie.

Dlatego decydowanie o tym, czego się uczyć (a czego 
uczyć się nie warto), jest równie istotne jak samo ucze-
nie. Najbardziej kłopotliwym elementem edukacji staje 
się… oduczanie. Oprócz wiedzy, którą pozyskujemy 
i wiedzy, którą odrzucamy jako nieprzydatną, pojawia 
się też trzeci rodzaj – wiedzy, której wolelibyśmy nie 
mieć, ale została nam jako bagaż, którego z trudem 
próbujemy się teraz pozbyć.

Mit 3: Tylko umysł posiada wiedzę 
W podtekście tej tezy tkwi przekonanie, że zarówno 

zbiory ludzi – społeczności, organizacje – jak i wszel-
kiego rodzaju wytwory techniki są w jakiś sposób 
podrzędne wobec zdolności samodzielnego ludzkiego 
umysłu. Stwierdzenia tego typu pojawiają się w różnych 
dziedzinach – filozofii, psychologii, czasem ekonomii 
i naukach społecznych. Ujęty precyzyjnie, postulat 
ten można sformułować następująco: „wiedza to nie 
informacja”. Informacja jest w Internecie, w książkach, 
w innych ludziach. Wiedzę ma człowiek.

W latach 70tych XX wieku rozwój dziedziny zwanej 
zarządzaniem wiedzą zbiegł się czasowo ze wzrostem 
popularności konstruktywizmu. Badacze tacy jak Peter 
Drucker, czy Ikujiro Nonaka i Hirotaka Takeuchi traf-
nie przewidzieli rozwój gospodarki opartej na wiedzy 
w świecie przyszłości (czyli tym, w którym my teraz 
żyjemy). Ale ani Nonaka, ani Drucker nie wymyślili tego 
aksjomatu. Tak naprawdę pochodzi on od Michaela 
Polanyiego, który twardo krytykował również wszelkie 
próby konstruowania sztucznych inteligencji. Był to akt 
swego rodzaju technologicznego luddyzmu, bowiem 
ostateczny nokaut idei „wiedzy w umyśle” przyszedł 
z obu tych obszarów badań – uczenia w organizacjach 
i uczenia maszynowego.

Według koncepcji konstruktywistycznej wiedza jest 
produktem umysłu, który, zasilony informacją, tworzy 
ją w procesie agregacji, miksowania i przetwarzania. 
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Proces ten nosi nazwę sensemaking (nie ma polskiego 
odpowiednika). Tymczasem ostry podział pomiędzy 
jednostką, która wie, a zbiorem jednostek, który jedy-
nie uwspólnia informacje nie zdaje egzaminu w świetle 
badań. Trwałość i tożsamość instytucji czy organizacji 
wykracza poza model, w którym zbiorowość może tyle, 
ile wynika z sumy wiedzy jej członków. Szczególnie 
interesujące są tu badania zjawisk, takich jak mądrość 
tłumu, czy inteligencja zbiorowa. 

Odpowiednio zorganizowane zbiory ludzi mogą posia-
dać zdolność do podejmowania decyzji i rozwiązywania 
problemów, z którymi żadna jednostka sobie nie radzi. 
Ludzie w grupie lepiej oszacowują wartość nieznanych 
informacji niż jednostki. Korzystają z tego z zyskiem 
komercyjni gracze jak Google, IBM, czy Apple, którzy 
traktują zbiorowości jako wielkie komputery obliczające 
rozwiązania złożonych zagadnień.

Oczywiście skuteczność takich praktyk jest ograniczo-
na. Ciekawe jednak, że określone, np. przez Jamesa 
Surowieckiego warunki optymalnego wykorzystania 
kolektywnej (sic!) wiedzy dokładnie pokrywają się 
z postulowanymi niezależnie przez Stephena Downesa 
cechami skutecznych sieci uczących się.

Mit 4: Tylko ludzie mogą się uczyć 
Aksjomat o niemożności stworzenia wiedzy z informacji 
bez udziału ludzkiego umysłu miał sporo sensu jeszcze 
pod koniec XX wieku. W 1997 roku komputer Deep Blue 
pokonał Gariego Kasparowa w słynnym pojedynku sza-
chowym. Sceptycy utrzymywali wtedy, że komputer nie 
był mądrzejszy niż człowiek – po prostu szybciej liczył, 
więcej widział i nigdy się nie męczył.

Dwie dekady po historycznej przegranej Kasparowa 
doszło do zupełnie innej partii człowiek-maszyna. 
Tym razem areną walki była plansza go – chińska gra 
trudnością przewyższająca szachy. Program AlphaGo 
ku zdumieniu widzów (i swych ludzkich przeciwników) 
zaprezentował zupełnie nowy (nieludzki?) styl gry i roz-
gromił mistrzów go.

AlphaGo ma z Deep Blue tyle wspólnego, co smartfon 
z pięściakiem. Opiera się na sieciach neuronowych 
o wysokim stopniu autonomii. Wersja z 2017 roku 

– AlphaGo Zero – nauczyła się grać w 40 godzin bez 
analizowania partii ani treningu. Zero w nazwie należy 
rozumieć dosłownie – jako zero ludzkiego nadzoru. 
Wersja ta wygrywa z wszystkimi poprzednimi progra-
mami (z ludźmi nie ma już po co grać). 

Mit 5: Wiedza równa się zrozumienie 
Najważniejsze jest to, że nikt nie wie jak sieci to robią. 
Często wyniki są zaskakujące dla samych badaczy. 
W wyniku działania coraz powszechniej dostępnych 
programów powstaje realna i twórcza wiedza o zu-
pełnie nowym charakterze. Na przykład program 
Chematica (stworzony pod kierunkiem prof. Bartosza 
Grzybowskiego) jest w stanie wynajdywać nowe spo-
soby syntezy związków organicznych w sposób wykra-
czający poza kompetencje ludzkich technologów. Takie 
przykładów jest więcej. Mówimy o wiedzy całkowicie 
rozproszonej. Tak jak żaden pojedynczy neuron w mó-
zgu nie potrafi rozpoznać obrazu Picassa, tak żaden 
rdzeń procesora w centrum obliczeniowym Googla nie 
zna naszej twarzy. A jednak sieć ją rozpoznaje.

Rodzi się zupełnie nowy problem. Sieci uczące się nie 
tworzą żadnego konstruktywnego modelu, czy też 
reprezentacji w języku, który moglibyśmy rozumieć. 
Jeśli wyobrazimy sobie sieć kierującą autonomicznym 
samochodem pojawia się pytanie – a co jeśli dojdzie 
do wypadku? W wypadku ludzkiego kierowcy sędzia 
przesłucha go i wyda wyrok na podstawie jego ze-
znań. Ale nie da się przesłuchiwać sieci. Sęk w tym, że 
sztuczne inteligencje są… lepsze od ludzkich kierowców. 
Popełniają mniej błędów. Jedyną ich wadą jest to, że 
nie potrafią powiedzieć, dlaczego. Niektórzy postulują 
nawet, by sieci sztucznej inteligencji wyposażać w jasną, 
zrozumiałą dla człowieka strukturę semantyczną, tak, 
aby system obowiązkowo mógł „wytłumaczyć się” ze 
swoich działań.

Pozornie abstrakcyjne rozważania o sztucznych inteli-
gencjach odsłaniają przed nami niezwykle praktyczną, 
szkolną i pedagogiczną wartość. Traktujemy bowiem 
sztuczne inteligencje dokładnie tak, jak uczniów 
w szkołach – ze strachem, że jeszcze nie daj Boże 
coś wymyślą. Żądanie zrozumiałości „wiedzy” nie jest 
podyktowane potrzebą lepszego poznania, ale naszymi 
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obawami. Ludzie przyjęli wobec sztucznych inteligen-
cji postawę dokładnie taką samą jak belfer krzyczący 
w klasie na ucznia, że „zeszyt jest dla nauczyciela!”. 
Zazwyczaj nauczyciel żąda, żeby uczeń prowadził 
notatki w języku pojęć zrozumiałych dla niego, a nie 
w sposób, który zapewnia najskuteczniejsze uczenie się.

Na siłę próbujemy też wtłoczyć sztuczne inteligencje 
w gorset konstruktywistycznego uczenia, mimo że eks-
perymenty pokazują inną drogę. 

Przewrót kopernikański 
Z jednej strony wiele mówimy o swobodzie uczenia się 
i tworzenia własnych obrazów rzeczywistości. Z drugiej 
kurczowo trzymamy się modelu, w którym nacisk po-
łożony jest na kontrolę sposobu tworzenia tych obra-
zów. Jak mawiał Henry Ford: Możesz kupić samochód 
w dowolnym kolorze, pod warunkiem, że będzie czarny. 
Możesz mieć dowolny model wewnętrzny, ale ma być 
złożony ze zdań języka i reguł logiki. Stephen Downes 
w swoim wykładzie w Centrum Nauki Kopernik skutecz-
nie zdekonstruował takie podejście.

Wydaje się, że to najlepszy moment, aby przywołać po 
raz kolejny metaforę Przewrotu Kopernikańskiego. Jak 
głosi powszechna opinia, Kopernik „wstrzymał Słońce, 
a ruszył Ziemię”. Zamienił je miejscami. Podobnie kon-
struktywiści – usunęli z centrum świata nauczyciela, 
a umieścili w nim ucznia, wokół którego nauczyciel ma 
teraz krążyć.

Sęk w tym, że rewolucja kopernikańska nie na tym 
polega! Wystarczy zapytać kosmologa… Istotą Zasady 
Kopernikańskiej jest to, że w ogóle nie ma już żadnego 
centrum! Wszechświat w każdym miejscu wygląda po-
dobnie. Nie inaczej w edukacji – lokalne relacje uczniów 
i nauczycieli nie są już punktem odniesienia. Zostały za-
stąpione powszechną siecią, w której zarówno ucznio-
wie, jak i nauczyciele funkcjonują na równych prawach.

Wszyscy zanurzeni jesteśmy w morzu połączeń i relacji. 
Konstruktywistyczny pogląd na edukację każe nam za-
brać się za kreślenie mapy tego wszechświata sieci. Ale 
mapa to nie teren. Żadna, najmądrzejsza nawet karto-
grafia nie zastąpi praktycznego doświadczenia podróży. 
Trzeba w końcu przestać rysować mapy i zacząć iść.
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Marcin Polak

Połącz się i ucz się

Idea konektywizmu, który był tematem wiodącym 
tegorocznej konferencji „Pokazać – Przekazać”, wydaje 
się być kusząca. Mamy coraz szybsze łącza internetowe, 
łatwiejszy dostęp do sieci (teoretycznie także w polskiej 
szkole), bogatsze zasoby edukacyjne dostępne na jeden 
„klik”, a zatem wchodzimy do Internetu i – jeśli tylko 
edumoc jest z nami – oto się uczę, ecce homo connec-
tus, albo jeszcze lepiej, bo do tego powinniśmy raczej 
dążyć: ecce homo sapiens connectus¹. Ale czy tak już 
rzeczywiście jest? Chyba jeszcze nie. A czy tak może 
być? Być może, jeżeli dwa edukacyjne światy równole-
głe – szkoła/uczelnia i Internet – będą ze sobą mądrze 
połączone i będą się wzajemnie uzupełniać. I jeśli 
ludzie młodzi i starsi będą chcieli się faktycznie uczyć 
i dokształcać.

