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Publikacja, którą dla Państwa przygotowaliśmy, to nie-
wielka, choć, mamy nadzieję, reprezentatywna część 
dorobku konferencji „Pokazać – Przekazać”, która w tym 
roku odbyła się w Centrum Nauki Kopernik. „Pokazać – 
Przekazać” jest spotkaniem ludzi, którzy prowadzą 
działania na rzecz rozwoju nowoczesnej edukacji. 
W sierpniu 2018 roku, już po raz dwunasty, gościliśmy 
nauczycieli, dyrektorów szkół i przedstawicieli instytucji 
oświatowych, edukatorów organizacji pozarządowych, 
naukowców i ludzi biznesu. To właśnie różnorod-
ność naszych doświadczeń i perspektyw, z jakich 
patrzymy na procesy nauczania, uczenia i uczenia się, 
stanowi wartość podejmowanych dyskusji.

Tematem tegorocznej konferencji były idea i praktyka 
konstrukcjonizmu. Twórcę tej idei, wizjonera i naukowca 
Seymoura Paperta wspominają Paulo Blikstein i Gary 
Stager. To oni, uczniowie Paperta, poprzez prowadzone 
badania i upowszechnianie działań edukacyjnych opar-
tych o teorie konstrukcjonizmu rozwijają współcześnie 
ten kierunek. Gary Stager w udzielonym wywiadzie 
mówi:

W moim rozumieniu uczenie się następuje 
naturalnie, nie jest wymuszone. Jest twórcze, 
ekspresyjne, odpowiada za nie upodmiotowiony 
uczeń, który kontroluje cały proces. Prowadzi 
ono do powstania czegoś, czym uczniowie 
chcą dzielić się z innymi. To jest właśnie sednem 
konstrukcjonizmu.

O czerpaniu z wcześniejszych doświadczeń i formuło-
wanych teorii opowiada profesor Dorota Klus-Stańska. 
Warto sięgać do tych korzeni, aby ucząc siebie i innych, 
lepiej zrozumieć, w jaki sposób zachodzi proces zdoby-
wania nowej wiedzy czy umiejętności. Może zderzając 
nasze metody postępowania z teorią pedagogiczną, 
łatwiej znajdziemy odpowiedź, dlaczego czasem na 
naszej drodze ponosimy porażki.

O działaniach inspirowanych konstrukcjonizmem, które 
mają miejsce w polskiej szkole, mówi w naszym wy-
wiadzie Łukasz Gierek, nauczyciel z Radomia. O szkole, 
gdzie uczniowie na własnej skórze doświadczyli radości 

praktycznego zmagania się z nauką i teraz nie chcą 
wracać do podręczników, a nauczyciele nie wyobrażają 
sobie pracy tylko przy tablicy, nawet tej aktywnej, opo-
wiada dyrektor Dariusz Andrzejewski.

W tym roku, po raz pierwszy w historii „Pokazać – 
Przekazać”, uczestnikami konferencji byli uczniowie 
szkół podstawowych, ostatnich klas gimnazjów i szkół 
średnich z całej Polski. To ważna zmiana. My, dorośli, 
wysłuchaliśmy niezwykłych historii zmagania się z trud-
nymi wyzwaniami inżynieryjnymi, planowania pracy, 
radzenia sobie z porażkami, zdobywania nowej wiedzy 
i umiejętności. Na długo pozostaną w naszej pamięci 
rozmowy z zespołami budującymi małe satelity i drony, 
programującymi misje badawcze czy konstruującymi 
własne pomoce naukowe. Wypowiedzi uczniów, w for-
mie cytatów, będą towarzyszyć Państwu przy lekturze 
tej publikacji.

Znajdziecie w niej Państwo również praktyczne po-
mysły, od czego zacząć konstrukcjonistyczne uczenie. 
Wojciech Karcz pisze, w jaki sposób tworzyć efektywne 
rozwiązania edukacyjne oraz formaty zajęć, jak organi-
zować przestrzeń i dobierać narzędzia. Justyna Picheta 
i Aleksander Jasiak dzielą się doświadczeniem z realiza-
cji projektów wykorzystujących nowe technologie.

Życzę miłej i owocnej lektury, a za rok ponownie zapra-
szam do Centrum Nauki Kopernik.

Anna Dziama (Dyrektor Edukacji Centrum Nauki Kopernik)
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Czy może pan pokrótce przedstawić najważniejsze 
elementy konstrukcjonizmu?

Zacznę od szerszej idei – konstruktywizmu. 
Konstruktywizm to teoria uczenia się mówiąca, że 
wiedza jest konstruowana przez ucznia. W ramach tej 
teorii istnieje szereg różnych podejść pedagogicznych, 
w tym między innymi konstrukcjonizm. Seymour Papert, 
twórca konstrukcjonizmu, lubił bawić się słowami i po-
wiedział kiedyś: „Najlepszym sposobem sprawienia, aby 
wiedza została skonstruowana, jest akt skonstruowa-
nia czegoś, czym można się podzielić”. Na tym polega 
główna idea konstrukcjonizmu. W moim rozumieniu 
uczenie się następuje naturalnie, nie jest wymuszone. 
Jest twórcze, ekspresyjne, odpowiada za nie upodmio-
towiony uczeń, który kontroluje cały proces. Prowadzi 
ono do powstania czegoś, czym uczniowie chcą dzielić 
się z innymi. To jest właśnie sednem konstrukcjonizmu.

Czy mógłby pan podsumować jednym zdaniem, jak 
powinna w praktyce pedagogicznej wyglądać reali-
zacja głównych postulatów konstrukcjonizmu?

Uczenie się przez działanie, świadomość, że wiedza 
jest konsekwencją doświadczeń, jak twierdził Piaget. 
Jeśli ktoś chce się czegoś nauczyć, nic nie zastąpi 
doświadczenia.

Jedno z pytań, z którymi często się spotykamy, 
w dyskusjach na temat konstrukcjonizmu, jest takie: 
czego właściwie możemy nauczyć uczniów, stosując 
to podejście?

W szkole korzystającej z metod konstrukcjonistycznych 
to na nauczycielu spoczywa odpowiedzialność za 
to, aby określić, czego uczniowie mają się nauczyć – 
a następnie dostosować do tego metody uczenia. 
Znormalizowane testy sprawiły, że ludzie stali się rozle-
niwieni. Nie wymagają one wyciągania niewidocznych, 

Progresywna edukacja i długie spacery

wewnętrznych przemyśleń dzieci na światło dzienne. 
Co więcej, sprawiają, że nauczyciel nie musi znać swo-
ich uczniów ani rozumieć ich motywacji. A to kluczowe!

W związku z tym jedną z umiejętności, które muszą 
rozwijać nauczyciele, jest umiejętność badacza, który 
przygląda się nie tylko rezultatowi pracy ucznia ale 
i procesowi prowadzącemu do tego rezultatu. Musi przy 
tym zadać sobie pytanie: jakie umiejętności ów proces 
rozwija w uczniu? Często się zapomina, że nauczyciele 
muszą posiadać zdolność spojrzenia na doświadcze-
nia dziecka z konstruktywistycznego punktu widzenia. 
Muszą patrzeć na to, jaką wiedzę i umiejętności skon-
struowało w sobie dziecko, realizując jakąś aktywność 
w szkole, a potem porównać tę obserwację do progra-
mu nauczania i stwierdzić: „Okej, tej umiejętności już 
się nauczyło, a tę dopiero zdobywa – musimy nad tym 
dalej pracować”.

To jest właśnie klucz do stworzenia dobrego środowi-
ska pracy w szkołach. Zaaranżowanie sytuacji, w której 
nauczyciele rozumiejący lepiej sposób myślenia swo-
ich uczniów mają również okazję do poddania refleksji 
własnych metod uczenia.

Podczas wykładu wspomniał pan o wprowadzaniu 
technologii, podejścia inżynieryjnego i majsterko-
wania do szkół. Dlaczego, pana zdaniem, warto to 
robić?

Dlatego, że wprowadzenie tych elementów do szkół 
otwiera cały wachlarz doświadczeń, które nie były 
dotychczas dostępne dla dzieci. Przede wszystkim to 
nie jest w żadnym wypadku nowy pomysł. To tylko 
ostatnie pokolenie sprawiło, że szkoły stały się bardziej 
bierne, bardziej nastawione na konsumpcję, nie sku-
piają się już na rozwiązywaniu problemów. Zresztą po-
dobnie stało się z całymi społeczeństwami. Wcześniej 
tak nie było.

O okolicznościach sprzyjających konstruowaniu własnej wiedzy, powrocie tradycji 
rzemieślniczych i sztucznej inteligencji w rozmowie z Jakubem Bochińskim opowiada 
doktor Gary Stager – uczeń Seymoura Paperta i jeden z głównych popularyzatorów 
konstrukcjonizmu na świecie.
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Przyznajcie sami, jak kozacko brzmi „wizualizator ruchu wiązki elektronowej 
w warunkach obniżonego ciśnienia”. Zaczęło się od tego, że chcieliśmy coś 
skonstruować. Zaczęliśmy szukać czegoś związanego z polami magnetycznymi, 
z siłami, aż dotarliśmy do siły Lorentza. Spytaliśmy nauczyciela i tak narodził się pro-
jekt. Dużo sami się uczymy. Podczas projektu wychodzą takie rzeczy, o których nie 
pomyślało by się, że też trzeba je umieć, na przykład jak trzymać młotek.

Jakub Błaszczyk, uczestnik konkursu Konstruktorzy Marzeń, uczeń w Zespole Szkół nr 2  
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy
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Szczęśliwie ostatnimi czasy obserwujemy dużą po-
pularyzację majsterkowania, między innymi dzięki 
powszechnie dostępnym nagraniom wideo, za sprawą 
których każdy może uczyć się od ekspertów w swoich 
dziedzinach. To zjawisko reprezentuje nasze podstawo-
we ludzkie pragnienie dążenia do relacji pomiędzy mi-
strzem i uczniem. W społeczeństwie, w którym relacje 
te są w dużym stopniu ograniczone, majsterkowanie jest 
czymś więcej niż tylko sposobem, by pomóc dzieciom 
uzdolnionym manualnie w odnoszeniu sukcesów w na-
uce. To także sposób na przygotowanie dzieci, które 
dobrze radzą sobie w szkole i zbierają dobre oceny, 
do życia w prawdziwym świecie. Do rozwiązywania 
problemów, których nikt z nas nie jest jeszcze w stanie 
przewidzieć.

Co więcej, nowe technologie przywracają do życia 
i wzmacniają tradycje rzemieślnicze. Konstruowanie to 
nie tylko drony i mikrokontrolery, ale również stolarka, 
prażenie kawy, szycie i inne. A przede wszystkim są to 
okazje do spotkań w nieformalnej atmosferze. Wszystko 
to pozwala ludziom zainteresowanym technologiami nie 
tylko zdobywać nową wiedzę ale też uczyć się cierpli-
wości i wytrwałości oraz zdobywać nowe perspektywy 
na otaczający ich świat społeczny.

Od jak dawna zajmuje się pan edukacją?

Od trzydziestu sześciu lat. Pierwszą pracę polegającą 
na uczeniu dzieci rozpocząłem, kiedy miałem zaledwie 
osiemnaście i pół roku, a kiedy ukończyłem dzie-
więtnaście lat, miałem już własny personel i budżet. 
Głównie dzięki umiejętnościom informatycznym, które 
były tak samo cenione dawniej, jak i teraz. Tak więc 
działam aktywnie na tym polu od bardzo dawna i pa-
miętam jeszcze czasy, kiedy w klasach szkoły podsta-
wowej były młotki, gwoździe i kawałki drewna, rośliny 
i zwierzęta, kukiełki i przebrania… Wiele z tych rzeczy 
przepadło na dobre, a zarazem wiele z nich powinno 
wrócić.

Wspomina pan, że z procesu kształcenia zniknęło 
sporo rzeczy. Czy zostały one zastąpione przez coś 
nowego? Gdzie nastąpiły główne zmiany?

Rzeczy, o których przed chwilą wspomniałem, zostały 
zastąpione przez przeładowany program nauczania. 
Wszyscy mają świetne pomysły na to, czego powin-
niśmy wymagać od uczniów. A niezwiększanie ilości 
materiału wymaga ogromnej samodyscypliny. Nie wy-
chodzi to nawet moim ulubionym, niezwykle liberalnym 
i postępowym Francuzom. Pomysły takie jak dodanie 
nowych zajęć dotyczących obywatelstwa cyfrowego, 
nękania w świecie wirtualnym lub przedsiębiorczości 
i zarządzania finansami brzmią naprawdę kusząco. 
Tymczasem ilość dostępnego czasu jest skończo-
na, trzeba zrobić miejsce w programie na wspaniałe 
pomysły kolejnych osób. Niestety pewne rzeczy muszą 
z niego wypaść. Z mojego doświadczenia wynika, że 
pierwszą ofiarą rozdęcia programów nauczania padają 
zazwyczaj zajęcia muzyczne. Następne w kolejności 
są wszelkie kursy i zajęcia do wyboru. Seymour Papert, 
ojciec konstrukcjonizmu i mój mentor, stwierdził kiedyś:

Częścią bycia konstrukcjonistą jest zatem mówienie: 
„Naprawdę nie obchodzi mnie to, czego uczniowie się 
uczą. Obchodzi mnie tylko, że uczą się, jak się uczyć”.

Ale czy nauczyciele uczeni są, jak uczyć uczenia się?

Niestety, sztukę uczenia usunięto z programu przygoto-
wania nauczycieli. Pozostały przede wszystkim kontrola 
i realizacja programu nauczania. Nauczyciele nie mają 
zatem do swojej dyspozycji wszystkich sztuczek, które 

stosowali nauczyciele w poprzednich pokoleniach. 
Z mojego doświadczenia wynika, że kiedy chcieli-
śmy zrobić zajęcia z programowania dla nauczycieli 
i osiągnąć natychmiastowy sukces, musieliśmy przede 
wszystkim skierować je do tych, którzy zdobywali wie-
dzę w latach siedemdziesiątych. Charakteryzują się oni 
elastycznością, doświadczeniem i mądrością, a zarazem 
wiedzą, że odejście od programu nauczania na pięć 
minut nie sprawi, że uczniowie trafią w przyszłości na 
ulicę. To właśnie ci nauczyciele czytali książki zawiera-
jące radykalne teorie na temat pedagogiki, to było ich 
przygotowanie. To oni wiedzą, jak połączyć wychowa-
nie fizyczne oraz nauki ścisłe, języki, wiedzę o kulturze 

i geografię. Rozumieją, jak ważne jest zbudowanie 
gigantycznego statku pirackiego z tektury w klasie. 
Pokazując im możliwości oferowane przez nowe tech-
nologie, nie jest trudno ich przekonać do wykorzysty-
wania ich w praktyce.

Opiera się to na rekursywnym procesie – najpierw 
odbieramy nauczycielom część ich odpowiedzialności 
i swobody podejmowania decyzji, w rezultacie czego 
stają się oni mniej refleksyjni i mniej zorientowani na 
kreowanie interesujących form przekazywania wiedzy. 
To z kolei prowadzi do pogorszenia wyników, więc 
tracimy do nich zaufanie i odbieramy im kolejne obszary 

Najlepsi nauczyciele 
wiedzą, że są w stanie 
nauczyć zaledwie jednej 
miliardowej tego, co wiemy 
o wszechświecie. Zamiast 
jednak się tym zająć, my 
bez końca spieramy się 
o to, która miliardowa jest 
najważniejsza.
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odpowiedzialności… I koło się zamyka. Uczyć może 
każdy, jeśli za uczenie uznamy czytanie ze skryptu. Być 
może właśnie ten pomysł podoba się rządzącym. Dzięki 
takim działaniom można by wysłać nawet małpę, żeby 
uczyła dzieci. Ale szkoły nie staną się od tego lepsze, 
dzieci nie będą się dzięki temu lepiej uczyć, a społe-
czeństwo nie będzie miało z tego żadnej korzyści.

Wiem, że dużo pan podróżuje po świecie – odwiedza 
wiele krajów i doradza w zakresie edukacji. Czy zmia-
ny, które właśnie pan nakreślił, są uniwersalne na 
całym świecie, czy też istnieją systemy, kraje, które 
idą w innym kierunku?

Pojawiają się pewne przykłady i przypadki, które być 
może będą miały większy wpływ na resztę świata. Na 
przykład Nowa Zelandia niedawno zdelegalizowała 
standardowe testy. Mam tylko nadzieję, że nie posta-
nowią ich zastąpić innymi testami. Często nawiązuję do 
przykładu Kostaryki, która wprowadziła do szkół kom-
putery zgodnie z podejściem konstrukcjonistycznym – 
trwa to w różnych formach już od trzydziestu lat.

Dostaję wiele wiadomości z pytaniami o szkoły, które 
mógłbym polecić na całym świecie, ale nie tędy droga. 
Dobre pomysły pojawiają się tu i tam, ale są niezwykle 
kruche i należy o nie dbać, a jedna zmiana dyrektora 
czy ministra może naprawdę szybko zniszczyć cały 
postęp. Dlatego właśnie staram się obserwować przede 
wszystkim nauczycieli, którzy robią ciekawe rzeczy, 
natomiast jeśli chodzi o kraje i systemy, jest to dużo 
bardziej problematyczne.

Nie chcę przez to powiedzieć, że decydenci nie wiedzą, 
co należy robić. Prawda jest taka, że wszyscy mają na to 
jakieś pomysły, ale znam tylko kilka miejsc, gdzie udało 
się je faktycznie wprowadzić w życie. Poza nimi na 
całym świecie w szkołach i klasach dzieje się dokład-
nie to samo. Z tego, co usłyszałem od twoich kolegów 
i koleżanek, sytuacja w Polsce może być nieco gorsza 
niż w innych krajach, ale ogólnie rzecz biorąc, gdybym 
stanął z zawiązanymi oczami przed jakąkolwiek klasą, 
w dowolnym miejscu na świecie, gdyby nie różnice ję-
zykowe, nie byłbym w stanie powiedzieć, gdzie jestem.

Niektórzy obawiają się, że przy wprowadzaniu 
w klasach nowoczesnych technologii modernizacja 
nie będzie następować równomiernie, to znaczy – 
niektóre klasy zostaną pominięte. Pytanie brzmi: czy 
nie przyczynilibyśmy się w ten sposób do dalszego 
pogłębienia nierówności w edukacji? Czy jest to coś, 
czego powinniśmy się obawiać?

Nie wiem, jak wygląda sytuacja w Polsce, ale z mojego 
doświadczenia z innych krajów wynika, że biedne szkoły 
mają dokładnie tyle samo komputerów co bogate szko-
ły, po prostu wykorzystują je w dużo gorszy sposób.

Zatem nie chodzi wyłącznie o samo wprowadzanie 
nowych technologii, ale o to, co z nimi zrobimy?

Wielkim błędem jest stwierdzenie, że mając tysiąc szkół 
i mogąc sobie pozwolić na zakup tysiąca komputerów, 
powinniśmy przydzielić po jednym do każdej szkoły, bo 
tak będzie sprawiedliwie. Nie mam dużego problemu 
z tworzeniem tymczasowych nierówności. Dlaczego? 
Ponieważ widziałem wiele złych rzeczy, które miały 
miejsce, a także wiele dobrych rzeczy, które nigdy się 
nie rozwinęły, ponieważ uznaliśmy, że coś nie byłoby 
sprawiedliwe.

W Kostaryce ówczesny prezydent kraju Óscar Arias 
Sánchez stwierdził, że trzeba kupić określoną liczbę 
komputerów do każdej szkoły – ta liczba była nie-
wystarczająca i nie pozwoliłaby na zapoczątkowanie 
jakichkolwiek zmian w szkolnictwie. Wówczas Papert 
stwierdził: „Nie jestem zainteresowany, to straszliwy 
pomysł. Wykorzystajmy dostępne zasoby tak, by zrobić 
to dobrze w tylu miejscach, w ilu jest to możliwe. 
I zamiast mówić »to niesprawiedliwe«, postarajmy się 
stworzyć model, na którym będą mogli się oprzeć 
inni”.

O ile mi wiadomo, jest pan również rodzicem.

Od niedawna nawet dziadkiem.

Moje gratulacje! Sam jestem młodym rodzicem, mój 
syn ma zaledwie roczek. Gdyby miał pan udzielić 

rodzicom jednej porady na temat wspierania rozwoju 
i edukacji ich dzieci, co by to było?

W zasadzie mam dwie rady. Pierwszą zaczerpnąłem od 
genialnego Alana Kaya, który w dużej mierze przyczynił 
się do wynalezienia komputera osobistego: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mój wnuk ma obecnie dwa i pół roku. Ostatnio spędzi-
łem jakieś cztery dni, czytając recenzje szkieł powięk-
szających na Amazonie.

Drugą radą, jakiej udzieliłbym rodzicom, jest to, aby nie 
pozwalali, by szkoła kolidowała z życiem ich rodzi-
ny. Szkoła ma tę naprawdę niesamowitą moc, która 
dotyczy nas wszystkich. Kiedy cofnę się pamięcią do 
doświadczeń bycia rodzicem dzieci w wieku szkolnym, 
nie potrafię sobie przypomnieć ani jednej sytuacji, 
w której moje dzieci płakały i nie było to związane ze 
szkołą. Każdy poważny kryzys w rodzinie był związany 
ze szkołą. Każda sytuacja, gdy któreś z naszych dzieci 
czuło się źle, gdy byliśmy na nie wściekli, gdy one były 
wściekłe na nas, wynikała z tego, że egzekwowaliśmy 
jakąś szkolną zasadę lub pomysł. Nie sądzę, żebyśmy 
musieli traktować szkołę tak poważnie. Nie uważam, że 
powinniśmy oddawać szkole taki stopień władzy nad 
naszym życiem.

W tej chwili wiele się słyszy o tym, jakie zmiany na 
świecie przyniesie automatyzacja, sztuczna inteli-
gencja, uczenie maszynowe, cywilizacja algorytmu 
i tak dalej. Potencjalnie również w systemie edukacji. 
Jakich umiejętności będziemy potrzebować w świe-
cie, który może zostać w pełni zautomatyzowany? 
Na co należy położyć nacisk w edukacji, aby przygo-
tować dzieci na wyzwania nadchodzącego świata?

Progresywna edukacja i długie spacery

Kup lupę i chodź na długie 
spacery, aby pokazać dziecku, 
że rzeczy nie są naprawdę 
takie, na jakie wyglądają na 
pierwszy rzut oka.

Na rzeczy, które sprawiają, że jesteśmy ludźmi. Temat 
sztucznej inteligencji jest w dużej mierze rozdmucha-
ny. Nie rozumiem ludzi, którzy są nią tak podekscy-
towani, wiedząc o tym, jak daleka jeszcze droga do 
opracowania prawdziwej sztucznej inteligencji. Mój 
przyjaciel Marvin Minsky [jeden z pionierów sztucznej 
inteligencji – przyp. red.], gdy wydarzyła się tragedia 
w Czarnobylu, napisał artykuł o tym, że nie udało nam 
się jeszcze zbudować robota, który byłby na tyle inte-
ligentny, żeby otworzyć drzwi. Tragedia w Fukushimie 
wydarzyła się dokładnie trzydzieści lat później, a my 
nadal nie mieliśmy robota, który potrafiłby sobie z tym 
poradzić. Pomysł, że zautomatyzujemy obecny system 
edukacji, jest więc dla mnie absolutnie niedorzeczny.

Co więcej, dzięki tak zwanym big data powstają wi-
zje przedstawiające klasy zoptymalizowane do tego 
stopnia, że nikt o zdrowych zmysłach nie wyśle do nich 
swoich dzieci i wnuków. Czasem zaskakuje mnie deter-
minizm technologiczny prezentowany przez firmy, które 
twierdzą na przykład, że „wykorzystujemy zaledwie 
5% gromadzonych danych na temat rozwoju ucznia”. 
Co w związku z tym? Być może pozostałe 95% nie jest 
interesujące. Jaki procent uszczęśliwiłby wszystkich? 
Przyjmując nawet, że kiedyś bylibyśmy w stanie wyko-
rzystać wszystkie te dane, stworzylibyśmy dystopijną 
klasę, w której nikt nie chciałby się uczyć.