Tradycyjne podejście do nauki – „kuj, kuj, wkuwaj” – ma 
coraz mniejszy sens we współczesnym świecie. Z leni-
stwa i wygody wierzymy (my, dorośli) w jakiś potężny 
mit, że wiedza ogólna z każdej dziedziny jest absolutnie 
niezbędna każdemu dorastającemu człowiekowi, aby 
mógł sobie poradzić w życiu. I że powinno być odpo-
wiednio dużo tej wiedzy przekazanej uczniom w szkole. 
Tak na wszelki wypadek, żeby im potem nie zabrakło. 
Siła tego mitu powoduje, że kolejne generacje urzęd-
ników oświatowych i ministrów edukacji doskonalą 
nieśmiertelny system pruski, spierając się jedynie przy 
tym, co ująć, a co dołożyć uczniom do nauki, albo jak 
zorganizować strukturę szkół w tym systemie. Potem 
w tej wielozmianowej fabryce uczenia się uruchamiana 
jest procedura „przerabiania materiału” i taśma z ucznia-
mi powoli przesuwa się naprzód. Umysły są poddawane 
obróbce, przez lejek trafiają do głów kolejne porcje 
edupapki w 45-minutowych odstępach. To wszystko, 
koniec końców, jest potrzebne tylko w jednym celu – 
aby ostatecznie uzyskać potwierdzenie na maturze, że 
oto jestem dorosły…

Możemy dyskutować i dywagować bez końca na temat 
tego, czego ma się uczyć młody człowiek, jakie fakty 
i artefakty uwzględnić w procesie edukacji, ale dopóki 
nauka w szkole będzie polegała na zapamiętywaniu 
(niepowiązanych z życiem) informacji i teorii, zawsze 
będziemy w czarnej… edukacyjnej dziurze. Nadal 
„zakuć, zdać, zapomnieć” będzie najpowszechniejszą 

strategią przeżycia uczniów. I wciąż będziemy narze-
kać na studiach, że po maturze nowi studenci „nic nie 
potrafią, niczego nie umieją”. Bo jak mogą wiedzieć 
i umieć, skoro przed rozpoczęciem nauki na uczelni 
zdążyli właśnie zrealizować trzeci segment swojej stra-
tegii, czyli: zapomnij?

Polska fabryka uczenia się jest bardzo daleka od dosko-
nałości, to wiemy. Jest jak rozklekotana maszyna, która 
ledwo się trzyma, co chwila ktoś ją naprawia. Raz taśma 
ma jechać w lewo, raz w prawo. Ciągle coś chrzęści 
i zacina się, czegoś brakuje, czegoś jest w nadmia-
rze. Wlewana do głów edupapka raczej nie zaspokaja 
potrzeb uczniów. Często także przytłacza, a nawet, mó-
wiąc po gombrowiczowsku, upupia. Może zniechęcić 
do nauki i zanudzić. Nic więc dziwnego, że kiedy tylko 
mogą, uczniowie dają nogę do świata równoległego. 
Do Internetu. Ich świata, w którym wprawdzie (informa-
cyjnej) papki jest jeszcze więcej (czasem nawet bardziej 
szkodliwej niż w szkole), ale nie muszą z niej korzystać, 
jeśli nie chcą. Świata, w którym można znaleźć także 
wskazówki, jak przeżyć w edufabryce, wytłumaczenie 
i rozwiązanie zjawisk niepojętych w szkole. Ponieważ 
osób szukających rozwiązań i odpowiedzi są tysiące, 
powstają mechanizmy, które służą pomocą w zrozu-
mieniu złożonego świata nauki. To znany mechanizm 
społeczny – gdy jest popyt, pojawia się też podaż.

Ktoś mądry mógłby powiedzieć – przecież tam 
w Internecie się zagubią, bo nie wiedzą, czego szu-
kać. Być może miałby rację. Codzienna rzeczywistość 
pokazuje, że większość uczniów jednak wie, czego 
szuka w Internecie, i znajduje to (spójrzmy choćby na 
liczbę odwiedzin w różnych „pomocowych” serwisach 
internetowych; a przecież bezpośrednich form pomo-
cy między nimi nie jesteśmy w stanie monitorować). 
Rzadko kiedy są tam sami, mają różne sieci kontaktów. 
Pytają rówieśników, którzy wiedzą, czego i gdzie szu-
kać, lub poszukują sami. Często idą najprostszą drogą, 
to prawda. Ale przecież nikt ich nie nauczył w edufa-
bryce, jak poruszać się w tym równoległym świecie 
i jak odkrywać prawdy nauki, weryfikować informacje 
itp. Tego sami się uczą metodą prób i błędów. Częściej 
pewnie przez błędy, co łatwo daje się później wychwy-
cić (sprawdzającemu ich prace). Ale też rozbudowują 

własne sieci lub korzystają z istniejących, zapamiętują 
miejsca, gdzie można znaleźć pomoc lub rozwiązanie 
ich problemu.

Musimy poszukiwać edukacji nowej generacji – rozwią-
zań, które pozwolą zerwać z wizją szkoły jako fabryki 
uczenia się. Dwa światy równoległe, „analogowy” i „cy-
frowy” – szkoła i Internet – mogłyby dobrze się uzupeł-
niać, wspierając rozwój uczących się, a odpowiednio 
połączone – stworzyć nowe ramy edukacji XXI wieku. 
Póki co bardziej skłaniam się do poglądu, że są do siebie 
odwrócone plecami. Potrzebna jest głęboka analiza 
treści, które uczeń ma przyswoić – ile i jakie informacje 
powinien otrzymać w szkole, a ile musi (obowiązek) lub 
może (przywilej) zaczerpnąć z Internetu. Potrzebne jest 
też kształcenie w szkole elementarnych umiejętności 
– wyszukiwania i przetwarzania informacji w wiedzę, 
metod uczenia się, krytycznego myślenia, komuniko-
wania się z ludźmi i urządzeniami. Tego uczniowie nie 
otrzymują lub otrzymują zbyt mało. Faktycznie potrafią 
błądzić po nieprzebranych zasobach sieci i czasem 
zbaczają na informacyjne manowce.

W Internecie codziennie pojawiają się nowe zasoby 
edukacyjne, przeznaczone dla osób uczących się na 
różnych etapach kształcenia. Od przedszkola do senio-
ra. Każdy może znaleźć to, czego poszukuje. Niektóre 
z nich są budowane od lat, także przy zaangażowaniu 
wybitnych umysłów naukowych. Wiele z tych zasobów 
spełni najbardziej złożone potrzeby osób uczących się. 
To dlatego konektywiści – jak Stephen Downes czy 
George Siemens – uważają, że wiedza jest dostępna 
poza nami, w węzłach i połączeniach sieci², wystarczy 
z niej skorzystać³. Ci, którzy tworzą te zasoby, potrafią 
także dotrzeć do osób uczących się. W epoce wszyst-
kowiedzących wyszukiwarek to nie problem – jesteśmy 
śledzeni na każdym, internetowym kroku, zatem ślady 
te można wykorzystać, zamieszczając różne forma-
ty reklamowe w odpowiednich miejscach. Być może 
uczniowie nie będą wiedzieli, gdzie szukać, ale poszu-
kiwana informacja i tak sama ich „odnajdzie”. Nierealne? 
To już się dzieje.

Konektywiści widzą uczenie się tak: będąc aktywnym 
uczestnikiem (jednej lub wielu) sieci (przechodząc przez 

nią), mogę pogłębiać swoją wiedzę, ponieważ tworzę 
własne połączenia do różnych zasobów, danych, relacji 
etc. Można zatem uznać, że budując własną sieć powią-
zań albo podróżując po istniejących sieciach, dokonuję 
analizy, selekcji, oceny oraz przetworzenia poszuki-
wanych i znalezionych informacji – w wiedzę (chociaż 
Downes odcina się w swojej koncepcji od elementów 
konstruktywizmu i procesu tworzenia wiedzy). Choć 
warto zaznaczyć, że nie wszyscy zgadzają się z po-
glądem, iż w Internecie jest wiedza. Internet to raczej 
taki informacyjny, nieskończenie długi „szwedzki stół” 
– uważa prof. Janusz Morbitzer⁴. Mogę w każdej chwili 
podejść do wszystkich albo tylko do wybranych „dań”. 
Mogę je konsumować zgodnie z własnymi potrzebami 
– ale wiedza powstanie dopiero w mojej głowie.

Internet i budowane w nim zasoby oraz sieci są szansą 
na rozwój nie tylko młodzieży, ale i dorosłych. Nawet 
jeśli to tylko „szwedzki stół”, to bardzo bogato zasta-
wiony. Nie chodzi oczywiście o to, aby teraz uczenie się 
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w Internecie zastąpiło edukację szkolną. Jak zauważa 
prof. Morbitzer, to nie Internet powinien kształtować 
oblicze szkoły, to obowiązkiem szkoły jest wskazywać 
cele oraz racjonalne obszary i optymalne metody wy-
korzystywania tego niewątpliwie bardzo użytecznego 
medium⁵. Tylko czy szkoła tkwiąca w obecnym modelu 
nauczania jest gotowa na takie wyzwanie? Nie sądzę. 
Pracując nad zmianą szkoły, odejściem od modelu 
pruskiej fabryki uczenia się, musimy myśleć nad edu-
kacyjnymi połączeniami szkoły z siecią. Takimi, które 
pozwolą wzmocnić u uczniów efektywność uczenia 
się, motywację do samouczenia (bardziej w duchu 
edukacji przez całe życie), kreatywność, zdolność do 
eksperymentowania ze słowem, dźwiękiem i obrazem, 
specjalizację oraz zdolność i umiejętność współpracy 
z innymi osobami w sieci lub poprzez sieć. To ostatnie 
jest szczególnie istotne. Krytycy Internetu zapominają 
często, że sieć jest taka, jaką ją tworzymy my – ludzie. 
Do sieci wchodzą osoby, którzy szukają nie tylko infor-
macji, ale i innych ludzi, relacji. Tworzą własne społecz-
ności (swoje sieci), które mogą być bogate w głębokie 
relacje międzyludzkie. Musimy zadbać o to, aby szkoła 
uczyła bycia z ludźmi nie tylko w świecie rzeczywistym, 
w którym istnieją reguły i zasady współistnienia. Musi 
także uczyć tego, jak być z innymi i jak z nimi współpra-
cować, wymieniać się informacjami, rozwijać w interne-
towej sferze nieograniczonej wolności, w której reguły 
współbycia nie zawsze są w pełni zdefiniowane, lecz 
bywają rozmyte, bardziej podatne na naruszenia.

Potencjał edukacyjny sieci jest olbrzymi i powinniśmy 
się zastanawiać, co zrobić, aby nie tylko uczniowie, ale 
i większość nauczycieli (także akademickich) sięgnęła 
po te inspiracje do Internetu. Podpatrywała i uczyła się 
od innych, a potem kombinowała, eksperymentowa-
ła i wprowadzała ciekawe pomysły w życie w swoich 
szkołach i, co bardzo istotne, przekazywała swoim 
uczniom wiedzę o tym, jak się uczyć we współczesnym 
świecie.

Idea konektywizmu może stać się pewnym impulsem 
do zmiany myślenia o uczeniu się w XXI w. Uczenie 
się przez połączenie – połączenie przez uczenie 
się. Połącz się człowieku i ucz się. Jak zauważa prof. 
Maciej M. Sysło, to „połączenie” odnosi się nie tylko do 
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połączeń technologicznych (internetowych), ale głów-
nie do więzów między uczącymi się, więzów między-
ludzkich. „Połączenie” jest obecnie czymś więcej niż 
medium, to stan świadomości⁶. Szkoła nie znajduje się 
dziś w pułapce Internetu, choć niektórzy tak uważają. 
Raczej w niewielkim stopniu wykorzystuje dziś sieć do 
tego, aby uczyć głębiej, ciekawiej, lepiej. Nowoczesne 
technologie edukacyjne i sieci nie mogą pojawiać się 
w szkole tylko po to, aby być kolejnymi „meblami”, ele-
mentami wyposażenia pracowni (a często tak właśnie 
jest). Powinny raczej tworzyć nową przestrzeń spo-
łecznej interakcji, w której będą rozwijały się cyfrowa 
mądrość, innowacje i postęp. Mądre powiązanie obu 
edukacyjnych światów wydaje się być konieczne dla 
stworzenia nowego modelu edukacji, bardziej dopa-
sowanego do realiów i wyzwań XXI wieku. Szukajmy 
sposobów, jak to uczynić.