Biorąc pod uwagę obecny klimat polityczny i to, jak się 
czuję za każdym razem, gdy idę na koncert, mam wra-
żenie że przez kilka lat nie powinniśmy uczyć niczego 
innego niż socjologii i muzyki, ponieważ nasza cywili-
zacja jest w pewnym sensie zagrożona. Nie chodzi tylko 
o stanowiska pracy. Powinniśmy być gotowi na nieunik-
niony sprzeciw społeczeństwa, który wyniknie z pełnej 
automatyzacji i dominacji technologii w życiu.

Pod tym względem, dobre, wszechstronne kształcenie 
dzieci, uwzględniające również nauki humanistyczne, 
będzie dla nich kluczowe. Będzie stanowić o dobrym 
przygotowaniu nie tylko do dalszej nauki akademickiej, 
ale i do przyszłego życia posiadającego głębszy sens.
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Skąd zainteresowanie konstruowaniem wśród 
Państwa wychowanków?

Chciałem na wstępie podkreślić, że nasza szkoła jest 
szkołą publiczną, choć staramy się działać w interesu-
jący sposób, wykorzystując metody, które nie zawsze 
kojarzą się ze szkołą. Może bardziej z przedsiębiorstwem 
czy start-upem. Chcemy pokazywać uczniom, że umie-
jętności można zdobywać w sposób interesujący, a przy 
okazji, budować kompetencje ludzi, o których będziemy 
mogli powiedzieć, że są absolwentami szkoły XXI wieku.

Już w 2009 roku zaczęliśmy przestawiać się na pracę 
z uczniami, dla których świat cyfrowy jest czymś natural-
nym. Oczywiście oznacza to, że szkoła musi być dobrze 
wyposażona, aby nauczyciele i uczniowie wspólnie mogli 
korzystać z tych nowoczesnych narzędzi. Ale wyposa-
żenie to nie wszystko – ważne, co z nim zrobimy. My 
staramy się tworzyć przestrzeń, którą można by nazwać 
laboratorium albo raczej „miejscem do doświadczania”.

Muszę przy tym powiedzieć, że nie udałoby się to, 
gdyby nie wizja, zaangażowanie i wsparcie ze strony 
nauczycieli, ale też ze strony naszego samorządu, który 
widzi i docenia nasze działania. Bez tych dwóch ele-
mentów byłoby naprawdę trudno.

Konstrukcje tworzone przez państwa uczniów są 
niesamowite. Skąd te pomysły? Czy szkoła jest tu 
źródłem inspiracji?

Mam taką nadzieję. Mamy na przykład zajęcia z mecha-
troniki – budowania użytecznych maszyn napędzanych 
prądem elektrycznym. Myślę, że niewiele szkół podsta-
wowych zajmuje się tego typu działaniami. Odnosimy 
w tej dziedzinie sukcesy. W finale konkursu Intel Make 
Tommorow podczas Gdynia E(x)plory Week znalazło 

Szkoła na miarę XXI wieku

Uczniowie ze szkoły we Wrześni zrobili furorę na tegorocznej konferencji, 
demonstrując szereg rozwiązań konstruktorskich mających praktyczne zastosowanie 
w szkolnej klasie czy… ochronie zdrowia. O tym, skąd się bierze inspiracja do 
realizowania wrażliwych społecznie projektów uczniowskich wykorzystujących 
nowoczesne technologie, z Dariuszem Andrzejewskim, dyrektorem samorządowej 
Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni, rozmawia Krzysztof Wiatr.

się jedenaście projektów z całej Polski, w tym cztery 
z naszej szkoły. Mechatronika to fantastyczna zabawa, 
możliwość doświadczania, eksperymentowania wła-
ściwie w nieograniczony sposób i potem praktycznego 
zastosowania wiedzy zdobytej podczas tej zabawy.

Uczymy też młodzież programowania na dość zaawan-
sowanym poziomie. Używamy do tego mikrokontrole-
rów Arduino i BeCreo – to są często zajęcia, podczas 
których mogliby się uczyć studenci kierunków infor-
matycznych. Wykraczamy bardzo daleko poza program 
szkoły podstawowej. Bierzemy udział w rozmaitych pro-
jektach, na przykład ostatnio w projekcie Fajne Granty, 
organizowanym przez fundację CoderDojo, wspólnie 
z T-Mobile. Uczniowie pod opieką naszego nauczyciela 
zgłosili projekt sztucznej dłoni, która miałaby pomagać 
osobom z porażeniem nerwowym lub inną dys funkcją. 
Wymyślili, że wydrukują na drukarce 3D elementy 
fizycznej konstrukcji i zaprogramują je. Na dwieście 
wniosków w Polsce trzynaście zdobyło nagrodę, w tym 
jedna szkoła podstawowa i to jest właśnie nasza szkoła. 
W nagrodę uczniowie otrzymali drukarkę 3D, po to aby 
swój projekt zrealizować.

Często w świecie cyfrowym obserwujemy spadek pew-
nych kompetencji związanych ze zdolnościami manual-
nymi uczniów. Dlatego w tym roku stworzyliśmy nową 
przestrzeń, właśnie do prac manualnych. Wracamy 
zatem również do starych czasów, kiedy trzeba było 
umieć popracować jakimiś narzędziami w pracowni. 
Chodzi o to, by zaszczepiać uczniom entuzjazm i zain-
teresowanie zajęciami innymi niż cyfrowe.

A jaka jest rola dyrektora, który zarządza taką szkołą?

Powinien być otwarty na to, co chcą zaproponować 
koleżanki i koledzy. Gotowy do wyjścia poza codzienne 

Szkoła na miarę XXI wieku

Wiele osób myślało, że tunel aerodynamiczny jest używany na uniwersytetach albo 
w dużych firmach produkujących skrzydła, a tak naprawdę każdy może go zrobić 
w domu. Taki tunel jest łatwo zbudować: sześć kawałków sklejki, wiatrak kompute-
rowy, kilka słomek. Naprawdę nie trzeba dużo, żeby stworzyć taki tunel. Dzięki tego 
typu zadaniom możemy sami zaobserwować, co się dzieje, a nie wkuwać coś z książki. 
Możemy zrozumieć aerodynamikę lepiej niż na obrazkach.

Jakub Okiński, uczeń Bednarskiej Szkoły Realnej
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ramy, na przykład takie drobiazgi jak niestandardowe 
ustawienie stołów w klasie. W naszej szkole staramy się 
więc wspólnie dochodzić do takich rozwiązań, które 
powodują, że zachodzi zjawisko synergii między oczeki-
waniami dzieci a tym, co sami robimy i im proponujemy. 
Najważniejsze to nie ograniczać.

Oczywiście demokracja w szkole kończy się w mo-
mencie, kiedy mamy do czynienia z bezpieczeństwem 
uczniów i z przestrzeganiem prawa. Ale w ramach wy-
znaczonych przez te ograniczenia można zrobić bardzo 
dużo ciekawych rzeczy. Nauczyciel, który chce działać, 
ma na to moje przyzwolenie.

Proszę zauważyć, że jeśli tylko nauczyciel zechce, może 
działać twórczo. Stale słyszymy o przeładowanych pro-
gramach i podstawie programowej. Jednych nauczycieli 
to hamuje, nie pozwala im rozwinąć inicjatywy. Innym 
natomiast to nie przeszkadza, wręcz przeciwnie. Widać 
więc, że tym, co decydujące o jakości nauki w szkole, 
nie są podstawy programowe, tylko nauczyciele. Jeśli 
chcą, to trzeba ich po prostu wspierać, wierzyć w nich, 
nagradzać ich, świętować ich sukcesy. I doceniać pu-
blicznie, bo to daje im kolejny zastrzyk energii.

Pewna nauczycielka na konferencji zadała mi takie 
pytanie: a co z BHP? Przecież te wszystkie działania 
mogą być niebezpieczne dla dzieci. Jak by pan na to 
odpowiedział?

To bardzo ciekawe. Musielibyśmy przeanalizować 
konkretne sytuacje. Jak już powiedziałem, w szkole 

demokracja nie obejmuje kwestii bezpieczeństwa. Ale 
zasady BHP wcale tak bardzo nie ograniczają. To kwe-
stia chęci i poszukiwania szans tam, gdzie kto inny widzi 
ograniczenia. Przyznam szczerze: nie spotkałem się 
z zajęciami, na których pojawiłoby się zagrożenie zdro-
wia i życia. Wyobraźmy sobie następujący dylemat: czy 
zbijanie za pomocą gwoździ karmnika dla ptaków jest 
sytuacją, która zagraża bezpieczeństwu dzieci? Krytyk 
powie, że tak. Bo przecież młotka można użyć na różne 
sposoby. Ale istnieje przecież cała sfera metodyki pracy 
podczas takich zajęć. Jeśli robi się to zgodnie ze sztuką, 
to nie widzę szczególnego zagrożenia.

Co by pan doradził innym nauczycielom i dyrek-
torom, którzy chcą wprowadzić takie działania do 
swoich szkół?

Zamiast doradzać, chętnie zaprosiłbym tych nauczycieli 
do odwiedzenia naszej szkoły. We Wrześni organizowa-
na jest co roku w lutym konferencja „Lepsza Edukacja”. 
Spotykają się tam nauczyciele entuzjaści i dyrektorzy 
szkół, by wymienić się doświadczeniami, posłuchać na-
ukowców i podejrzeć dobre praktyki edukacyjne. Można 
zobaczyć, jak rozwijać szkołę w takim kierunku, żeby nie 
była oderwana od rzeczywistości.

Według mnie każda szkoła powinna mieć własny 
pomysł na siebie. Nie chcę doradzać, bo moje rady 
mogłyby być nietrafione. W każdej szkole są przecież 
inni nauczyciele, w każdej szkole są liderzy z różnych 
dziedzin. Warto ich szukać i wspierać. Czasem okaże się, 
że właściwy kierunek to teatr, muzyka czy inna forma 
działalności kulturalnej. W innych przypadkach szkoła 
zdecyduje się pójść w kierunku technicznym, jak nasza. 
Moim zdaniem każda szkoła musi o tym zdecydować 
sama.

Bardzo dziękuję za rozmowę.

Uważam, że nauczyciel to jest 
zawód artystyczny, twórczy. 
Co więcej, tak jest zapisane 
w ustawie: dowolny wybór 
metod i form pracy spośród 
uznanych przez współczesne 
nauki pedagogiczne.

W swoich projektach edukacyjnych wykorzystuje 
pan technologię. Historii uczy pan poprzez modelo-
wanie w 3D średniowiecznej osady, a ekologicznej 
wrażliwości – poprzez projektowanie urządzeń z su-
rowców przeznaczonych do wyrzucenia.

Kilka lat temu uzyskałem tytuł Microsoft Innovative 
Educator Expert i zostałem zaproszony do udziału 
w konferencji „E2 Education Exchange” w Toronto. Tam 
poznałem wiele osób, które pokazały mi, jak moż-
na uczyć inaczej. Jeden z wicedyrektorów w szkole, 
w której uczę, jest informatykiem, tak jak ja. Mamy tu 
fajną grupę ludzi, która jest zafiksowana na punkcie 
wykorzystania nowoczesnych technologii, organizu-
jemy nawet konferencję „Nowoczesne Technologie 
Informacyjne w Służbie Cyfrowej Szkoły i Administracji 
Publicznej”. Kiedy pracowałem w liceum, co roku pro-
wadziłem dokładnie te same lekcje w tej samej kolejno-
ści: dokładnie wiedziałem, co będę robił tego samego 
dnia za rok, bo to samo robiłem dwa lata temu i tak 
dalej. W szkole, w której obecnie uczę, tego nie ma – 
mamy bowiem bardzo kreatywny zespół. On podkręca 
moją kreatywność i daje mi motywację. Natomiast naj-
większa motywacja to właśnie wspomniana konferen-
cja, podczas której zobaczyłem na przykład, co to jest 
gamifikacja, jak uczyć za pomocą wykorzystania gier, 
jak Minecraft¹ jest wykorzystywany do nauki chemii, 
fizyki, biologii, historii. Mam kolegę Szkota, który jeździ 
po świecie i jest minecraftowym edukatorem. Pokazał 
mi, jak zrobił w Minecrafcie Koloseum, a ja pomyśla-
łem: dlaczego moi uczniowie mają się uczyć samego 
wymiarowania? Przecież to są takie same wymiary, 
takie same rzuty przestrzenne. Pomyślałem wtedy, że 
połączę wymiarowanie z historią.