Połącz się i ucz się



czynny nauczyciel, pedagog szkolny, psycholog w po-
radni pedagogiczno-psychologicznej. Gdy nauczyciele 
mówią: „Tego się nie da”, lider odpowiada: „Przecież ja 
to robię / moja koleżanka to robi / w mojej szkole to 
praktykujemy” itd. Lider jest po prostu wiarygodny, jest 
praktykiem z tej samej szkolnej rzeczywistości co na-
uczyciel. Nie zwala odpowiedzialności za niepowodze-
nia na system, szefa czy złe wychowanie, ale pokazuje, 
że za 45 minut lekcji odpowiada sam nauczyciel.

Niektórzy nauczyciele zostali liderami, ponieważ 
uczestniczyli wcześniej w projekcie przygotowującym 
zmiany w gdańskiej edukacji. Innych znaleźliśmy, gdy 
pytaliśmy uczniów, kto jest ich ulubionym nauczycie-
lem, jak pracuje, jakie stosuje metody nauczania itd. 
Rekomendacja uczniów była najważniejsza i nigdy nas 
nie zawiodła.

W trakcie tworzenia projektu zauważyliśmy również, że 
niezwykle ważna jest rola dyrektora w sieci. Podłączenie 
się do sieci niesie zmianę warsztatu, zmianę mentalną, 
inną organizację pracy. Dyrektor szkoły, który rozu-
mie i zna kody wypracowane przez sieć, wspomaga 
nauczyciela. Ryzyko odcinania nauczyciela od sieci 
przez przełożonego wzrasta wraz ze stopniem niezna-
jomości kodów. Zaprzyjaźniony bądź wciągnięty w sieć 
Kreatywnej Pedagogiki dyrektor, gdy idzie szkolnym 
korytarzem i słyszy twórczy gwar podczas lekcji, cieszy 
się, bo wie, że dzieci działają, a nauczyciel aktywizuje 
je w procesie nauczania. Cisza zakłócana monoton-
nymi głosami nauczycielskich pogadanek cieszy tylko 
niezsieciowanych dyrektorów. Dlatego mają oni swoje 
grupy, aby pomiędzy węzłami bez zakłóceń biegły po-
wiązania i przepływy.

Ties, czyli powiązania w Kreatywnej Pedagogice 
Gdańscy nauczyciele spotykają się co miesiąc w gru-
pach tematycznych i przedmiotowych. Na pierwszych 
zajęciach określają, jakie są ich potrzeby i czego chcie-
liby się uczyć, co wspólnie zorganizować. Konsultują 
się na comiesięcznych spotkaniach i realizują plan. 
Uczą się, jak aktywizować uczniów do pracy, jak uczyć 
efektywniej, jak motywować uczniów. Ćwiczą wspól-
nie aktywizujące metody nauczania albo… wymyślają 
pomoce dydaktyczne, które potem zabierają na lekcje. 

Z czasem grupy zżywają się ze sobą. Nauczyciele, mimo 
że na co dzień pracują w różnych szkołach, to sieciują 
się między spotkaniami, np. wymieniają maile z pomy-
słami albo materiałami, wspólnie organizują konkursy 
i wydarzenia edukacyjne. Niektórzy z nich stają się 
liderami nowych grup. W pierwszym sezonie działa-
nia projektu liderzy zaproponowali swoje profile grup, 
obecnie powstają one już wyłącznie w wyniku zgłasza-
nych potrzeb, jakie mają nauczyciele – to oni proponują 
zawiązanie kolejnej tematycznej lub problemowej grupy. 
W czwartym sezonie mamy tych grup ponad trzydzieści 
(m.in. tematyczne dla polonistów, geografów, nauczy-
cieli języków obcych czy dla wychowawców „Edukacja 
i Film”, jak również problemowe, np.: dla nauczycieli 
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, gru-
py TIK, arteterapię, robotykę, konwersatorium nauczy-
cieli migających, aktywizujące metody nauczania, grupy 
dyrektorskie itd.). Każda grupa jest autonomiczna, sama 
wymyśla tematy spotkań, terminy i miejsca, gdzie chce 
się spotykać. Czasem zaprasza gości jako ekspertów, 
gdy są potrzebni, by jakiś temat zgłębić akademicko. 
Za organizację wszystkich grup, dodatkowe, doraźne 
warsztaty dla zainteresowanych, pozostałe projekty oraz 
stałe szkolenia dla liderów i realizację budżetu (KP jest 
finansowana przez miasto Gdańsk) odpowiada koordy-
nator projektu.

Flows, czyli przepływy Kreatywnej Pedagogiki 
To, co wynika ze spotkań nauczycielskich, jest wartością 
trudno mierzalną, a jednak zmienia wiele w szkołach, 
wpływa na sposób i styl nauczania. Poprawia jakość 
pracy szkoły, podwyższa poczucie satysfakcji z zawo-
du nauczyciela, nobilituje go w środowisku szkolnym, 
a więc wpływa na samoocenę, co jest przecież nie-
zwykle ważne w kontaktach z uczniami. Nauczyciele 
nabierają odwagi, że mogą coś zmienić w swojej pracy, 
są bardziej chętni do modyfikowania organizacji pracy 
na lekcji, odważniej wprowadzają aktywizację ucznia, 
zachęcają, by działał. Zmianę dostrzegają uczniowie 
i rodzice. Inny styl nauczania przenosi się również na 
inny sposób prowadzenia wywiadówek szkolnych. Gdy 
forma podawcza na lekcji nudzi już nie tylko uczniów, 
ale i samego nauczyciela, to i chętniej rezygnuje on 
z podawczej formy zebrania z rodzicami. Dodatkowo 

Mimo że Karta Nauczyciela zawiera zapis, że nauczy-
ciel obowiązany jest dążyć do pełni własnego rozwoju 
osobowego¹, wcale nie tak często ideę samokształ-
cenia i samodoskonalenia przez całe życie udaje się 
urzeczywistnić w praktyce. Owszem, odbywamy staże 
zawodowe, dokształcamy się przy zmianie przepisów 
o wymaganych kwalifikacjach nauczycielskich. Do obo-
wiązków dyrektora należy szkolenie rady pedagogicznej 
i wspieranie rozwoju nauczycieli. (Stąd zapewne tak 
bogata oferta szkoleń, proponowana przez prywatne 
i publiczne ośrodki dokształcania). Mimo że obowiązek 
i praktyka szkoleń jest elementem nauczycielskiej pracy, 
to rzadko szkolenie przekłada się na wdrożenie i zmianę 
nawyków. W szkole jest zbyt mało ewaluacji, praktyki 
udzielania informacji zwrotnej dającej nauczycielowi 
rzeczywistą wiedzę, jak uczy i co jeszcze powinien 
umieć, aby uczyć lepiej. Zbyt wielką odpowiedzialnością 
za proces uczenia obarcza się uczniów i ich rodziców.

Chociaż zmiana leży w naturze szkoły i jest nie-
odzownym elementem pracy nauczyciela, niechęt-
nie jest w szkole przyjmowana. Pedagodzy mają złe 
doświadczenia, bo strukturalne przemiany narzucone 
przez system nie służą poprawie jakości pracy szkoły, 
a jedynie zakłócają procesy edukacyjne. Tymczasem 
współczesny świat, zmiany w kulturze i na rynku pracy 
wymuszają nowe nauczanie. Coraz częściej nauczy-
ciele wyrażają bezradność w kontaktach z uczniami, 
którzy wydają im się „trudni”, nadpobudliwi i niechętni 
do współpracy. Uczniowie z kolei twierdzą, że szko-
ła jest nudna i nieprzystająca do prawdziwego życia. 
Pracodawcy krytykują anachroniczny, skostniały system 
oparty na bierności podmiotu, nie kształcący kreatyw-
ności. Potwierdzają to analizy wyników egzaminów 
zewnętrznych. Wiemy, że w edukacji potrzebna jest 
nowa filozofia myślenia o szkole, nauczycielu i uczniu. 
Współczesne teorie nauczania i uczenia się, oparte 
na dokonaniach konstruktywizmu, neurodydaktyki, 
pedagogiki dialogu czy psychologii pozytywnej, próbują 
odpowiedzieć na te wyzwania. Ich zwolennicy krytykują 
bierne uczenie, metody podawcze i rygoryzm relacji. 
Konektywizm² idzie dalej, łącząc refleksję o współcze-
snym społeczeństwie, sposobach wymiany informacji, 
stylach życia i ekonomii z filozofią nauczania. Ludzie 
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zdobywają wiadomości, łącząc się z innymi w sieciach, 
tu wymieniają informacje, dzięki czemu przyrasta ich 
wiedza i samoistnie nabywają nowe kompetencje.

Grupa nauczycieli zgromadzonych wokół gdańskiego 
projektu samodoskonalenia Kreatywna Pedagogika 
jest głęboko przekonana, że odnowa szkoły powinna 
nastąpić oddolnie i dobrowolnie. To sami nauczycie-
le, w myśl zasady, że sieciowanie to i dawanie, i bra-
nie, stworzyli projekt dla siebie i innych nauczycieli. 
Kreatywna Pedagogika jest projektem wzorcowym, 
jeśli odnieść go do prawideł opisanych przez konekty-
wistów. Nowoczesny model edukacji, oparty na prze-
konaniu, że uczymy się poprzez współpracę, wymianę 
doświadczeń, przebywanie w określonym środowisku, 
jest dokładnie odtworzony w idei gdańskiego projektu 
sieciowania nauczycieli, którzy przychodząc na zajęcia, 
rozwijają swoje kompetencje, nabywają umiejętno-
ści „miękkie”, wypracowują i stosują podobne metody 
pracy. Można by powiedzieć, że w pewien sposób 
przejmują specyficzny dla grupy styl pracy z uczniem 
dzięki temu, że spotykają się, rozmawiają i wymieniają 
myśli. Podczas spotkań odnajdują się w refleksji innych, 
wymieniają pomysły na lekcje, słuchają ekspertów, 
gdy potrzebują konkretnej wiedzy na interesujący ich 
temat, a potem wdrażają to każdy w swojej szkole. Po 
miesiącu wracają na zajęcia i dzielą się wrażeniami, 
relacjonują, co wprowadzili na lekcję, jaki to miało efekt, 
jak reagowali uczniowie. Organizację pracy Kreatywnej 
Pedagogiki można wpisać w schemat konektywi-
stycznej triady: nodes (węzły), ties (powiązania), flows 
(przepływy)³.

Nodes, czyli punkty węzłowe Kreatywnej Pedagogiki 
Punkty węzłowe w sieci edukacyjnej to oczywiście 
nauczyciele. Każda grupa składa się z nauczycie-
li – pracowników gdańskich placówek oświatowych. 
Osobą odpowiedzialną za życie grupy jest lider. 
Założyliśmy, że lider powinien spełnić kilka warunków. 
Niech będzie nauczycielem twórczym, lubianym przez 
uczniów, kreatywnym i bardzo samoświadomym. Nie 
musi posiadać nadzwyczajnej wiedzy psychologicz-
nej czy metodycznej, ale jednak powinien wiedzieć, 
czego warto się nauczyć, jakie śledzić trendy i umieć 
dotrzeć do wiedzy eksperckiej. Niech funkcję tę pełni 
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sieciujemy się przez sieć. Nauczyciele korzystają na co 
dzień z inspiracji zawartych na naszym blogu  
kreatywnapedagogika.wordpress.com oraz na fanpage-
’u facebookowym.