Często też podczas konferencji, którą organizujemy, 
mamy do przygotowania zajęcia dla nauczycieli – mu-
simy wtedy wyjść poza naszą strefę komfortu i poza 

Radom w 3D

W rozmowie z Krzysztofem Wiatrem Łukasz Gierek, nauczyciel w Zespole Szkół 
Technicznych w Radomiu, opowiada o tym, jak uczniowie twórczo stosują 
technologię do zdobywania wiedzy z różnych dziedzin, o lekcjach historii 
z wykorzystaniem drukarek 3D i o tym, jak przenosiny z liceum do technikum 
uwolniły nauczycielską kreatywność.

ramy przedmiotów, których uczymy. Muszę na przykład 
zastanowić się, czego potrzebują matematyk, fizyk czy 
chemik – jak oni mogliby wykorzystać technologię. 
Dlatego też nasze pomysły są nieszablonowe i czasami 
trochę z kosmosu. Teraz będę wykorzystywał rzeczywi-
stość rozszerzoną na historii i fizyce.

W pana projekcie uczniowie modelują trójwymia-
rową falangę macedońską. Czego uczniowie tu się 
uczą? Jaki to ma związek z taką konkretną codzienną 
edukacją?

Tak naprawdę to jest miks wszystkiego. Organizuję 
aktualnie projekt Radom 44 – szukam do niego sponso-
rów, którzy kupią filament do drukarki albo ewentualnie 
jeszcze jedną drukarkę, bo jedna nie obsłuży całego 
projektu. Zadzwoniłem do kolegi z Urzędu Miejskiego, 
który dał mi dostęp do map z 1944 roku. Okazuje się, że 
Radom zamówił mapy z lat 1944–1973. Widzimy dzięki 
nim, jak nasze miasto się zmieniało. Uczniowie musieli 
przestudiować te plany, teraz będziemy odwzorowywali 
Radom w programie Tinkercad, a następnie drukowali 
za pomocą drukarki 3D. To jest suma ich chęci, suma 
ich ciekawości, suma historii i wykorzystania informaty-
ki. Tak naprawdę uczniom często wystarczy jakaś iskier-
ka, pomysł, który rzucę, a potem już działają sami, ja ich 
nie kontroluję. Na moich zajęciach uczniowie wiedzą, 
co mają robić.

Innej grupie pokazałem, jak działa AR – rzeczywistość 
rozszerzona. Pokazałem w klasie aplikację 3DBear 
AR stworzoną przez fińskich deweloperów przy 
współpracy z lokalnymi szkołami Keuda² i zapytałem, 
co moglibyśmy za jej pomocą zrobić. Uczniowie 
powiedzieli, że coś z fizyki, na przykład układ 
słoneczny. Mieli zaplanować, jak będą wyglądały 
planety, która będzie największa. Ja tylko zwracałem 
uwagę, jeśli coś trzeba było poprawić, na przykład 
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większą podstawkę czy napis. Właściwie to robiło się 
samo i właśnie o to chodzi – wystarczy rzucić iskrę, 
a uczniowie już sami zajmą się realizacją projektu.

Ja jestem tylko opiekunem. Istnieje takie bardzo 
dobre narzędzie, które nazywa się Microsoft Teams. 
W szkole korzystamy z niego do zarządzania zespołem 
informatyków i dzielenia się różnego rodzaju 
zadaniami. Ja natomiast swoim uczniom przekazuję za 
jego pomocą wszystkie materiały, zadania i prowadzę 
tam dyskusję. Uczniowie w naszej szkole nie korzystają 
w ogóle z zeszytów. Wszystko robimy w OneNote 
albo właśnie w Microsoft Teams. Wrzucam tam na 
przykład zdjęcie, podział Radomia, a uczniowie muszą 
już sami nad nim pracować. Ja ewentualnie mogę coś 
skorygować. Dlatego właśnie jestem opiekunem, nie 
nadzorcą – to słowo źle się kojarzy. Menedżer projektu 
szkolnego – tak mogę siebie nazwać, tak to bowiem 
wygląda.

Porównywał pan swoją pracę w technikum z pra-
cą nauczyciela we wcześniejszej szkole, w liceum. 
Powiedział pan, że w liceum zawsze pan wiedział, 
co będzie robił w przyszłym roku. Może pan to 
rozwinąć?

Praca w liceum przebiegała zgodnie z ustalanymi od 
dawna schematami, natomiast 

Starałem się, żeby zajęcia były atrakcyjne dla uczniów, 
żeby to nie było tylko oglądanie książek albo czytanie 
jedynie teorii na temat tego, co się zdarzyło na przykład 
w 1976 roku – że powstał wówczas e-mail. W obecnej 
szkole mam inne możliwości, jest to kwestia również 
otoczenia. Kiedy tam trafiłem, czułem się tak – z czego 
śmieję się do dzisiejszego dnia – jakbym był ubogim 
krewnym, który nagle się znalazł w fajnym towarzystwie. 
Wracając jednak do pytania: są to dwie zupełnie różne 
rzeczy. W nowej szkole rozpocząłem nowy etap swojej 
kariery; mam zupełnie inną motywację, którą jest głów-
nie udział w rozmaitych konferencjach. Kiedy gdzieś 
jedziemy, poznajemy ludzi, którzy też są pozytywnie 
zakręceni i którzy są dla nas inspiracją. My też dajemy 
inspirację innym. Ktoś przyjeżdża do nas na warsztaty 
i odkrywa, że z tabletu za 150 złotych z Biedronki może 
zrobić tablicę interaktywną – potrzebny jest tylko rzut-
nik. Musimy wychodzić do ludzi z pomysłami.

W technikum ma pan wolność, kreatywnie tworzy 
pan programy lekcji. A czy tej wolności nie było 
wcześniej w liceum?

Taka wolność była możliwa, tylko ja nie wiedziałem, 
gdzie jej szukać. Nie chodzi mi o to, że moje szefostwo 
było złe, ale o to, że tutaj dyrekcja wspiera mnie w mo-
ich pomysłach, a nie patrzy na mnie z politowaniem 
i z myślą: „okej, rób, co chcesz”. Środowisko musi być 
wspierające. Środowisko, atmosfera, inni nauczyciele – 
to wszystko powinno być motywacją, która pomoże 
rozwinąć możliwości. W liceum, w którym wcześniej 
uczyłem, brakowało tej kultury, która nadaje kierunek 
i moc w działaniu.

Jakie są potencjalne trudności, które mogą wystąpić 
przy takim sposobie uczenia?

Jeżeli chodzi o uczniów, to trzeba ich odpowiednio 
zmotywować. Są oczywiście jednostki, które pracują 
po prostu „na odwal”. Trzeba wówczas w jakiś sposób 
wskrzesić w nich chęci do pracy i to jest właśnie jedna 
z podstawowych trudności. Kolejną trudnością jest to, 
że trzeba również odpowiednio kreatywnie podejść 
do podstawy programowej. To nie musi być podręcznik. 

W programie nauczania nie ma w ogóle takiego cze-
goś jak 3D, a ja właśnie wprowadzam druk 3D do szkół. 
Drukarkę 3D kupiliśmy trochę potajemnie. Stwierdziłem, 
że fajnie byłoby w szkole zrobić prototypowanie – 
stworzenie jakiegoś elementu, a potem sprawdzenie, 
czy zrobiliśmy to dobrze. Nie chciałem, żeby uczniowie 
rzeźbili z metalu, bo to zajmuje za dużo czasu, a mate-
riał jest za drogi. Namówiłem więc radę rodziców, żeby 
kupiła drukarkę 3D. Teraz uczniowie przy okazji zajęć 
coś biorą, mierzą, a potem drukują, żeby sprawdzić, czy 
rzeczywiście jest tak, jak to sobie zaplanowali.

Ciekawi mnie, jak się układa współpraca z innymi 
nauczycielami w szkole. Jedną z metod łączenia 
technologii z realizacją podstawy programowej jest 
przyjęcie przez jednego z nauczycieli roli zwanej 
maker teacher, czyli nauczyciel, który zna się na 
technologiach i łączy siły z nauczycielami innych 
specjalizacji, aby wspólnie tworzyć projekty edu-
kacyjne dotyczące przedmiotów z podstawy pro-
gramowej. Właściwie jest pan trochę takim maker 
teacherem – zna się na technologiach i proponuje 
innym nauczycielom współpracę.

Czasami, kiedy mówię, że mam pomysł, to nauczyciele 
odpowiadają: „Nie, nie chcemy tego słyszeć” (śmiech). 
Przede wszystkim trzeba uświadomić ludziom, że duża 
liczba nowych, innowacyjnych pomysłów wpływa na 
pozytywny wizerunek nas jako nauczycieli i marketing 
szkoły. My te wszystkie rzeczy pokazujemy na zewnątrz, 
informujemy prasę, a uczniowie sami przychodzą do tej 
szkoły. Nie martwimy się o nabór, bo wyniki nauczania 
są bardzo dobre, a szkoła ma pozytywny i ciepły wize-
runek na zewnątrz. Jeżeli chodzi o współpracę – kiedy 
ktoś widzi, że jakiś pomysł jest fajny, że gdzieś uzyska 
pomoc techniczną, że to jest bardzo proste i przyniesie 
ciekawy efekt albo zyski, to nie ma żadnego problemu 
ze współpracą.

A czy w pańskiej szkole dyrekcja wspiera taką 
współpracę?

Tak, zdecydowanie. Czasami słyszę kolegę czy ko-
leżankę po fachu, którzy mówią: „Zrobiłabym to, ale 
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kiedy podjąłem pracę 
w Zespole Szkół Technicznych, 
zaczęły się pojawiać 
nowe pomysły, koncepcje 
i możliwości zrealizowania 
standardowych lekcji 
w innowacyjny sposób.
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Udajmy się w krótką podróż w czasie. Cofnijmy się 
mniej więcej o sto lat i przypomnijmy sobie, jak kiedyś 
postrzegano edukację. Sto lat temu nie budziło zdzi-
wienia, gdy uznany akademik publiczne porównywał 
kobiety do goryli, wyciągając stąd wniosek, że ofe-
rowanie kobietom wykształcenia takiego jak męż-
czyznom należy traktować jako niebezpieczną iluzję. 
Oczywiście słowa tego typu brzmią przerażająco. 
Należy jednak pamiętać, że jeszcze wiek temu edu-
kacja była przywilejem zarezerwowanym dla wąskich 
elit – białych mężczyzn, którzy charakteryzowali się 
rzekomo wyższą inteligencją i lepszymi zdolnościami, 
podczas gdy wszyscy pozostali byli swego rodzaju 
obywatelami drugiej kategorii pod względem dostępu 
do kształcenia.

Tak wyglądała edukacja do lat trzydziestych i czterdzie-
stych, ale na szczęście ludzkość zdała sobie sprawę, że 
to nie jest w porządku – że nie można segregować ludzi 
ze względu na płeć, rasę i tak dalej. Następnie w świecie 
edukacji pojawił się pewien niesamowity pomysł – idea 
sprawiedliwości. Idea ta mówi, że każdy powinien mieć 
taki sam dostęp do edukacji, niezależnie od koloru 
skóry, płci i innych czynników. Możemy urodzić się 
w rodzinie, która ma więcej pieniędzy i większe możli-
wości, możemy też urodzić się w biedniejszej rodzinie, 
jednak takie okoliczności nie powinny ograniczać tego, 
jak daleko możemy zajść. Edukacja powinna wyrów-
nywać szanse, nie pogłębiać podziały. Jest to jedno 
z najtrudniejszych wyzwań, zaraz obok powszechnej 
opieki zdrowotnej, jakie postawiliśmy przed sobą jako 
ludzkość.