Jako gdański projekt sieciujemy się zresztą z inny-
mi instytucjami pożytku publicznego i organizacjami 
miejskimi. Przepływy są coraz bardziej intensyw-
ne i efektywne. Wpływają na poprawę dobrostanu 
społecznego, gdyż w grupie instytucji i praktyków 
dzielimy się doświadczeniami i wspólnie angażuje-
my się w pracę na rzecz mieszkańców Gdańska. Oto 
przykład: Kreatywna Pedagogika stale współpracuje 
z gdańskim Stowarzyszeniem Aktywnych Rodziców. 

Przeprowadziliśmy z nimi warsztaty „Udana wywiadów-
ka”, podczas których nad relacjami pracowali wspólnie 
nauczyciele wychowawcy i rodzice ich podopiecznych. 
Wspólne prace sprzyjają zaangażowaniu. W wielu szko-
łach rodzice coraz aktywniej działają jako wolontariusze 
– prowadzą wraz z nauczycielem lekcje wychowaw-
cze, doradztwo zawodowe, współorganizują festyny 
i koncerty szkolne, współtworzą statuty. Kreatywna 
Pedagogika prowadzi m.in. akcję Latająca Kreatywna 
Pedagogika, która polega na tym, że lider jedzie do wy-
branej szkoły, gdzie prowadzi lekcję otwartą dla grona 
pedagogicznego, a potem organizuje warsztat o tym, 
jak wdrożyć metodę, którą pracowali uczniowie. Dzięki 

temu sieć dobrych praktyk i nowoczesnych metod na-
uczania poszerza się.

Powstaje pytania, co z tymi, którzy się nie sieciują? To 
zależy – jeśli w szkole masa krytyczna to nauczyciele 
twórczy, kreatywni, dzielący się wiedzą, pasjonaci edu-
kacji, jednostki „niewcielone” nabierają chęci, aby też się 
podłączyć i współtworzyć sieć. Wielu z nich odkrywa 
na nowo przyjemność codziennej pracy. Tak jest, gdy 
nauczyciel z Kreatywnej pracuje na lekcjach za pomo-
cą aplikacji internetowych. Wówczas sami uczniowie 
proszą pozostałych nauczycieli, aby też robili im zadania 
i quizy online. Nie pozostaje nic innego, jak zapisać się 
na zajęcia TIK do grupy Kreatywnej Pedagogiki albo 
podłączyć się do sieci, korzystając z pomocy koleżanki 
czy kolegi.

Pośród gdańskiej kadry są też oporni. Gdy to oni prze-
ważają w placówce, uczestnicy Kreatywnej Pedagogiki 
otrzymują w swoich grupach wsparcie i motywację 
do pracy twórczej. Nieraz powtarzają: „Sądziłam, że 
tylko ja tak myślę o szkole. A tu mam grupę nauczycieli, 
którzy pracują jak ja i mają te same marzenia o szkole”. 
I tak grupa samodoskonalenia staje się równocześnie 
grupą wsparcia i wzmocnienia. To ważne zwłaszcza dla 
młodych, dopiero wchodzących do zawodu i jeszcze 
opierających się schematom systemu.

Zmiana w edukacji, przede wszystkim musi zajść 
w ludzkich głowach. Szkolenia narzucone, nieprzysta-
jące do realnych, codziennych problemów nauczyciela, 
nie są efektywne. Odczytywanie z PowerPointa pro-
stych recept na trudne sytuacje, w których pedagog 
pozostaje zawsze sam w trzydziestoosobowej klasie, 
nic nie daje. Pewnie w tym tkwi sukces Kreatywnej 
Pedagogiki – sieć jest demokratyczna, każdy węzeł jest 
podmiotem, który dopomina się o uwagę. Gdy nauczy-
ciele spotykają się w kilkunastoosobowej grupie, to 
nie są samotni z problemami, wobec których czują się 
bezradni. Takie problematyczne kwestie bywają wspól-
ne dla wielu z nich. Często znajduje się ktoś, kto też 
taki problem miał, ale już go rozwiązał, bo zastosował 
określone narzędzie. Wiedza i doświadczenie przepływa 
i tworzy siłę sieci. Rozwój społeczny opiera się zawsze 
na rozwoju osobistym jednostki w procesie brania od 

innych i dawania innym. Zaczynamy od szkoły, która 
może uczyć, jak żyć twórczo i pięknie.
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Nowa akcja: Badacze KMO, to konkurs na stypendium 
na koordynowanie prowadzenia i upowszechniania 
wśród innych klubów projektu badawczego własnego 
autorstwa⁶. Konektywizm w najczystszej postaci.

Wielu opiekunów KMO przybyło również na tegorocz-
ną konferencję „Pokazać – Przekazać”. Ich spotkanie 
w Centrum Nauki Kopernik: rozmowy, wspólne warsz-
taty, panele dyskusyjne to również konektywistyczny 
element. Konferencyjne warsztaty pozwoliły w prak-
tyczny i osobisty sposób doświadczyć pracy z wiedzą 
konektywną w środowisku, które wymusza perspektywę 
sieciowania wiedzy i współpracy⁷. Zadanie polegało na 
działaniu w równoległych w podgrupach. Szybko oka-
zało się, że komunikacja i wymiana wiedzy to najważ-
niejszy element układanki. Bez nich pojawiały się trudne 
emocje, takie jak frustracja oraz brak chęci wzięcia 
odpowiedzialności za przebieg zadania i podejmowane 
decyzje. Warsztaty kończyły się tak zwaną dysocja-
cją, poziomem meta. Jakie były refleksje? Uczenie się 
powiązane jest z emocjami. Według założeń ko-
nektywizmu ważna jest integracja poznania i emocji 

Żródło:

[1] http://www.kmo.org.pl. 

[2] http://www.kmo.org.pl/?strona=tekst&tekst_id=1. 

[3] http://pl.wikipedia.org/wiki/Konektywizm. 

[4] http://www.cen.uni.wroc.pl/Pliki/Wydawnicza/21_wybrane_

teksty/06_fanki.pdf. 

[5] http://www.kopernik.org.pl/projekty-specjalne/konferencja-

pokazac-przekazac/pokazac-przekazac-2017/ 

[6] http://www.kmo.org.pl/?strona=aktualnosc&aktualnosc_

id=154. 

[7] http://www.kopernik.org.pl/projekty-specjalne/

konferencja-pokazac-przekazac/pokazac-przekazac-2017/

program-konferencji-pp-2017/.

Urszula Koss

Konektywistyczny fraktal.
KMO: Projekt – przestrzeń. Projekt – sieć

Klub Młodego Odkrywcy to projekt koordynowany 
przez Centrum Nauki Kopernik przy wsparciu Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności. KMO to sieć klubów 
rozsianych po całej Polsce (i nie tylko), w której klubowi-
cze samodzielnie eksperymentują, doświadczają, zadają 
pytania i szukają odpowiedzi. Dziedzinom nauki, z któ-
rymi związane są eksperymenty klubowiczów, ramy 
wyznacza jedynie wyobraźnia, kreatywność i ciekawość 
uczestników zajęć. Najważniejsza jest postawa, podej-
ście do eksperymentu, obecność emocji i ich prawdzi-
wość. Stan „nie wiem” jest stanem początkowym, wręcz 
pożądanym, na który wszyscy mają zgodę. To stan 
wyjściowy będący iskrą motywacyjną do próbowania, 
obserwowania, stawiania hipotez i ich weryfikowania¹.

Pierwszy poziom, na którym projekt KMO wpisuje się 
w ideę konektywizmu, stanowi więc właśnie opisywa-
na postawa. Podczas spotkań KMO najważniejsze jest 
osobiste zaangażowanie (…). Kluczowa jest metoda 
badawcza, która rozwija wiele kompetencji i zdolno-
ści jednocześnie, pozwala na przekraczanie szkolnych 
granic między przedmiotami i pokazuje, że popełnianie 
błędów jest o tyle cenne, że uczy rozwiązywać pro-
blemy². Po pierwsze, konektywizm to relacje między 
punktami, przedmiotami. Po drugie, konektywizm 
opiera się na przekonaniu, że celem nauczania jest 
nauka myślenia, która ma prymat nad zdobywaniem 
wiedzy³. Klub Młodego Odkrywcy skoncentrowany 
jest właśnie na procesie dochodzenia, a nie na sa-
mym dojściu. To trwanie w procesie, zaangażowanie, 
szukanie, pytanie i sprawdzanie jest główną wartością 
i właśnie nauką samą w sobie. Scenariusze doświadczeń 
opisane zgodnie z ideą KMO traktują o naukach ści-
słych, przyrodniczych, humanistycznych, językowych, 
społecznych i psychologicznych. Bo celem nie jest 
zdobycie konkretnej wiedzy do zapamiętania, a właśnie 
umiejętność jej zdobywania. Wspólne eksperymento-
wanie kształtuje także – i w opiekunach, i w uczniach 
– umiejętności społeczne i osobiste. Buduje pewność 
siebie, uczy współpracy, komunikacji, podejmowania 
inicjatywy, odpowiedzialności. Jest to ciągły proces 
rozwoju: podczas samodzielnie wykonywanych działań 
klubowicze poznają swoje mocne strony, co doda-
je im pewności siebie. A człowiek świadomy swoich 

kompetencji częściej przejawia inicjatywę. Konektywizm 
uznaje, że proces podejmowania decyzji sam w sobie 
jest już procesem uczenia się. Wybór, czego się uczyć 
oraz znaczenie napływającej informacji są postrzegane 
przez pryzmat zmieniającej się rzeczywistości. Podczas 
gdy teraz dana odpowiedź jest poprawna, jutro może 
być niewłaściwa z powodu zmian w klimacie informa-
cyjnym wpływającym na decyzję.

Drugi poziom, w którym dostrzec można ideę konek-
tywizmu w projekcie KMO, to struktura, sieć i węzły. 
Klub Młodego Odkrywcy to opiekunowie rozsiani po 
Polsce, Ukrainie, Białorusi, Litwie i Gruzji. Ci opiekuno-
wie sieciują się na portalu www.kmo.org.pl (tu odnaleźć 
można scenariusze doświadczeń i inne inspiracje doda-
wane przez trenerów i opiekunów KMO), część z nich 
aktywnie wymienia się swoimi pomysłami, narzędziami 
i wiedzą w grupie Opiekunowie KMO na Facebooku, 
a część regularnie spotyka się na lokalnych impre-
zach, festiwalach nauki (organizowanych samodzielnie 
lub w zespole z innymi klubami) oraz na Forum KMO, 
czyli corocznym zjeździe opiekunów KMO oferują-
cym warsztaty, panele dyskusyjne, wykłady ekspertów 
i wiele innych. Konektywizm zakłada, że uczenie się jest 
procesem łączenia się z wyspecjalizowanymi węzłami 
i zasobami informacji. Takimi węzłami są właśnie: portal 
www.kmo.org.pl, Facebook, Forum KMO. Zgodnie 
z teorią konektywizmu proces uczenia się dokonuje się 
na wiele różnych sposobów. Kursy, emaile, społeczno-
ści, rozmowy, przeglądanie sieci, listy emaili, blogi do 
czytania, etc.⁴. Samo Centrum Nauki Kopernik też zdaje 
się być takim węzłem. A także inne instytucje, które fa-
cylitują lokalny rozwój klubów. Pierwszy węzeł regional-
ny powstał w 2014 r. w Rzeszowie – to Stowarzyszenie 
Upowszechniania Wiedzy „ExploRes”, rozwijające 
i wspierające sieć klubów na Podkarpaciu. Co jest sed-
nem konektywizmu? To przekonanie, że wiedza nie jest 
zbiorem faktów, ale relacji pomiędzy faktami. To (…) sieć 
skojarzeń, która łączy nasze doświadczenia i działania⁵. 
Wiedza jest rozproszona w sieciach połączeń, też – 
a może przede wszystkim – pomiędzy ludźmi. Dlatego 
widoczny od jakiegoś czasu w projekcie KMO trend to 
współpraca opiekunów i klubów: wspólne pomysły, 
wspólne projekty, wspólne działanie. Najnowszy projekt, 

w dochodzeniu do zrozumienia. Myślenie i emocje 
wzajemnie na siebie wpływają. Teoria uczenia się, która 
rozpatruje tylko jeden wymiar pomija ogromną część 
tego, jak się dokonuje uczenie się.
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Węgierski Instytut Kultury w Warszawie