Sprawiedliwie, czyli po równo

Drugą formułą, która w pewnym stopniu zainspi-
rowała ideę sprawiedliwości, była idea jednolitości. 
Sprawiedliwość w edukacji miała zostać osiągnięta 
przez przekazywanie wszystkim tych samych treści, 

profesor Paulo Blikstein (Uniwersytet Stanforda)

Uczenie się przez tworzenie i konstruowanie

Nowe technologie mogą stać się narzędziem, które wyeliminuje nierówności 
w dostępie do edukacji. To unikalna szansa w dziejach nauczania. O ile uda się uniknąć 
dwóch pułapek – elityzacji i trywializacji. Wykład Paulo Bliksteina, ucznia Seymoura 
Paperta i pioniera wprowadzania fablabów do szkół.

o tej samej porze, tego samego dnia. Miało to zapew-
nić ludziom takie same możliwości i postawić ich na 
tym samym poziomie edukacyjnym. Gdy słyszymy 
o zapewnieniu wszystkim jednakowych standardów, 
natychmiast na myśl przychodzi technologia. Dlaczego? 
Ponieważ technologia świetnie sprawdza się w przypad-
ku produkcji rzeczy powtarzalnych, takich samych, jak 
na przykład seryjnie produkowane samochody, lodówki 
czy telewizory.

Istnieje ilustracja, która pokazuje jak w 1899 roku wy-
obrażał sobie edukację jeden z francuskich artystów 
–przewidywał on istnienie jakiejś magicznej maszyny, 
która mieląc książki, wydobędzie z nich wiedzę, a na-
stępnie wtłoczy ją prosto do głów dzieci. Choć może 
wydawać się to śmiesznie, to jest to bardzo realne 
marzenie, bardzo prawdopodobny pomysł. Thomas 
Edison na początku XX wieku uważał, że ówczes-
ne podręczniki zapewniały zaledwie 2% wydajności 
w przekazywaniu wiedzy. Tymczasem edukacja przy-
szłości miałaby odbywać się za pośrednictwem filmów, 
których skuteczność osiągałaby 100%. Ludzie wie-
rzyli wówczas, że odkryjemy jakiś rodzaj technologii, 
który zastąpi nauczycieli i sprawi, że edukacja stanie 
się bardziej efektywna. Wszystko po to, aby zapewnić 
ludziom wysokiej jakości kształcenie przy utrzymaniu 
niskich kosztów.

Analogiczny pomysł pojawił się ponownie w czasach 
upowszechniania się radia. Źródła z tamtych czasów 
podają, że tylko kwestią czasu jest, aby jakość kształce-
nia we wszystkich szkołach się zrównała. Dzięki radiu 
bowiem wszyscy uczniowie będą mieć dostęp do naj-
lepszych nauczycieli. Podobnym przełomem miała się 
stać telewizja, a następnie maszyny będące prekursora-
mi współczesnych komputerów. Maszyny te wyświetlały 
slajdy i zadawały pytania kontrolne do zaprezentowa-
nego materiału. A wszystko to w latach pięćdziesiątych 
XX wieku!

Uczenie się przez tworzenie i konstruowanie

dyrektor mi nie pozwoli” – u nas w szkole tego nie ma. 
Dyrektor musi być osobą, która popycha pomysły do 
przodu, napędza je. Nasz wicedyrektor to informatyk, 
który od kilkunastu lat jest organizatorem konferencji 
dla 250 nauczycieli z całej Polski. Mówi on zazwyczaj: 
„Robimy, nie ma problemu. Niech się pan nie pyta, 
proszę mi tylko pokazać efekty”. To jest postawa godna 
naśladowania – szef powinien okazywać wsparcie oraz 
mieć świadomość, że są nauczyciele, którzy wykazują 
inicjatywę do zrobienia czegoś, tylko czasami trzeba 
im w tym pomóc albo… przymknąć oko.

Szkoły często muszą odpierać zarzuty, że nie uczą 
rzeczy aktualnych czy przydatnych w życiu w XXI 
wieku. A czym pan się kieruje, wybierając te, a nie 
inne tematy swoich projektów realizowanych 
z uczniami?

Moim flagowym pomysłem jest projekt Do it Yourself 
for Earth. W tym roku byłem w Singapurze jako trener 
nauczycieli międzynarodowych. Poznałem wówczas 
mnóstwo nauczycieli z całego świata, ale moi ucznio-
wie nie poznali swoich rówieśników. Pomyślałem, że 
muszę zrobić coś takiego, żeby te dzieciaki połączyć. 
Wymyśliłem u siebie w pracy razem z koleżankami i ko-
legami projekt, który miał na celu wykorzystanie śmieci. 
Zaprosiłem do niego w ciągu dwóch tygodni pięćdzie-
siąt szkół z całego świata: od Kolumbii po Japonię – 
z każdego kontynentu, oprócz Australii i Nowej Zelandii, 
bo tam się nie udało nikogo zrekrutować. Wymyśliłem, 
że moi uczniowie nauczą swoich rówieśników projekto-
wania 3D za pomocą Tinkercada.

Uczniowie mieli za zadanie połączyć się online 
z uczniem z innej szkoły i pokazać mu na przykła-
dzie jednego ćwiczenia czy dwóch, jak się projektuje 
w Tinkercadzie – na przykład jak zrobić organizer 
z butelki po szamponie. Później to przerzucali do 
rzeczywistości mieszanej w Paincie 3D, żeby po-
stawić to w konkretnym miejscu. Opierało się to na 
Zrównoważonych Celach Rozwoju ONZ. Dodatkowym 
plusem dla naszych uczniów było to, że przez chwilę 
mogli się poczuć trochę jak nauczyciele. Robili so-
bie zdjęcia z uczniami z Kanady czy z jakiejś wioski 

w Afryce. Mieli dużo frajdy, bo projekty czasami za-
pierały dech w piersiach. Hindusi na przykład zrobili 
kompostownik. Wzięli sobie dużą donicę, do której 
wrzucili trochę ziemi, zamontowali kosz od koszykówki 
i tam wrzucają obierki. Ten projekt łączy wykorzystanie 
możliwości współpracy międzynarodowej, umiejętności 
językowych, edukacji ekologicznej.

Przypisy 
1 Gra, która ma wiele zastosowań edukacyjnych. Więcej 

informacji: https://www.microsoft.com/pl-pl/education/

minecraft. 
2 Zespół fińskich szkół ogólnokształcących i zawodowych. 

Więcej informacji: https://www.keuda.fi/international/

international-keuda.
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Człowiek rozumny uczniem maszyny

Słynny psycholog Burrhus Frederic Skinner był zafascy-
nowany pojawiającymi się pierwszymi komputerami: 
„W końcu mamy maszynę, która może zastąpić na-
uczycieli, która będzie nieskończenie cierpliwa, również 
w powtarzaniu treści, i będzie zadawać pytania tyle razy, 
ile razy zajdzie taka potrzeba”.

Oczywiście natychmiast pojawiło się wiele wynalazków, 
których przeznaczeniem było urzeczywistnienie tej wi-
zji. Wynalazki te przypominały komputery, choć w rze-
czywistości działały jak telewizory wyświetlające filmy 
i obrazy. Wkrótce dołączyły do nich również bardziej 
zaawansowane systemy – opracowano nawet maszy-
nę do nauki prowadzenia motocykla, która wyświetlała 
instrukcje, a następnie wymagała od ucznia wykonania 
właściwego ruchu kierownicą lub udzielenia prawidło-
wej odpowiedzi na zadane pytanie.

Wszystkie te wynalazki, których celem była automa-
tyzacja edukacji i zapewnianie równego dostępu do 
kształcenia wszystkim uczniom, stawały się z czasem 
coraz bardziej „spersonalizowane”. Zauważono, że 
komputery nie muszą wyświetlać wszystkim tej sa-
mej treści – tok nauczania można w pewnym stopniu 
zindywidualizować, umożliwiając uczniom szybsze lub 
wolniejsze przyswajanie materiału. Jednak sama treść, 
którą przerabiali uczniowie, była w dalszym ciągu taka 
sama. Nazywano te systemy „zindywidualizowanym na-
uczaniem”, choć ja porównałbym je raczej do więzienia, 
w którym każdy kręci się w kółko we własnej celi – za 
to w wybranym przez siebie tempie. To była druga 
formuła, która miała pozwolić na zapewnienie spra-
wiedliwości i równego dostępu do kształcenia w opar-
ciu o technologię – przyświecała jej myśl: „Stwórzmy 
maszyny, które będą dostarczać wszystkim jednakowe 
treści i zapewniać określony standard kształcenia”. 
W większości przypadków tego typu projekty zakończy-
ły się porażkami.

Wkrótce potem na rynku pojawiła się kolejna wielka 
firma – Amplify – która postanowiła ponownie wyko-
rzystać ten sam pomysł i zbudować tablety oferujące 

bibliotekę najróżniejszych treści: filmy wideo, testy, 
podręczniki i tak dalej. Prezes firmy, Larry Berger, twier-
dził że można opracować mapę treści edukacyjnych, 
na podstawie której dziecko będzie mogło uczyć się 
we własnym tempie. Stwierdził także, że jeśli z systemu 
będą korzystać miliony dzieci, algorytmy oceniające ich 
postępy będą stawały się coraz lepsze w przygotowy-
waniu zindywidualizowanych programów nauczania dla 
każdego dziecka. Po przeprowadzeniu testów Berger 
musiał jednak uznać swoją porażkę: „Problem polega 
na tym: mapa nie istnieje, indywidualizacja nie działa, 
a my wspólnie zbudowaliśmy bibliotekę obejmującą 
zaledwie 5% treści edukacyjnych. Dodatkowo sam fakt, 
że algorytm zadecyduje o tym, jakiego zagadnienia 
powinno uczyć się dziecko, nie oznacza, że dziecko 
naprawdę chce się go uczyć”. To naprawdę bardzo 
interesująca wypowiedź. Oto prezes firmy zajmującej się 
rozwijaniem technologii, które mają na celu za stąpienie 
nauczycieli, mówi wprost: „Jeszcze nie nastał ten 
moment. Nie jesteśmy gotowi. Udało nam się zebrać 
zaledwie 5% treści, które umożliwiałyby osiągnięcie 
obranego celu”.

Obecnie nawet ogromne firmy starają się inwestować 
w systemy spersonalizowanej nauki lub uczenia się 
przy użyciu komputera. Facebook opracował platformę 
Summit Learning Platform, współpracując przy tym 
ze szkołami w Kalifornii i spółką Summit. Zaproszono 
najlepszych inżynierów, aby zaprojektować system, 
który prezentowałby uczniom treść w sposób sperso-
nalizowany i ułatwiał pracę nauczycieli. Jaki był skutek 
wysiłków prowadzących do stworzenia tego systemu? 
Kolejna porażka. Rodzice zaczęli odrzucać nowy system 
i prosić lokalne kuratoria o zakończenie współpracy 
z Facebookiem. Potem przeszliśmy przez masowe 
otwarte kursy online i naukę przez internet. Pomimo 
tego, że te technologie mają wiele ciekawych zastoso-
wań, nie zaowocowały rewolucją szkolnictwa wyższe-
go, jak pierwotnie zakładano.

A może da się inaczej…

Na co warto zatem wydawać pieniądze? Na czym warto 
skupić wysiłki? Czy istnieje jakaś trzecia droga? Myślę, 

że tak – i jest ona wręcz oczywista. Chodzi o to, aby 
technologie wykorzystywane w uczeniu nie próbowały 
zastępować nauczycieli. Efektem byłaby edukacja coraz 
nudniejsza i oparta na samodzielnej interakcji ucznia 
z komputerem. Wręcz przeciwnie, technologie powin-
ny umożliwiać uczniom wspólne zgłębianie nowych 
zagadnień oraz dawać im szansę na tworzenie czegoś 
nowego – filmów, robotów, sztuki i najróżniejszych 
innych form.