Uniwersytet Pedagogiczny w Mińsku "Maxim Tank"

Anna Rybak

Comenius University Bratyslava

Krystyna Bary

ZSO nr. 8 Gdańsk

PPPALOFiS

Urząd Miasta Gdańsk

DMK Współpraca polsko− niemiecka szkół
LIBRYS

Mirosław Sobecki

Uniwersytet 
w Białymstoku

Politechnika Warszawska

NCBJ

Narodowe Centrum 
Badań Jądrowych

Sztuka 24h

Małopolskie Centrum Nauki

Beata Seweryn

Festiwal Nauki

Artur Skwarek

Stowarzyszenie Edukacji TwórczejMarta Król

Muzeum Pałacu Króla Jana III

Aleksandra Głowacz

Godzina kodowania

Superbelfrzy

eTwinning

Creative commons

I LO im. E. Dembowskiego w Gliwicach

Coder dojo

Userexperience design

RFRSI Panoptykon

Fundacja 
Nowoczesna 
Polska

Agnieszka Bilska

Mistrzowie Kodowania

Anna Bichta

Marcin Pola

Wyższa Szkoła 
Biznesu w Dąbrowie 
Górniczej

Zdzisława Dacko−Pikiewicz

Janusz Morbitzer

Małgorzata Polak

Eduklaster

Tomasz Tokarz

Navigo

Łukasz Srokowski

Edukacja i Dialog

Witold Kołodziejczyk

Małgorzata Ducin

OSKKO

ZSO nr. 8 w Gdańsku
Agnieszka Tomasik

RPD

OMEP

RPO

Przegląd Pedagogiczny

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Grzegorz Benedykciński

Urząd Miasta Grodzisk Mazowiecki

SPZ Grodzisk Maz.

Małgorzata Okurowska

Gim. nr. 3 im. Leonida Teligi w Grodzisku Maz

Khan Academy

PZMot

Fundacja Tutoria

Gim. Żytno

Milena Zbroja

Gim. Publiczne im. K. I. Gałczyńskiego w Żytnie

Publiczne Gim. nr. 1 im. Filipa de Girard

SP nr. 1 im Filipa de Girarda w Żyrardowie 

Małgorzata Chaber

IO PAN Sopot

IF PAN

Anna Adamkiewicz

Monika Rucińska

OEIIZK

Damian Błaszczak

BeCreo

Konstruktorzy Marzeń

Anna Hajdusianek

Akademia Młodych Odkrywców Pwr

Beata Brodowska

PSNPP

FUW PTF

LO im. T. Zana 
w Pruszkowie

CFT PAN

Anna Wikomirska

Wydział Pedagogiczny UW

Małgorzata Rostkowska

OEIiZK

Stowarzyszenie "Rodzice w Edukacji"

Edukacja Przyszłości

Elżbieta Piotrowska−Gromnika

IFPAN

Wanda Janasz

Joanna Rychta−Siedlecka

Fundacja Nasza Ziemia

Odyseja Umysłu

SMS Junior we Wrocławiu

Selim Mucharski

ZS nr. 1 we Wrocławiu

WCDN

Agnieszka Ratajczak−Mucharska

Centrum Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Grażyna Grzegorczyk

ATH w Bielsku Białej

Irena Adamek

Lechosław Hojnacki

Kolegium Nauczycielskie 
w Bielsku−Białej

FRSE

 Paweł Poszytek

Jacek Ścibor

Agnieszka Ogiegło

Gabriela Dolińska

Gim. z Oddz. Integracyjnymi nr. 3 im. 
Polskich Noblistów w Trzebinii

Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema Kraków

Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki

ORKE

Klub Ozokoderów

Miejski ZS w Kłodzku

Matematycy Wrocławscy

Myślografia
Dzień  Kropki

Usłysz legendę

SP nr. 7 w Kłodzku

Monika Czerkas−Zając

Jakub Sypniewski

Kosmos w Szkole

Sylwia Żmijewska−Kwiręg

Gim. nr. 4 Łejery w Poznaniu
 

Stworzeni z wyobraźni

Młodzi Przedsiębiorczy, 
Przedsiębiorczoiść Młodych

Alicja Pacewicz

Eduspaces 21
Maria Prusiewicz

I SLO

Mirosław Czyżewski
LABiB

Bill&Melinda Gates Foundation

IFLA

Polsko−Amerykańska Fundacja Wolności

Radosław Jasiński
Mobilni Doradcy

Małgorzata Dąbrowska

Jacek Królikowski

FRSI

Agnieszka Koszowska

Ambasada USA

Uniwersytet Śląski

Stanisław Juszczyk

Zenon Gajdzica

Piotr Zwoliński

Stowarzyszenie EKSPERYMENTATORZY w KatowicachIwona Manikowska

Fizyka jest piękna

Staniław Różański

Gim. nr. 4 im. I.J.Paderewskiego w Pile

PWSZ Piła (Instytut PolitechnicznyPWSZ w Pile

PWSZ

eNgage

SP nr. 3 im. kpt. Jana Drzewieckiego w Toruniu

Szkoła Leśna Barbarka

Monika Szałkowska

ZOO Toruń

LO nr. 8 w Poznaniu

Politechnika Poznańska
SP nr. 2 w Poznaniu

Małgorzata Zajder

Centrum Chemii 
w Małej Skali w Toruniu

Adam Lasek

Pałac Młodzieży w Katowicach

Cezary Olchawa

Warszawska Energia

Gim. nr. 1 im. ks. J.Twardowskiego 
w Siennicy Nadolnej

Anna OjdanaE−mocni

SP nr. 2 im. Mikołaja 
Kopernika w Zielonce

Mobo  LAB

Polskie Towarzystwo Chemiczne

Arleta Ratajewska

Speak Out w Starachowicach

SP 12 Otwock PASE

Marta Szymańska−Baran

USEINS

Otwarta 
Realna Edukacja

ZS nr. 4 w Poznaniu

EDUNATION

Emilia Grzęda

Laboratorium Nauki i Zabawy Supeł

Stanisław Czachorowski

Zbigniew Rzemieniuk

Barbara Rzeźniczak-Tkaczyńska
I LO im. Powstańców 
Śląskich w Praszce

PODN

SP nr. 1 w Koninie

SSP

Konferencja Inspiracje Wczesnoszkolne

OPPM

Planetarny Festiwal Nauki

SKO

Lidia Grad

IBB PAN

Natalia Taperek

Dorota Fiett

Bednarska Szkoła Realna

Janusz Fiett

BSR specjalizacja 
biznesowo−ekonomiczna

SP nr. 4 im. Wł. Broniewskiego w Zambrowie

ODN Łomża 

ASTRONOMIA

CKE

Małgorzata Adrych

Gim. nr. 1 im . polskich Olimpijczyków w Skokach

Power Bar

Jakub Sydniewski

Michał Malinowski

Kosmos w szkole

OKE

CAMK

OK Zeszyt

Obserwatorium 
w Piwnicach

Laboratorium Wyobraźni

VII LO im. 
Dąbrówki w Poznaniu

UMO

Uniwersytet 
Warmińsko Mazurski

Marcin Czaja

Noc Biologów

Aleksander Dańda

Marek Lewiński

Małgorzata Urbaniak

Dom Dziecka nr. 1 MNiSW

Agnieszka Tykarska

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

Monika Wiśniewska

MKiDN

ZS Ogólnoksztłcących nr.7 w Poznaniu

ODN

Iwona Pilch−Sitarz

Agnieszka Milbrandt

Dariusz Bojek

Społeczna SP nr. 30 STO w Warszawie

SP nr. 1 im. Marii Konopnickiej w Lesznie

Sebastian Bednarz

LO Piłsudski Warszawa

DBFO Praga Północ
PKZP Oświata

EWD

Małgorzata Purgał - Szczepnik

IBE

Piotr Stankiewicz

 Michał Federowicz

ZSP 6 w Piotrkowie Trybunalskim

Barbara Jaworowicz

Danuta Hewelt

Joanna Wilewska

Polskie Towarzystwo Fizyczne
MEN

Maciej Kope

Jadwiga Parada

Katarzyna Koszewska

Katarzyna Deja

Gim. im. Jana Pawła II w Skulsku

 Toruńskei Obserwatorium Astronomiczne

Fundacja Mielnica

Integracyjny Festiwal Nauki

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

II LO w Piotrkowie Trybunalskim

PTMA

ZS Publiczne Gim. 
w Porębce Uszewskiej

Gim. nr1 im. Polskich 
Olimpijczyków w Skokach

Obserwacje Nieba ZS Publiczne 
Gim. w Porębce Uszewskiej

Małgorzata Dudek

Zamek w Dębnie

MOA Niepołomnice

II LO im. Generłowej Zamoyskiej
i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu

CERN

Ryszard Wojnecki

Komitet Główny Olimpiady Fizycznej

Wiktor Kukliński

Waldemar Grabowski

Renata Tomczuk

Megamisja

ZS Wychowawczy w Huszlewie

Superkoderzy

Muzeum Górali i Zbójników

Virgo

III LO im. T. Kotarbińskiego w Zielonej Górze

Anna Różańska

ORE

PowerBox

mPotęga

Hanna Merlak

Anna Pikuś

MSOŚ UW

Jacek Strzemieczny

ODN Skierniewice

Katarzyna Pachulska

Obywatele 
Nauki

Katalyst

STO

PEDAGOGIKA

Bożena Krzyżanowska

Aneta Pieniądz

Społeczne Gim. nr. 14 STO w Warszawie

Katarzyna Dobrzyńska

Karol Izdebski

Pi−stacja

Mapa Karier

Anna 
Kościelak

GWO

Marcin Grynberg
Monika 
Koblak

Kielecki Park Technologiczny

Energetyczne Centrum Nauki KPT w Kielcach

Karolina Baran
Sławomir Koziej

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w KielcachDanuta Urbaniak−Zając

DNA zabawy Rokietnica

Uniwersytet Łódzki 

Anna Olejnik

Ingeborga Jarzyna

 Wydział Biologii UW

Marcin Pałys

Uniwersytet
Warszawski

TED
Stanisław Dylak

J. Hattie

Agnieszka Cybal
−MichalskaUniwersytet im.

Adama Mickiewicza

PTG

Piotr Petrykowski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Gdyńskie Lic. Autorskie STO SMS w Gdyni

Zygmunt 
Puchalski

Społeczna SP nr. 5 STO w Warszawie
STO

Renata Żabik

Andrzej Sroka

Barbara Ciach

Konferencja CNMW

Ewa Jasińska

Paulina Hirniak

Centrum Nauki 
EXPERYMENT 
w Gdyni

Krzysztof Horodecki

ECSITE

Marta Haraburda

Centrum Hewelianum Gdańsk
Monika Paczkowska

Katarzyna Przegiętka

Joanna Gałczyńska

Ekspedycja Ekspertów

Interakcja−Integracja

Zofia Dubowska

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki

Paweł Żuromski

Paweł Barczyński

Wydawnictwo gier REBEL

SCEK

Łazienki Królewskie

Magdalena Lewna

CSW

MSN

Małgorzata Minchberg

Mateusz Labuda

Muzeum Narodowe w Warszawie

Forum Edukatorów Muzealnych

Marek Płucińczak 

SP w Kowalewie Pomorskim

CNK KMO

LEONARDIA

NAUKOWCY

TECHNOLOGIE

OGARNIJ
INŻYNIERIĘ

NGO’sy

PEDAGOGIKA

M. ST. WARSZAWA

Uniwersytet Dzieci

WIELKOPOLSKA, 
KUJAWY

ŚLĄSK

EDUNEWS.PL

GDAŃSK

KATALYST

OBYWATELE NAUKI

SZTUKA

CENTRA NAUKI

Aleksandra Pawłowswka

Polsko Niemiecka Wspłpółpraca Młodzieży

CEO

Zespół merytoryczny:  
Katarzyna Zdrojewska i dr Łukasz Badowski

Zespół grafików firmy SuperSuper: 
Filip Zdrodowski – project manager 
Kaja Kukuła – graphic designer 
Krystian Berlak – graphic designer

Sieć powiązań zidentyfikowanych między uczestnikami konferencji 
w trakcie Kawiarni Idei



Z dr. Jakubem Bochińskim rozmawiał dr Łukasz Badowski

Łatwiej znaleźć egzoplanetę czy kolegę?

Jesteś kierownikiem w Pracowni Edukacji Centrum 
Nauki Kopernik, ale nie dlatego rozmawiamy o sie-
ciach. Czym zajmowałeś się wcześniej?

Prowadziłem badania astronomiczne na University 
College London a potem Open University w Wielkiej 
Brytanii. Choć jako astronom częściej myślałem o tym, 
że pracuję z Ziemi. Co nie jest taką oczywistą sprawą 
– obserwatoria astronomiczne są również na orbicie. 
Specjalizowałem się w poszukiwaniu egzoplanet. 

Wyjaśnij, co to są egzoplanety i jak się ich szuka.

Egzoplanety to planety krążące wokół gwiazd innych 
niż Słońce. W Układzie Słonecznym znamy osiem 
planet oraz całą menażerię planet karłowatych, jak 
Pluton, Ceres, itp. Wokół innych gwiazd daleko też krążą 
planety. To wielkie odkrycie astronomii i wielu badaczy 
zajmuje się obecnie poszukiwaniem nowych planet. 

Znalazłeś jakąś egzoplanetę?

Tak. Odkryłem pięć nowych planet i pomogłem przy 
odkryciu dziesiątek kolejnych. Pracowałem w grupie ba-
dawczej SuperWASP. Była to sieć naukowców, której za-
daniem było odkrywanie nowych planet. Część badaczy 
sporządzała listy gwiazd, które wydawały się dobrymi 
kandydatami do posiadania układów planetarnych. Inni, 

w tym ja, kierowali oczy teleskopów na najciekawsze 
i przebierali je w poszukiwaniu celów do dalszych badań 
z obserwatoriów. Każdego roku, po przyjrzeniu się kil-
kudziesięciu tysiącom ciał niebieskich, udawało nam się 
ogłosić odkrycia około 10 planet.

Zgodzisz się, że dziś praca naukowca to praca 
zespołowa?

W romantycznej wizji naukowca nasza praca polega na 
analizie danych, wymyślaniu nowych teorii i siedzeniu 
w obserwatoriach na tropikalnych wyspach. W rzeczy-
wistości, większość czasu spędzamy komunikując się: 
z innymi naukowcami, z administracją uniwersytecką, 
czy z tzw. kluczowymi decydentami w obszarze badań. 
Kiedyś zmierzyłem ile czasu spędzam nad różnymi za-
daniami – wyszło mi około 60% czasu spędzonego na 
komunikacji: mailowej, telefonicznej i na żywo. Ta ostat-
nia przyjmowała głównie formę konferencji naukowych, 
na których prezentuje się swoje wyniki, słucha o tym, 
co zrobili inni i szuka partnerów do dalszej współpracy. 
Kolejne 30% toczytanie i pisanie publikacji, a więc też 
formy komunikacji, choć powolniejszej. Sporo czasu 
zajmowało też programowanie sieci komputerowych. 
Podczas gdy my śpimy, komunikują się one w naszym 
imieniu – czasami podejmując nawet własne decyzje 
o rozpoczęciu lub przerwaniu obserwacji. 

Życie naukowca w dużym stopniu polega na umie-
jętnościach zbierania, przetwarzania, porównywania 
i poddawania w wątpliwość danych. Część z nich pozy-
skujemy sami. Reszta trafia do nas od międzynarodowej 
sieci badaczy. Jeśli uda nam się stworzyć coś nowego, 
wynik naszych badań również trafia do tej sieci, gdzie 
mamy nadzieję, że zostanie przetworzony, porównany 
do innych i… potwierdzony. 

To sedno nauki – ktoś musi potwierdzić twoje wyniki, 
odwołać się do nich, czyli zacytować.

To prawda. Miarą tego czy wymyśliliśmy coś oryginal-
nego, jest to ile osób się do naszego pomysłu odwoła. 
Odkrywając i opisując nowe planety dodaję cegiełki do 
gmachu wiedzy ludzkiej. Kolejni badacze mogą praco-
wać już na setkach i tysiącach planet, nie opisując każ-
dej z osobna, a tylko odwołując się do mojej pracy. Im 
więcej naukowców cytuje moje publikacje, tym bardziej 
przydatne okazują się być moje badania. Ilość cytowań 
funkcjonuje jako miara wartości pracy naukowca. 

To oczywiście uproszczony obraz, chociażby dlatego, 
że większość publikacji jest w dzisiejszych czasach 
przygotowywanych przez zespoły. Rozmywa to od-
powiedzialność za poczynione odkrycia ale i poma-
ga uwiarygodnić pracę. Skoro pod jedną publikacją 

podpisuje się szereg nazwisk – najwyraźniej teza, którą 
stawiamy, jest szeroko akceptowana. Taka współpraca 
zwiększa też szansę wyłapania i poprawienia błędów. 

Pozytywny wpływ współpracy przy ogłaszaniu wyników 
badań można z resztą łatwo zobaczyć. Formaty publi-
kacji artykułów w świecie naukowym są dość sztywne. 
Wygląd ma mniejsze znaczenie, liczy się przejrzystość. 
To oznacza, że prace naukowe można łatwo przetwa-
rzać, szukając zależności między, na przykład, ilością 
współautorów i cytowalnością publikacji. 

Parę lat temu napisałem z kolegą program, który „czyta” 
prace z mojej dziedziny nauki i sprawdza, kto z kim 
wspólnie publikuje. Wyszło z niego, że ilość współauto-
rów i cytowalność rzeczywiście są ze sobą powiązane. 
Najczęściej cytowane prace mają średnio ponad dwa 
razy więcej autorów niż te najrzadziej cytowane. 
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Grafy przedstawiają mapy połączeń pomiędzy ba-
daczami planet pozasłonecznych w Wielkiej Brytanii 
i w Polsce. Kolorami dookoła każdego grafu oznaczone 
są oddzielne grupy badaczy, a czarnymi liniami – przy-
kłady współpracy wykraczające poza obręb grup.

Sieć badaczy planet w Wielkiej Brytanii; 2017Sieć badaczy planet w Wielkiej Brytanii; 2015 Sieć badaczy planet w Polsce; 2015 Sieć badaczy planet w Polsce; 2017
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To prostsza wersja badania, od tego, którego wynik 
pokazywał w swoim wykładzie Stephen Downes?

Tak, choć tamto badanie dotyczyło całej nauki w ogóle. 
U nas nie było tego aż tak dużo. Kilka setek węzłów.

To nadal sporo! W Kawiarni Idei doszliśmy do prawie 
1000 różnych podmiotów.

A mówimy tu o środowisku skupionym wokół jednej 
konferencji edukacyjnej w Polsce. My też mamy stosun-
kowo ograniczoną dziedzinę, łatwą do opracowania. 
Analizę zrobiliśmy jednak głównie dla zabawy. Choć 
mieliśmy nadzieję czegoś się na jej podstawie nauczyć 
– jestem wzrokowcem i okazja do zobaczenia danych 
pozwala mi czasem lepiej ukierunkować myślenie. 
Tak uzyskaliśmy sieć powiązań pomiędzy badaczami 
egzoplanet w Wielkiej Brytanii, którzy wspólnie publi-
kują. Grupy współpracujących naukowców są na nim 
zaznaczone oddzielnymi kolorami a połączenia między 
tymi grupami – czarnymi liniami.

Też tam jesteś?

Tak, w kłębie linii prowadzących do „czerwonej” grupy 
po prawej stronie.  
Te czarne linie są tutaj kluczowe. Widać po nich, że 
między każdymi dwiema grupami da się przeskoczyć 
w jednym lub paru krokach. Oznacza to, że większość 
zespołów szukających egzoplanet w Wielkiej Brytanii 
często ze sobą współpracuje. Za komunikację między 
grupami odpowiadają „ludzie-mosty” – wspomniane 
czarne linie. Przez takie mosty wiedza z jednej małej 
sieci dostaje się do innej. Dzięki temu nauka działa.

To jest ta mądrość sieci?

Możliwe. Ale to byłaby jedynie ciekawa obserwacja, 
gdybyśmy nie zrobili czegoś jeszcze. W nauce zawsze 
dobrze jest porównywać się z innymi. Otóż dokładnie 
taki sam graf wykonaliśmy również dla polskich na-
ukowców zajmujących się egzoplanetami.

Oczywiście w Polsce jest mniej naukowców, którzy 
pracują w tej dziedzinie. Dajmy na to kilkudziesięciu. 
Powiedz mi teraz, czego byś się spodziewał po grafie 
przygotowanym dla naszego kraju? 

Obojętnie gdzie pracują, wszyscy w końcu będą zsie-
ciowani. Z czasem każdy z każdym coś opublikuje.

Tu mam polską sieć badaczy egzoplanet, którą zma-
powaliśmy na początku 2015 roku. W zasadzie rozpada 
się ona na podsieci, między którymi brakuje „ludzi-
-mostów”. Na przykład, od grupy „czerwonej” nie da się 
dojść do grupy „żółtej” mimo bliskiego sąsiedztwa. Nie 
ma między nimi żadnych połączeń.

Wewnątrz podsieci jest sporo wspólnych publikacji, ale 
na zewnątrz brakuje przykładów współpracy. Te grupy 
badawcze są od siebie odseparowane mimo, że działają 
w tej samej dziedzinie.

Przyznam, że mnie zaciekawiło skąd aż taka duża różni-
ca między grafami środowiska polskiego i brytyjskiego. 
Z początku założyłem, że to kwestia wadliwego sposo-
bu wyszukiwania publikacji. Na wszelki wypadek zapyta-
łem więc astronomów na Uniwersytecie Warszawskim 
skąd wziął się taki podział. Dowiedziałem się, że te 
nazwiska reprezentują dwa środowiska – Toruńskie 
i Warszawskie – a brak współpracy w obszarze publika-
cji naukowych jest w nich czymś naturalnym. Pojawia 
się też w kontekście współpracy, a raczej jej braku, 
w tym samym mieście a nawet na tym samym wydziale!

A przecież mówimy tu o naukowcach, którzy pracują 
nad dokładnie tym samym zagadnieniem a czasami 
nawet w tym samym budynku.