Paulo Freire, nauczyciel, za którym wprost przepadam, 
twierdzi, że tworzenie jest naszym ontologicznym po-
wołaniem. Innymi słowy – że przyszliśmy na świat, aby 
tworzyć. Co Paulo ma przez to na myśli? Znacie uczu-
cie, które pojawia się, gdy tworzycie cokolwiek, kiedy 
coś gotujecie, kiedy piszecie wiersz, kiedy malujecie 

obraz, kiedy budujecie robota? Można powiedzieć, 
że za każdym razem, gdy coś tworzymy, realizujemy 
nasz potencjał ludzki. Dlaczego więc nie zajmujemy 
się tym w szkołach, dlaczego nie wprowadzamy tego, 
o czym mówią John Dewey, Seymour Papert czy Paulo 
Freire? Moim zdaniem to tutaj leżą największe korzy-
ści i to właśnie na tym powinny się skupiać inwestycje 
w technologie edukacyjne. Z drugiej strony to właś-
nie takie podejście jest najtrudniejsze do wdrożenia. 
Przekazywanie wszystkim uczniom tej samej wiedzy 
w tym samym czasie nie jest łatwe, ale jest znacznie łat-
wiejsze niż umożliwienie im tworzenia, budowania i re-
alizowania własnych projektów lub pomysłów. Staram 
się jednak być optymistą. W ciągu ostatnich dziesięciu, 
piętnastu lat pojawiło się całkiem sporo przykładów, 
które pokazywały, że tego typu technologie nie tylko 
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sprawdzają się w systemie kształcenia, ale jednocześnie 
są też skalowalne.

Co trzeba umieć w XXI wieku?

Co więc wydarzyło się przez te ostatnie lata? Po 
pierwsze, to wszystko, co stanowi o konstruktywi-
stycznym podejściu do edukacji zyskało nobilitującą 
nazwę – umiejętności XXI wieku. To bardzo wygodne! 
Rozmawiając z ministrem edukacji lub sekretarzem do 
spraw edukacji, nie można wspominać o takich po-
jęciach jak edukacja konstrukcjonistyczna, ponieważ 
często spotka się to z nieprzychylną reakcją. Zapewne 
usłyszycie: „To szalone! To jakieś fanaberie, szaleństwa 
pedagogów. Nie chcę widzieć stosowania takich me-
tod!”. Wystarczy jednak wspomnieć o chęci wdrażania 
umiejętności XXI wieku i każdy przedstawiciel władz 
stwierdzi od razu, że trzeba się tym zająć jak najszybciej.

Kolejną kwestią jest to, że ludzie zaczęli zdawać sobie 
sprawę z tego, jak niezwykle ważny aspekt edukacji 
stanowi motywacja. Dwóch amerykańskich naukowców 
zgromadziło i przeanalizowało dane dotyczące tysięcy 
dzieci w USA. Naukowcy przyglądali się czynnikom, 
na podstawie których, według powszechnie panującej 
opinii, można przewidzieć wybór kierunków studiów 
przez uczniów ostatnich klas liceum. Do tych czynni-
ków należą na przykład wybrane przedmioty rozszerzo-
ne w szkole średniej czy wyniki w nauce. Wydawałoby 
się, że uczniowie osiągający wysokie oceny z przed-
miotów ścisłych i matematyki będą częściej wybierać 
dalszy rozwój w tych kierunkach, prawda? Okazuje się, 
że nie. Badanie wykazało, że najlepszym wskaźnikiem 
przy prognozowaniu wspomnianego wyboru kierunku 
studiów są zainteresowania ucznia w ósmej klasie szko-
ły podstawowej¹. Upraszczając – zadanie przeciętnym 
amerykańskim ósmoklasistom pytania na temat tego, 
czy są zainteresowani naukami ścisłymi, czy widzą się 
w takiej roli w przyszłości, czy uważają się za naukow-
ców, i uzyskanie odpowiedzi twierdzącej, zawiera 
znacznie ważniejszą informację niż ich oceny.

Dzięki takim badaniom wszyscy zaczęli zda-
wać sobie sprawę, że zainteresowanie, motywacja 

i zaangażowanie to kluczowe czynniki w procesie 
uczenia się.

Uczymy się tego samego przez pięćset lat!

Kolejną rzeczą, z której ludzie zdali sobie sprawę, jest 
to, że wiedza, którą przekazujemy, jest już przestarzała. 
Pierwszy nowożytny podręcznik matematyki powstał 
w 1478 roku w Treviso w Republice Weneckiej. Kiedy 
ludzie się orientują, że wygląda podobnie do obecnych, 
zwykle reagują okrzykiem: „Boże, uczymy tej samej 
matematyki od pięciuset lat!”. W tym miejscu nie chodzi 
nawet o metodę nauczania. Chodzi o samą treść, która 
jest po prostu przestarzała. Większość zadań matema-
tycznych przedstawionych w podręcznikach możemy 
dziś rozwiązać za pomocą oprogramowania w naszych 
telefonach komórkowych w kilka sekund. Dlaczego 
zatem spędzamy na uczeniu się tych rzeczy tyle samo 
godzin, ile spędzały dzieci pięćdziesiąt, a może nawet 
pięćset lat temu?

Niektórzy zdali sobie z tego sprawę i stwierdzili, że nale-
ży coś zmienić. Dzięki temu w niektórych krajach widzi-
my pierwsze reformy – mam nadzieję, że Polska będzie 
jednym z nich. Na przykład w Kanadzie, w Kolumbii 
Brytyjskiej, powstał zupełnie nowy obowiązkowy przed-
miot w krajowym programie nauczania, zatytułowany: 
„Umiejętności projektowania i technologia”. Jaki jest 
jego cel? Tworzenie prototypów, budowanie wyna-
lazków, uczenie się na temat projektowania, inżynierii, 
wymyślanie, tworzenie i tak dalej. To samo stało się 
w USA. Standardy uczenia przedmiotów ścisłych nowej 
generacji, które w Stanach służą jako odpowiedniki kra-
jowych programów nauczania, mówią, że: „Uczniowie 
powinni być w stanie określić problemy, wygenerować 
szereg rozwiązań, zbudować i przetestować prototypy 
oraz zoptymalizować rozwiązania”.

Postępowa nowoczesna edukacja, w tym kwestie 
związane z tworzeniem, budowaniem i projektowa-
niem, staje się częścią krajowej polityki edukacyjnej 
w wielu państwach. Warto również zauważyć, że koszty 
wprowadzania tego rodzaju programów są znacznie 
niższe niż w przeszłości. Dwadzieścia lat temu zestaw 

do robotyki kosztował nawet 5 tysięcy euro. W tej chwili 
taki zestaw można kupić za 30 euro. Roboty są obec-
nie niemal tak tanie jak podręczniki. To samo tyczy się 
drukarek 3D, wycinarek laserowych i wszystkich tego 
typu technologii.

Obecnie dysponujemy również dużo lepszymi narzę-
dziami. Mamy Scratch, który jest bardzo popularnym, 
dobrze zaprojektowanym językiem do nauki programo-
wania. Mamy również coraz bezpieczniejsze narzędzia 
do majsterkowania, dzięki czemu używanie ich w szko-
łach jest znacznie prostsze niż choćby piętnaście lat 
temu.

Mamy również lepsze badania, przeprowadzamy ich 
także znacznie więcej, dzięki czemu wiemy lepiej, 
jak należy wprowadzać konstruowanie do programu 
edukacji. Wiemy też, jak komunikować te nowe idee. 
W efekcie te wszystkie działania i inicjatywy są dużo le-
piej rozpropagowane wśród ludzi. Majsterkowanie stało 
się czymś niezwykle popularnym, podobnie jak kodo-
wanie w szkołach, które jest obecnie częścią programu 
nauczania w każdej klasie w Polsce. Ludzie mówią o tym 
dużo więcej niż w przeszłości. Nie są to po prostu kolej-
ne dziwne i szalone pomysły.

Pułapki i sztuka ich unikania

Konstrukcjonizm musi się wystrzegać dwóch pułapek – 
elityzacji i trywializacji. Elityzacja to zjawisko oferowania 
świetnej jakości edukacji zamożnym dzieciom oraz jej 
uproszczonej wersji w szkołach ogólnodostępnych. 
Trywializacja zaś sprawia, że czynności konstruktorskie 
są upraszczane do tego stopnia, że zatracają swoją 
wartość edukacyjną.

Elityzacja polega na tym, że bogate dzieci mają do 
dyspozycji czas oraz najlepsze możliwe materiały i na-
rzędzia. Mogą dzięki temu uczestniczyć w konkursach, 
rozwijać kreatywność, tworzyć wszelkiego rodzaju rze-
czy, podczas gdy dzieci w szkołach publicznych mają 
po pół godziny, raz na trzy tygodnie, a do dyspozycji co 
najwyżej niewielkie zestawy elektroniczne, przy użyciu 
których mogą co najwyżej zrobić mrugającą lampkę. 

W obu przypadkach dzieci powiedzą, że tworzą i maj-
sterkują, ale jakość tych działań będzie zupełnie inna.

Druga pułapka, czyli trywializacja, bierze się stąd, że 
wymyślanie, projektowanie i tworzenie to skomplikowa-
ne i wymagające zadanie. Problem zaczyna się z chwilą, 
kiedy konieczne jest szybkie skalowanie i zwiększe-
nie zasięgu takich zajęć. W rezultacie bardzo często 
kończy się na stwierdzeniu: „Potrzebujemy trzydziesto-
minutowego warsztatu, w przeciwnym razie nie będzie-
my w stanie przeprowadzić go dla setek dzieci”.

Syndrom breloczka

W rezultacie szkoły realizują bardzo proste warszta-
ty i skryptowe działania. Efektem jest to, że dzieci nie 
tworzą ani nie wymyślają niczego, wykonują po prostu 
kolejne kroki zgodnie z listą, podobnie jak podczas go-
towania według przepisu. 

Jakie są więc trzy główne fronty, na których zwalczamy 
dwa wyżej opisane zjawiska – elityzację i trywializację – 
w nowoczesnej edukacji? Na jakich aspektach skupia się 
kształcenie młodych twórców?

Pierwszym jest włączenie tworzenia i majsterkowania 
do lekcji w klasach. Co przez to rozumiem? Oczywiście 
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Nazywam to syndromem 
breloczka: ludzie idą do 
warsztatu lub laboratorium, 
gdzie robią breloczek. 
Następnym razem idą i znów 
robią kolejny breloczek. 
Wykonują cały czas te 
same czynności, bez żadnej 
refleksji, bez złożoności, 
bez rozwoju.
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jest wartościowe, gdy dzieci uczestniczą w takich za-
jęciach po szkole, ale w pewnym momencie trzeba je 
po prostu włączyć do programu nauczania i do zajęć 
oferowanych w klasach. Istnieje wiele dobrych przykła-
dów włączania takich zajęć w edukację formalną, tutaj 
przedstawię tylko kilka z nich.

W Kalifornii działała szkoła zatrudniająca nauczyciela 
przedmiotów ścisłych. Raz na dwa tygodnie zabiera on 
dzieci do laboratorium naukowego, gdzie każde dziecko 
ma 30 sekund, aby spojrzeć w mikroskop i narysować 
to, co zobaczyło. To mało, nieprawdaż? Aby rozwią-
zać ten problem, wspomniany nauczyciel połączył siły 
z nauczycielem majsterkowiczem, po czym wspólnie 
stwierdzili, że powinni umożliwić dzieciom zbudowanie 
własnego mikroskopu. Opracowali więc prosty zestaw 
zawierający bardzo tanie soczewki, a następnie roz-
dali je dzieciom, które miały możliwość zbudowania 
własnych mikroskopów, a następnie realizacji projek-
tów naukowych z instrumentami, które samodzielnie 
stworzyły.