Pamiętaj, że badaliśmy tylko powiązania badań nad 
planetami pozasłonecznymi. Ci naukowcy mogli ze 
sobą współpracować przy innych okazjach. Nie wyklu-
czam też pojedynczych przykładów publikacji, które 
wymknęły się klasyfikacji. Oprogramowanie miało za 
zadanie znajdywać ścisłe powiązania potwierdzane 
wielokrotnymi przypadkami współpracy. 

Tak czy owak, wyraźny podział na trzy rozłączne grupy 
wydaje się nieprzypadkowy, szczególnie w tak małym 
środowisku. W Wielkiej Brytanii większość badaczy 
nastawiona była na przyjazną rywalizację, która bardzo 
często przeradzała się we współpracę. Czasami wystar-
czało do tego zwykłe spotkanie na korytarzu wydziału. 
Co roku organizowaliśmy też spotkania całego śro-
dowiska, żeby nie dublować swoich wysiłków i szukać 

możliwości do wspólnego budowania strategii długofa-
lowego rozwoju naszej dziedziny. W Polsce zaskoczyło 
mnie przyzwolenie na długotrwałą separację. Choć 
mam wrażenie, że to przyzwolenie w ostatnich latach 
słabnie, między innymi dzięki postępującemu umiędzy-
narodowieniu polskiej nauki. Ale najciekawsze być może 
obserwacja kryje się u góry grafu. 

Jest tam pan Smith i WASP. 

Doktor Alexis Smith, jest Brytyjczykiem, który spędził 
parę lat w Polsce, zajmując się badaniem egzoplanet. 

Z kolei WASP to wspomniana wcześniej sieć poszuki-
waczy egzoplanet – większość czarnych linii na grafie 
przedstawiającym środowisko w Wielkiej Brytanii jest 
efektem tego jednego projektu. Z reszta jeśli przyjrzysz 
się powiększeniu, odnajdziesz dr. Smitha u źródła jedne-
go z głównych węzłów tej sieci.

Gdyby ktoś z Polski zdecydował się nawiązać z nim 
współpracę, uzyskałby dostęp do samego rdzenia bry-
tyjskiej egzoplanetologii.

Ale nikt tego nie zrobił…

Zakładałem, że zabrakło czasu, choć Alexis był w Polsce 
od 2013 roku. Dlatego w przeddzień konferencji 
Pokazać Przekazać uruchomiłem mój program jeszcze 
raz i dokonałem analizy bieżącego stanu rzeczy. 

Poniżej prezentuję dwie mapy, pokazujące jeszcze raz 
brytyjską i polską sieć badaczy egzoplanet w 2017 roku.
łatwo się domyślić, która jest która.

Odpowiedź sama się nasuwa.

Choć trochę się zmieniło przez te kilka lat, wyraźnie 
widać oddzielne grupy. Nadal są przykłady badaczy 
z tego samego ośrodka badawczego, którzy nie współ-
pracują ze sobą. I nadal nikt nie zaczął współpracować 
z Alexisem Smithem w obszarze egzoplanet. Na ponad 
dwadzieścia publikacji, jakie napisał podczas swojej 
czteroletniej obecności w Warszawie, ani jedna nie po-
wstała na wskutek współpracy z kolegami z goszczącej 
go instytucji. Z drugiej strony, widać pojedyncze osoby, 
które rozwijają współpracę – również między ośrodka-
mi – i działają coraz aktywniej 

Czy ten obrazek jakoś przekłada się na skuteczność 
takich sieci?

Oczywiście. Nowoczesne nauki przyrodnicze są 
pod tym względem wdzięcznym polem do badań. 
Wspominałem wcześniej o tym, że liczba cytowań może 
być traktowana jako wskaźnik użyteczności pracy ba-
dawczej. Nie jest to wskaźnik doskonały, ale użyteczny 
do prostych porównań. Przyjrzyjmy się sieci brytyjskiej 
– jest większa od naszej więc publikacji jest też wię-
cej. Naliczyłem 604 z czego 36 to publikacje topowe, 
o dużym znaczeniu naukowym, każda mająca ponad 
setkę cytowań). Jeśli spojrzymy na wyniki polskiej sieci, 
publikacji jest mniej, dokładnie 72, z czego 7 o dużym 
znaczeniu (3% światowego dorobku). Nie wchodząc 
w szczegóły techniczne można podsumować to tak: 
produktywność naukowców zależy od gęstości siecio-
wania; gdy różne grupy łączą swój potencjał badawczy 
i współpracują ze sobą, efekt jest lepszy. 

David Thornburg w książce Campfires in cyberspaces 
podkreśla rolę kawiarni, stołówek, czy choćby ekspre-
sów do kawy, jako tzw. wodopojów, do których ludzie 
schodzą się i przy których dochodzi do wymiany idei. 
Czy konferencje nie są takimi wodopojami na rozległej 
sawannie nauki?

Mimo rozwoju technologii cyfrowych, wciąż potrzebu-
jemy możliwości nawiązania relacji osobistej. Świetnymi 
do tego okazjami są konferencje – których wartość tyl-
ko w małym stopniu leży we wspomnianym wcześniej 
zapoznawaniu się z nowymi wynikami naukowymi. Ale 
nie tylko konferencje łączą ludzi. Słynne badanie Krauta, 
Egido i Galeghera z 1990 roku dowodzi, że badacz 
ma cztery razy większą szansę na napisanie wspólnej 
publikacji z kolegą lub koleżanką z tego samego piętra 
budynku niż z taką samą osobą z zaledwie piętra niżej. 
Ba! Nawet na tym samym piętrze, położenie biur przy 
tym samym korytarzu zwiększa szansę na nawiązanie 
współpracy o prawie 70%! Po tych przykładach widać 
siłę jaka drzemie w przypadkowych spotkaniach. Jak 
pokazują wspomniane wyżej przykłady ze świata nauki 
– tylko od nas zależy czy z nich skorzystamy. 
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prof. Bohdan 
Cywiński

Historyk, filozof, dziennikarz i pisarz. 
Wykładał na 12 różnych uczelniach 
w Polsce i za granicą (Litwa, Białoruś, 
Ukraina i Łotwa). Zasłużony działacz 
opozycji antykomunistycznej, między 
innymi redaktor miesięcznika „Znak” 
oraz tygodnika „Solidarność”, a także 
prasy emigracyjnej.

Wieloletni członek Klubu Inteligencji 
Katolickiej, a przede wszystkim 
wykładowca Uniwersytetu Latającego  
– podziemnego studium akademickiego, 
nawiązującego (nie tylko z nazwy) 
do podobnej organizacji działającej 
w czasach zaborów. Za swoją działalność 
opozycyjną oraz starania na rzecz 
wolności dziennikarstwa odznaczony 
Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia 
Polski.



prof. Bohdan Cywiński

Czy szkoła da się lubić?

Niedaleko mi do osiemdziesiątki. Czas chyba ograniczać 
już wypowiedzi publiczne. W tej finalnej fazie warto 
może jednak poświęcić jeszcze chwilę uwagi sprawom 
edukacji, oświaty i formacji polskiego inteligenta, który-
mi kilkakrotnie zajmowałem się wcześniej. Dziś patrzę 
na to nieco spokojniej: starość uczy ironicznego dystan-
su i łagodnego anarchizmu.

O szkole każdy wie swoje – w dzieciństwie i we wcze-
snej młodości przechodziliśmy przez nią wszyscy, 
najczęściej uważając ją za udrękę i marząc o dniu 
uwolnienia się od jej nakazów. Po paru dziesiątkach lat 
okazywało się, że w sumie nie była taka zła, potem życie 
okazało się jeszcze o wiele trudniejsze, a ludzie czepiali 
się nas znacznie boleśniej. Posyłając do szkoły własne 
dzieci, nie współczujemy im nad miarę, myśląc raczej 
o tym, czy nauczą się tam tego, czego powinny i co 
w dalszym życiu okaże się im rzeczywiście potrzebne. 
Własne doświadczenie w tym ostatnim względzie oce-
niamy na ogół bez zachwytu, toteż nastawienie rodzi-
ców, zwłaszcza rodziców inteligenckich, wobec szkoły 
już w punkcie wyjścia lubi być krytyczne. Najczęściej 
rozglądamy się za argumentami, które potwierdzą tę 
naszą intuicję. Znaleźć je w praktyce nietrudno.

Głos rodziców jest słyszalny najbardziej. Do rozmów 
włączają się chętnie niedawni absolwenci, często od-
reagowujący przy tym doznane urazy, ale też lepiej zo-
rientowani, jak to w dzisiejszej szkole bywa. Aktualnych 
uczniów nikt się nie pyta, bo przecież pętaki jeszcze 
nic nie rozumieją. Nauczycielom z kolei wierzyć trudno 
– muszą przecież bronić własnej zawodowej pozycji 
i autorytetu.

Opinie są różne. Szkoła uczy tego, co niepotrzebne. 
Nie uczy tego, co potrzebne. Za dużo od dzieci wy-
maga. Za mało wymaga. Stosuje niewłaściwe metody. 
Nie rozumie dziecka. Nie przygotowuje do dorosłości. 
Nie wychowuje. Zanadto chce wychowywać (czytaj: 
ideologizuje w tę lub w tamtą stronę). W konkretnych 
warunkach każdy z tych zarzutów może okazać się 
słuszny. Albo i nie.

Uderza mnie powszechnie ale milcząco przyjmowane, 
a w moim przekonaniu fałszywe, założenie tej kryty-
ki: szkoła to ustawiony na ulicy automat, do którego 

wrzucamy sześciolatka, by po 12 latach wyjąć stam-
tąd dojrzałego i jako tako wykształconego dorosłego 
człowieka. Tego spodziewa się od szkoły rodzic, po 
nim tego oczekuje uczeń, a po uczniu i sam nauczyciel, 
serio wierzący w społeczną rolę swego zawodu. 

Jak jednak jest naprawdę? Błogosławiona powszech-
ność obowiązku szkolnego ma tę wadę, że uniemożli-
wia praktyczne stwierdzenie, czy i do czego szkoła jest 
konieczna, do czego przydatna, a w jakich przypadkach 
może okazać się zbędna, czy wręcz dysfunkcjonalna. 
Gdzie dziś znaleźć człowieka wykształconego, który by 
do szkoły nie chodził?

Sam przyglądam się szkole na przykładzie doświadczeń 
trzech pokoleń mojej rodziny. Mój Tata robił maturę 
jeszcze w carskiej Rosji, w roku 1902. Zakres progra-
mu wiedzy ścisłej, ale i humanistycznej – ogromny, 
wymagania duże. Historia i wszystko, co mogło służyć 
imperialnej ideologii rosyjskiej, załgane zupełnie. Polak 
dojrzewał przeciwko szkole.

Mnie wypadła szkoła lat stalinowskich, zresztą na 
pewno nie najgorszy wtedy warszawski Reytan. Historii 
uczyłem się jednak z podręczników Jefimowa, Gałkina 
i „Krótkiego kursu historii WKP(b)” – dziś zalecam 
wszystkim te lektury w celach rozrywkowych… Nam 
wtedy do śmiechu nie było, ale inne lektury wypożycza-
liśmy sobie wzajemnie po cichu.