Dzięki temu mikroskop przestał być wyłącznie 
sprzętem, z którym dzieci miały do czynienia przez 
30 sekund raz na dwa tygodnie, lecz stał się częścią 
codzienności. Teraz dzieci mogą go zabrać ze sobą 
wszędzie, prowadzić wszelkiego rodzaju ciekawe ba-
dania, fotografować za pomocą telefonu czy tabletu, 
a potem przynosić zdjęcia do szkoły i pytać nauczy-
ciela: „Dobrze, co to jest? Jak możemy zaprojektować 
eksperyment?” i tak dalej. Jednym ze sposobów wpro-
wadzenia zajęć konstruktorskich na zajęcia lekcyjne jest 
na przykład umożliwienie dzieciom budowania włas-
nych narzędzi naukowych.

I ty będziesz Leonardem

Drugim aspektem jest zmiana sposobu uczenia danego 
zagadnienia. Znana mi nauczycielka prowadziła lekcje 
o renesansie w Italii, podczas których uczniowie uczyli 
się na temat Leonarda da Vinci i Florencji – jednak cała 
nauka odbywała się głównie w formie nudnego wy-
kładu. Nauczycielka prowadząca te zajęcia, sama dość 
mocno znudzona, stwierdziła w końcu: „Wystarczy już 

słuchania o Leonardzie da Vinci, przecież każdy może 
nim zostać!”. Nawiązała współpracę z nauczycielem 
prac ręcznych i umożliwiła dzieciom budowanie ma-
szyn zaprojektowanych przez Leonarda, co pozwoliło 
im na poznanie epoki renesansu w nowy sposób, a tak-
że lepsze zrozumienie geniuszu Leonarda jako inżyniera.

Kolejnym przykładem może być teatr robotów. 
Zapoczątkował go nauczyciel języka angielskiego znu-
żony nauką pisania ciągle w ten sam sposób. Połączył 
więc siły z nauczycielami majsterkowania oraz sztuki, 
z którymi wspólnie wymyślili nowy rodzaj zajęć dla 
dzieci. Ich zadaniem miało być napisanie scenariu-
sza w języku angielskim, a następnie wystawienie go 
w teatrze robotów. W ramach zajęć dzieci opracowy-
wały scenariusze, przygotowywały oprogramowanie 
swoich robotów, które miały odgrywać założone role, 
a następnie na plastyce tworzyły rekwizyty, scenogra-
fię i kostiumy, po czym pozwalały robotom odgrywać 
zaprogramowane historie.

Eksperymenty w szkole bez laboratorium

W moim laboratorium pracowaliśmy nad procesem, 
który nazywamy modelowaniem bifokalnym. Całość 
opiera się na projektowaniu różnorodnych ekspery-
mentów naukowych jednocześnie na komputerze 
i w świecie rzeczywistym. Przykładem może być 
doświadczenie, w którym upuszczamy kulę, a na-
stępnie mierzymy czas jej spadania i obserwujemy jej 
zachowanie. Dzięki temu można poznawać i zgłębiać 
zjawiska fizyczne, takie jak grawitacja, budując mo-
dele – wirtualne i fizyczne, a następnie porównując 
otrzymane wyniki, i sprawdzać, czy te różnią się od 
siebie. Podobne eksperymenty można wykonywać 
na przykład na zajęciach z chemii; przeprowadzić 
doświadczenie chemiczne na prawdziwych odczyn-
nikach, a następnie zrobić to samo na komputerze 
i porównać wyniki.

W tym celu stworzyliśmy laboratorium dostępne 
w chmurze, które umożliwia przeprowadzanie eks-
perymentów nawet w szkołach bez laboratoriów. 
Dzięki temu rozwiązaniu uczniowie mogą kontrolować 

mikro skop, który fizycznie znajduje się na Uniwersytecie 
Stanforda, ze swojej własnej szkoły, obserwując na 
przykład życie organizmów jednokomórkowych. 
Pomimo fizycznej odległości oraz braku prawdziwego 
laboratorium w szkole dzieci mogą przeprowadzać bar-
dzo ciekawe eksperymenty, porównując różne hipotezy 
i modele.

Co poza telefonem?

We wprowadzaniu konstrukcjonizmu do szkół waż-
ne są trzy wymiary. Na pierwszy z nich składa się to, 
co opisałem powyżej – łączenie nowych technologii 
z zajęciami w klasach. Drugi wymiar to przekładanie tej 
idei na rzeczywistość. Chodzi o wprowadzanie two-
rzenia i majsterkowania do prawdziwego świata i ży-
cia codziennego. O opracowywanie projektów, które 
faktycznie przekładają się na życie uczniów. W Tajlandii, 
w jednej ze szkół, która weszła z nami w partner-
stwo, dzieci zbudowały własne segwaye, na których 
dojeżdżają do szkoły. Pojazdy zostały zbudowane 
w szkolnym warsztacie z części pochodzących z recyk-
lingu – kół, akumulatorów i innych elementów. Dzieci 
budowały również inne konstrukcje, kierując się swoimi 
zainteresowaniami i potrzebami: od gitar elektrycznych 
do systemów nawadniania do własnych gospodarstw 
rolnych.

Trzeci i ostatni aspekt to badania. Omówię projekt, 
w ramach którego badaliśmy znajomość techno-
logii w trzech różnych krajach. Pytaliśmy wówczas 
dzieci o rodzaje technologii, które są im znane. Wszyscy 
zawsze powtarzają, że dzieci wychowują się z techno-
logią i są w stanie bezproblemowo obsługiwać telefony 
i inną elektronikę.

Popularne stwierdzenie okazało się prawdą. Dzieci fak-
tycznie są pokoleniem epoki cyfrowej. Potrafią używać 
telefonów, komputerów, tabletów – wykazały duże 
umiejętności w tym zakresie. Kiedy zaczęliśmy zadawać 
inne pytania, na przykład na temat tworzenia treści – 
muzyki, filmów i innych – wyniki w dalszym ciągu były 
niezłe. Ale kiedy zapytaliśmy dzieci, czy potrafią two-
rzyć coś poza mediami, filmami, muzyką, czyli roboty, 

oprogramowanie lub inne tego typu rzeczy – okazało 
się, że takie umiejętności ma mniej niż połowa uczniów 
korzystających z technologii.

W praktyce dużo łatwiej jest tworzyć treści medialne, 
ponieważ każdy ma telefon, który jest w zasadzie ma-
szyną do nagrywania i edycji wideo. Jednak telefon nie 
jest dobrym narzędziem do programowania, do projek-
towania obiektów do druku 3D, do tworzenia robotów 
i innych funkcjonalnych rzeczy.

Odpowiednie narzędzia nie trafiły zatem jak dotąd do 
kieszeni dzieci. Aby były powszechnie dostępne, muszą 
trafiać do szkół. Udało nam się zdemokratyzować 
proces tworzenia mediów, ale nie programowania, 
robotyki, obliczeń ani innych aspektów nowoczesnych 
technologii. To jeden z powodów, które sprawiają, że 
fablaby [przestrzenie pozwalające na majsterkowanie 
i tworzenie z wykorzystaniem nowoczesnych techno-
logii – przyp. red.] w szkołach są niezwykle ważne.

Najpierw doświadczenie, potem wykład

Jakiś czas temu przeprowadziliśmy badanie, w ramach 
którego porównaliśmy dwie grupy dzieci. Jedna grupa 
najpierw wzięła udział w wykładzie, a następnie zajęła 
się przeprowadzaniem doświadczeń. Druga grupa 
zrobiła to samo, ale w odwrotnej kolejności. Która 
z grup wypadła lepiej w teście po badaniu? Dzieci, 
które w pierwszej kolejności przeprowadziły doświad-
czenia, nawet gdy nie miały żadnej wiedzy na zadany 
temat, osiągnęły wyniki o 25% lepsze od dzieci, które 
w pierwszej kolejności uczestniczyły w wykładzie. 
Jak zatem widać na pierwszy rzut oka, pozwolenie 
uczniom na samodzielne eksperymentowanie przed 
przedstawieniem teorii w tym przypadku się spraw-
dziło. Przeprowadziliśmy to badanie czterokrotnie i za 
każdym razem uczniowie, którzy samodzielnie prowa-
dzili doświadczenia dotyczące danego tematu, uzyski-
wali wyniki wyższe o 25%. Zamiast więc przekazywać 
dzieciom nowe treści, a następnie mówić: „Teraz macie 
pół godziny na zabawę w laboratorium i zrobienie 
czegoś ciekawego”, należy zastosować podejście 
odwrotne².
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Opisane wyżej badania miały naprawdę spory wpływ 
na środowisko edukacyjne, ponieważ nagle zdaliśmy 
sobie sprawę z tego, że laboratoria i warsztaty nie służą 
tylko do zabawy, ale że taki sposób uczenia w wymierny 
sposób poprawia wyniki uczniów z tradycyjnych przed-
miotów szkolnych.

Pasażer i kierowca

Przeprowadziliśmy również badanie dotyczące ról 
uczących się. Rozdaliśmy parom uczniów zadania do 
wspólnego wykonania, a następnie wykorzystaliśmy 
specjalne technologie do określenia, kto był „kie-
rowcą”, a kto „pasażerem” w tym układzie. Mianem 
„kierowcy” określiliśmy dziecko, które przejmowało 
kontrolę nad zadaniem, podczas gdy „pasażer” był 
dzieckiem, które stawało się obserwatorem i pomocni-
kiem, ale jednocześnie nie miało wpływu na kierunek 
działań.

Podzieliliśmy badanych pod kątem ocen – na uczniów 
osiągających wysokie wyniki oraz uczniów z niskimi 
ocenami. Test końcowy w grupie współpracujących 
ze sobą dzieci osiągających wysokie wyniki w nauce 
wykazał znaczną poprawę umiejętności i nauczenie się 
przez dzieci dużej ilości materiału. Korzyści płynące 
z tego rodzaju aktywności były bardzo wysokie. Z kolei 

kiedy dwóch uczniów z niskimi ocenami pracowało 
razem, korzyści płynące ze współpracy były znacznie 
niższe.

Naprawdę ciekawy efekt uzyskaliśmy, gdy połączy-
liśmy w pary dzieci uzyskujące dobre i złe wyniki 
w szkole. Jeśli kierowcą było dziecko osiągające 
dobre wyniki, w takich parach dzieci uczyły się niemal 
tak samo mało jak dzieci w parach składających się 
z dwójki dzieci osiągających słabsze wyniki w nauce. 
Jeżeli kierowcą zostawało dziecko osiągające słabsze 
wyniki w nauce, a uczeń ze świetnymi ocenami był pa-
sażerem, dzieci zdobywały niemal tyle samo punktów 
co współpracujące ze sobą dzieci osiągające dobre 
wyniki.

Dlaczego tak się stało? Główny wniosek płynący 
z badania jest taki, że umożliwienie mniej 
doświadczonym uczniom kierowania przebiegiem 
zajęć praktycznych niemal podwoiło zdobywaną 
przez nich wiedzę. W przypadku gdy to mniej 
doświadczony uczeń kieruje aktywnością, tworzy się 
dialog, gdyż uczeń mający mniejszą wiedzę zadaje 
pytania drugiemu uczniowi, a ten udziela odpowiedzi. 
Jak wiadomo, dialog jest jednym z najważniejszych 
elementów procesu uczenia się. Jeśli to dziecko 
mające duże doświadczenie i szersze zasoby wiedzy 
kieruje aktywnością, nie ma dialogu, ponieważ robi 
wszystko samodzielnie. Kiedy odwróciliśmy sytuację, 
dialog stawał się ważny. Dzieci zaczynały rozmawiać 
na dany temat, a w rezultacie uczyły się znacznie 
więcej³.