Najstarszy mój syn rozpoczął naukę pod koniec lat 70., 
ale już w czwartej klasie podczas stanu wojennego do 
jego szkoły przyszedł obcy „pan” i wypytywał dzieci, 
u kogo w domu jest maszyna do pisania. Piotruś wie-
dział, o co chodzi, bo już dwa lata wcześniej przeżył es-
becką rewizję w naszym mieszkaniu… Niespodziewany 
los sprawił, że rok później chodził już do kolejnej 
klasy w szwajcarskiej szkole w Marly pod Fryburgiem. 
Francuskiego dopiero się uczył, więc problem aklimaty-
zacji w szkole był żywy. Uroczy i mądry młody nauczy-
ciel rozproszył moje niepokoje, ale dodał: „jest jedna 
trudność – w kontaktach ze mną Piotr jest dziwnie 
milczący, nie chce nic opowiadać, zupełnie, jak by mi 
z jakiegoś powodu nie ufał…” Cóż, odpowiedziałem mu 
szczerze: Piotr – tak, jak kiedyś jego ojciec i dziadek – 
byli w domu rodzinnym wychowani tak, by w szkole się 

uczyć, ale o sobie i o domu mówić tam jak najmniej… 
Biedny nauczyciel odszedł po tej rozmowie ogłupiały: 
ci Polacy są jednak zupełnie dziwaczni… Dogadali się 
mimo to z Piotrem dobrze i ich kontakty przetrwały lata.

Tę rodzinną historię interpretuję osobiście tak: zdarzają 
się czasem szkoły uczniowi rzeczywiście nieprzyjazne 
i groźne. Takie doświadczenie bywa ważne: czasem 
niszczy, a czasem wyzwala podmiotowość ucznia. 
W szkole takiej dokonuje się równocześnie proces 
podwójny: trwa edukacja oportunistów i edukacja 
niepokornych. Pytanie o proporcje jednych i drugich nie 
napawa optymizmem: nauka oportunizmu jest znacz-
nie łatwiejsza i przynosi pochwały. Chętnych do niej 
jest więc na ogół więcej. Ale i oportunistom, i niepo-
kornym, pozostaje potem świadomie odczytane lub 
bezwiednie przyjęte doświadczenie dokonanej na nich 

próby ingerencji w uczniowską tożsamość i etos. Próby 
groźnej, bo uczeń w szkole do ostatniego egzaminu 
pozostaje na pozycji partnera słabego i uzależnionego, 
a przy tym – niedojrzałego do mądrej samodzielności.

Szkoła to władza dorosłych, którzy zawsze pokażą, że 
mają rację. I że mają siłę. To władza instytucji oświaty. 
Władza państwa. Władza panującej aktualnie ideologii, 
obojętnie jakiej – od kościelnej do bolszewickiej lub 
masońskiej, każda z nich potrafi być silniejsza od mło-
dziaka. I mieć swoje barwne argumenty. Wielki autory-
tet polskiej oświaty niedawno minionych lat i historyk 
szkolnictwa – Anna Radziwiłł – powtarzała nieraz, że 
szkoła jako instytucja jest zawsze instrumentem, po 
który sięgają różne ręce. 

Czy mamy zatem szkoły nie lubić i podejrzewać 
ją o działania niecne? Nie. Wspomniane tu trudne 
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doświadczenia trzech pokoleń jednej rodziny nie 
ilustrują sytuacji normalnej, przeciętnej, a tym bardziej 
tej, jaką chcemy tworzyć. Tą normą może być szkoła 
przyjazna i godna uczniowskiego zaufania i szacunku 
środowiska rodziców. Rozróżnić jednak w tym mo-
mencie warto między realnym w danej chwili statu-
sem jakościowym szkoły, a tym, co może o niej sądzić 
aktualne pokolenie rodziców, a poprzez nie – szeroka 
opinia publiczna. Wiara w mądrą i uczciwą szkołę jest 
łatwa do przyjęcia tam, gdzie jest silna tradycja general-
nego zaufania do władzy. Tam, gdzie tradycji takiej nie 
ma, szkoła nie stanie się wiarygodną instytucją wycho-
wującą człowieka i obywatela. Niby dlaczego miałaby 
wydawać się wiarygodna? Spójrzmy prawdzie w oczy 
– wychowały nas niełatwe doświadczenia i zostawiło to 
w nas mocny ślad: nie wierzymy dziś sobie nawzajem, 
nie wierzymy tej ani owej władzy, nie wierzymy inten-
cjom żadnej instytucji politycznej na świecie. Dlaczego 
więc mielibyśmy wierzyć pani od polskiego? Jak 
wszystkie wymienione tu instytucje i kierujące nimi oso-
by, tak i ona musi dopiero nas przekonać, że jej akurat 
wierzyć można. A póki tego jeszcze nie osiągnie, niech 
się do wychowywania nie rwie, bo nie da rady. Na razie 
niech uczy ortografii, tabliczki mnożenia i regularnego 
mycia zębów, o patriotyzmie i prawach człowieka niech 
opowie może za jakieś dwadzieścia lat… 

Chociaż – może nie jest tak źle. Szkoła dziś autorytetem 
moralnym nie jest. Ale bywa autorytetem nauczyciel. 
W bardzo marnych szkołach zdarzają się nauczyciele 
dobrzy, znakomici – i to ich pamięta się potem przez 
całe życie. Program z ministerstwa jest nieważny, pod-
ręcznik – mało ważny. Nauczyciel się liczy – i tu widzę 
drogę dla ambitnej pani od polskiego. A reformę syste-
mu oświaty widziałbym w tym względzie jako aktywną 
budowę moralnego autorytetu nauczyciela dobrego 
i ostrą, publiczną krytykę nauczyciela złego, a nawet po 
prostu byle jakiego. To naprawdę ważniejsze od sporów 
o podstawy programowe.

I wreszcie rzecz, od której zacząłem: przyjęcie – 
i wyraźne przekazanie społeczeństwu – koncepcji 
oświatowej, w myśl której szkoła nie jest i nie chce być 
automatem do przetwarzania sylabizującego dziecka 
w wykształconego młodego kandydata do dorosłości, 

ale chce młodemu człowiekowi służyć POMOCĄ 
w zdobywaniu edukacji. Uczysz się ty, a my ci możemy 
w tym pomóc, wytłumaczyć, pokazać, ułatwić.

Propaganda uczniowskiego samokształcenia zwłaszcza 
na etapie szkoły średniej jest znakomitym wytrychem 
edukacyjnym, którego zakres zastosowania okazuje 
się zaskakująco szeroki tym, którzy spróbują go użyć. 
Historia oświaty, zwłaszcza najeżonej trudnościami 
politycznymi oświaty polskiej, wskazuje tu przykłady 
uderzające wyobraźnię. Z kolei współczesne szanse, 
ofiarowywane przez obecność Internetu i przez jego 
nieprawdopodobną popularność wśród młodego 
pokolenia, wskazują, że tędy wiedzie najlepsza droga 
edukacji naszych czasów. Szkoła jako mądry partner 
uczniów w inteligentnej i krytycznej penetracji Internetu 
może znaleźć swoje nowe miejsce w życiu społecznym 
najbliższych generacji. Tu widzę jej szansę i przyszły 
kształt.
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Podstawy prawne

Podstawy prawne Umowa z dnia 1.06.2005 r. o utwo-
rzeniu wspólnej instytucji kultury pn. Centrum 
Nauki Kopernik wraz z aneksami z dnia 21.06.2006, 
26.07.2010, 24.06.2014 i z 3.11.2015 r.

Statut instytucji kultury pn. Centrum Nauki Kopernik 
z dnia 1.06.2005 r. wraz ze zmianami z dnia 21.06.2006, 
26.07.2010, 24.06.2014 i z 3.11.2015 r.

Ustawa z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowa-
dzeniu działalności kulturalnej
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dr Łukasz Badowski – doktor fizyki, wieloletni na-
uczyciel, członek zespołu Pracowni Edukacji CNK,  
koordynator 11 edycji konferencji „Pokazać –
Przekazać”, redaktor merytoryczny publikacji.

dr Jakub Bochiński – kierownik w Pracowni Edukacji 
w Centrum Nauki Kopernik. Zapalony popularyzator 
nauki – występował m.in. na takich wydarzeniach 
jak TEDxKazimierz, FameLab, infoShare, czy BBC 
Stargazing Live. Współtwórca Fundacji Polonium 
oraz stowarzyszenia Rzecznicy Nauki. Doktoryzował 
się w dziedzinie astronomii obserwacyjnej na Open 
University w Wielkiej Brytanii. W ramach badań na-
ukowych odkrył pięć nowych planet poza Układem 
Słonecznym, przyczyniając się do lepszego zro-
zumienia tego, jak powstała Ziemia. W przeszłości 
pracował na University College London, biorąc udział 
w badaniach prowadzonych w Instytucie Początków 
Wszechświata UCL, Centrum Badań Planetarnych 
UCL/Birkbeck i w Obserwatorium Uniwersytetu 
Londyńskiego.

prof. Bohdan Cywiński – biogram str. 52

Stephen Downes – biogram str. 12

Monika Jędrzejewska – absolwentka Wydziału 
Chemii UW, przez wiele lat nauczyciel-pasjonat (chemii 
i fizyki), wieczny eksperymentator, dyrektor szkół spo-
łecznych. Od 2012 pracownik Działu Edukacji Centrum 
Nauki Kopernik, koordynator merytoryczny projektu 
„Nowa Pracownia Przyrody” (2013-2015), współtwórca 
kilku zestawów edukacyjnych (tzw. pudełek Kopernika), 
obecnie kierownik Pracowni Edukacji w obszarze 
nowych narzędzi i metod edukacyjnych. Prywatnie 
miłośniczka górskich wędrówek, teatru i literatury.

Urszula Koss – absolwentka Wydziału Chemii 
Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie kończy pracę 
doktorską z zakresu elektrochemii. Zawodowo na-
uczycielka chemii w szkole podstawowej z oddziała-
mi gimnazjalnymi. Animatorka i trenerka edukacyjna 
w Centrum Nauki Kopernik. Od wielu lat związa-
na z koordynowanym przez CNK programem Klub 
Młodego Odkrywcy. Od września prowadzi nową 
szkołę poza formalną „Między Kropkami”.

dr hab. inż. Janusz Morbitzer – profesor nadzw. 
Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. 
Zajmuje się szeroko pojętą tematyką edukacji infor-
matycznej i medialnej. W swoich pracach koncentruje 
się na badaniu społecznych, cywilizacyjnych, kulturo-
wych, psychologicznych i edukacyjnych konsekwencji 
rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz mediów 
i poszukiwaniu optymalnych metod ich stosowania 
w procesie kształcenia i samokształcenia; zajmuje się 
też zagadnieniem różnorodnych zagrożeń ze strony 
mediów elektronicznych. 
Absolwent krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej 
(kierunek: informatyka). Doktoryzował się i habilitował 
z zakresu nauk humanistycznych (pedagogika, specjal-
ność: pedagogika medialna). Przez wiele lat pracował 
w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie 
(ostatnio na stanowisku profesora nadzwyczajnego, 
pełnił funkcję kierownika Katedry Technologii i Mediów 
Edukacyjnych).

Marcin Polak – biogram str. 32

George Siemens – jeden ze światowych autoryte-
tów edukacji z wykorzystaniem nowych technologii. 
Prowadzi działalność naukową w Centrum Technologii 
Edukacyjnych Uniwersytetu Manitoba (Kanada). Pisarz, 
teoretyk, wykładowca, badacz procesu uczenia się, 
sieci, technologii. Wraz ze Stephen’em Downes’em 
stworzył konektywizm – teorię uczenia się w epoce 
cyfrowej. Wspólnie wymyślili i opracowali – cieszący 
się ogromna popularnością – format uczenia się przez 
internet: masowy otwarty kurs online (MOOC – mas-
sive online open course). Autor „Knowing knowled-
ge” oraz „Handbook of Emerging Technologies for 
Learning”.

dr Agnieszka Tomasik – doktor nauk humanistycz-
nych, współtwórczyni innowacyjnego projektu sie-
ciowania nauczycieli Kreatywna Pedagogika, autorka 
idei lekcji jako spotkania i szkoły NURków. Dyrektorka 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdańsku 
i wykładowczyni w Wyższej Szkole Bankowej 
w Gdańsku.
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