Chciałbym tu podkreślić, jak niezwykle ważne są 
badania. Bez badań nie bylibyśmy świadomi opisanej 
wyżej zależności – lepsze wyniki, kiedy kierowcą jest 
dziecko ze słabszymi ocenami, a pasażerem dziecko 
z ocenami lepszymi. Wiedza zdobyta dzięki badaniom 
pozwala szkolić nauczycieli, aby ci mogli projektować 
najefektywniejszy przebieg zajęć lekcyjnych. Bez 
wiedzy zdobytej w badaniach ignorowalibyśmy 
ogromne możliwości zdobywania wiedzy, ponieważ 
nigdy nie poznalibyśmy tego optymalnego sposobu 
na organizację zajęć, zwłaszcza zajęć projektowych.

Rób, myśl, obserwuj

Kolejne z naszych badań polegało na śledzeniu gestów. 
Podczas badania dzieci budowały własne urządzenia, 
my zaś w tym czasie używaliśmy systemu wykrywania 
gestów, żeby zarejestrować, kiedy poruszają rękami 
mniej, a kiedy więcej.

Wiedzieliśmy od razu, że w tego rodzaju zadaniach 
dzieci bardziej aktywne zazwyczaj radzą sobie lepiej niż 
te wykonujące mniej ruchów. Co nas zdziwiło, to że naj-
ważniejszym czynnikiem wpływającym na osiąganie 
dobrych wyników okazała się nie sama aktywność, ale 
to, ile razy uczeń na zmianę wykonywał zadania i myślał 
nad nimi. Co więcej – ten sposób zachowania, kluczo-
wy dla osiągania dobrych wyników, pojawiał się nawet 
trzy razy częściej u uczniów zaznajomionych z zadania-
mi tego rodzaju niż u uczniów, którzy nie mieli praktyki 
w radzeniu sobie z takimi zadaniami. Doświadczeni 
uczniowie robili coś, a następnie zatrzymywali się, oglą-
dali rezultaty i podejmowali decyzję o kolejnym kroku. 
Podobnie jak prawdziwi eksperci. Nowicjusze po prostu 
robili kolejne rzeczy przez cały czas, nie zatrzymując się 
choćby na chwilę zastanowienia.

To kolejna rzecz, o której warto mówić nauczycielom 
pracującym w laboratoriach i warsztatach. Nauczyciele 
powinni obserwować dzieci – jeśli te nie będą poświę-
cały czasu na zastanowienie się i przemyślenie tego, 
co robią, to nie będzie to zbyt dobry znak. Kluczowe 
jest pokazywanie dzieciom, że co jakiś czas muszą się 
zatrzymać i zastanowić nad tym, co robią, ponieważ 
to właśnie w ten sposób działają eksperci. Nie działają 
przez cały czas, tylko metodą prób, błędów i namysłu 
nad nimi.

Tworzyć, zmieniać świat i badać

Podsumowując, warto przypomnieć trzy sprawy, które 
są ważne w edukacji nowych konstruktorów i twórców. 
Pierwszą jest włączenie do programu szkolnego ucze-
nia się przez tworzenie i konstruowanie. Mam świado-
mość, że w wielu przypadkach jest to naprawdę trudne 
zadanie. Z tego powodu na początku warto skupić się 

na zajęciach dodatkowych. Trzeba wykorzystywać miej-
sca takie jak muzea i centra nauki do przeprowadzania 
zajęć, które generują emocje i zainteresowanie. Jednak 
w pewnym momencie trzeba również zacząć włączać 
te elementy do programów codziennych zajęć, w ra-
mach lekcji przedmiotów ścisłych.

Drugą sprawą jest zadbanie o to, by nauka tworze-
nia przekładała się na realny świat poprzez realizację 
projektów związanych z zastosowaniem ich efektów 
w rzeczywistości – nie tylko projektów realizowanych 
dla zabawy.

Trzecią są badania w procesie projektowania i uspraw-
niania metod nauczania w taki sposób, by faktycznie 
wypełniały postawione przed nimi cele. Szczególnie 
ważne jest to z racji tego, że nauczyciele muszą znać 
najlepsze sposoby prowadzenia zajęć, a my jako na-
ukowcy powinniśmy pomagać im w optymalizacji ich 
pracy i wykonywania jej w najlepszy możliwy sposób.

Podstawowa sprawiedliwość

W tym miejscu musimy wrócić do początku artykułu. 
Jako twórcy programów edukacyjnych nierzadko wpa-
damy na interesujące metody, technologie i rozwiąza-
nia, które warto byłoby wprowadzić do szkół. Nierzadko 
również zdajemy sobie sprawę, że ich realizacja jest 
zbyt trudna lub zwyczajnie za droga. Kusi nas jednak, 
żeby spróbować tak czy owak. W ten sposób pojawia się 
zjawisko elityzacji. Stwierdzamy: „Tak, to jest fajne, ale 
zrobimy uproszczoną wersję dla dzieci ze szkół publicz-
nych, a następnie damy ludziom, którzy mają pieniądze, 
doświadczyć pełni tego pomysłu”. A przecież chcemy 
osiągnąć coś zupełnie przeciwnego.

Elityzacja oraz trywializacja są czasami wręcz wpisane 
w krajowe programy nauczania. W wielu przypad-
kach jest już za późno na zmianę. Chciałbym, żeby 
w Polsce tak nie było, żebyście uniknęli tych dwóch 
negatywnych zjawisk. Warto zaznaczyć, że stawka jest 
bardzo wysoka – nie chcemy przecież żyć w świecie, 
w którym dzieci będą korzystały z różnych rodzajów 
edukacji. Nie chcemy świata, w którym zamożni mają 

Uczenie się przez tworzenie i konstruowanie

Lepiej postawić przed 
uczniami wyzwanie, które 
pozwoli im samodzielnie 
poznać dany temat, zostawić 
im przestrzeń na własne 
eksperymenty i frustracje, 
a dopiero potem przekazać 
treści. Wówczas gotowe 
pytania dzieci będą miały 
już w głowie.
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dostęp do projektów, warsztatów i laboratoriów po-
zwalających na realizację pasji i pomysłów, podczas 
gdy pozostałe, biedniejsze dzieci będą zanudzane na 
śmierć w szkołach wykorzystujących różnego rodzaju 
systemy komputerowe lub przedstawiających zagad-
nienia tylko w formie wykładów. Chodzi o podstawową 
sprawiedliwość.

Uważam więc, że mamy jedyną w swoim rodzaju okazję 
zrobić coś bardzo wyjątkowego: zapewnić równy do-
stęp do edukacji bez zakładania, że każde dziecko jest 
takie samo i każdy powinien uczyć się dokładnie tego 
samego; że każdy powinien mieć dokładnie takie same 
zainteresowania. Wiemy, że dzieci są różne, nastolatki 
są różne, młodzi ludzie są różni, tak jak i my wszyscy 
jesteśmy od siebie różni. Sądzę, że przyszłość będzie 
polegała na wspomaganiu uczniów w poszukiwaniu ich 
indywidualnych pasji i możliwości rozwoju, natomiast 
nie będzie już takiego nacisku na to, by wszyscy ucznio-
wie byli tacy sami.

Jak by nie patrzeć – właśnie tego chcemy w dorosłym 
życiu, prawda? Nie chcemy być po prostu liczbą, nie 
chcemy konsumować masowej papki, dokładnie takiej 
samej dla wszystkich. My, dorośli, lubimy być szanowa-
ni jako osoby, lubimy, gdy docenia się nasze pomysły. 
Czemu odmawiamy tego dzieciom? W imię czego?

Myśleć nieszablonowo? Dopiero po szkole!

Często mówimy po prostu: „Nie możemy tego zrobić”, 
„To zbyt trudne”, „Nie mamy czasu”, „Nie mamy środ-
ków”. Tymczasem dzieci w szkołach to przyszli dorośli. 
Przyszli politycy, dyrektorzy firm i przedsiębiorstw. 
Wyobraźcie sobie, ile potencjału uczniów marnujemy, 
kształcąc ich przez dziesięć lat w dokładnie ten sam, 
jednolity sposób, a następnie mówiąc im: „Gratulacje, 
udało wam się ukończyć studia, teraz możecie myśleć 
nieszablonowo, możecie myśleć kreatywnie, możecie 
wymyślić nowe Google, Apple lub stworzyć coś zupełnie 
nowego”. Prawda jest taka, że tego nie zrobią. Dlaczego? 
Ponieważ spędzili ostatnie dziesięć lat w szkole, ucząc 
się, jak tego nie robić. Jak zatem można od nich oczeki-
wać odwrotnego działania?

Powinniśmy skupić się na pasjach, dążeniach, po-
mysłach uczniów – nie zmierzać do jednolitości na 
siłę. Jeśli szkoła nie będzie wypełniać tych założeń, 
straci całkowicie swój cel, a my obudzimy się w świe-
cie, w którym jej znaczenie zacznie stopniowo zanikać. 
Ja nie chciałbym żyć w takim świecie.

Przypisy 
1 MALTESE Adam, TAI Robert, Pipeline Persistence: Examining 

the Association of Educational Experiences With Earned 

Degrees in STEM Among US Students, „Science Education” 2011, 

95, s. 877–907. 
2 SCHNEIDER Bertrand, BLIKSTEIN Paulo, MACKAY Wendy, 

Combinatorix: a Tangible User Interface that Supports 

Colaborative Learning of Probabilities, [w:] ITS ’12 – Proceedings 

of the 2012 ACM Conference on Interactive Tabletops and 

Surfaces, s. 129–132, Cambridge, MA 2012. 
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Dzięki temu, że chodzę do fablabu, nauczyłem się rozwiązywać problemy. Tu jest 
potrzebne logiczne myślenie i myślenie problemowe. Można zrozumieć od poziomu 
najniższego mechanizmu. Później, jak mam to w szkole, to bardziej rozumiem sche-
maty logiczne. Na przykład łatwiej rozumiem komparację w logice, bo wiem, jak 
działa mikrokontroler Arduino.

Piotr Paweł Adamczyk, uczestnik programu Start-up Jump,  
uczeń Technikum Mechatronicznego nr 1 przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie
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Seymour Papert był w centrum trzech rewolucji: teorii 
rozwoju dziecka, sztucznej inteligencji i technologii 
informatycznych na potrzeby edukacji. Jego legendarną 
karierę można porównać do serii zdarzeń sejsmicz-
nych, które są nadal odczuwalne na całym świecie, od 
podstawowych badań nad poznaniem, przez człowieka 
i maszyny, po badania stosowane. Czy ktokolwiek może 
sobie wyobrazić szkolną pracownię robotyki, gdyby nie 
było Paperta? Czy bez niego możemy sobie wyobrazić 
całą dziedzinę dotyczącą umiejętności wykorzystywa-
nia komputera w szkole lub w ogóle uczenie się z wyko-
rzystaniem technologii się oparte na projektach?

Papert, urodzony 29 lutego 1928 roku w Pretorii 
w Związku Południowej Afryki, pisał bardzo niewiele na 
temat swoich wczesnych lat życia, aczkolwiek w książce 
Burze mózgów. Dzieci i komputery¹ wspomina swo-
ją wczesną fascynację urządzeniami mechanicznymi. 
Papert studiował filozofię na południowoafrykańskim 
Uniwersytecie Witwatersrand, na którym w 1952 roku 
uzyskał tytuł doktora matematyki. Jako stypendysta 
Brytyjskiej Wspólnoty Narodów kontynuował na-
ukę w St. John’s College w Cambridge, gdzie w 1958 
roku uzyskał drugi doktorat. W ramach pracy doktor-
skiej Papert prowadził badania w Instytucie Henriego 
Poincarégo na paryskiej Sorbonie. To właśnie w Paryżu 
poznał Jeana Piageta.

Kolejne cztery lata Papert pracował pod kierownic-
twem Piageta w Centrum Epistemologii Genetycznej 
na Uniwersytecie w Genewie. Prace Piageta kształto-
wały poglądy Paperta na temat tego, jak dzieci pojmują 
świat – dzieci niebędące „miniaturowymi dorosłymi” 
ani „pustymi naczyniami”, lecz aktywnymi postaciami 
obcującymi ze światem i budującymi ciągle ewolu-
ujące teorie. To konstruktywistyczne teorie Piageta 
w rodzącej się wówczas psychologii rozwoju dziecka 
były podstawą późniejszej ewolucji konstrukcjonizmu 
w edukacji. W 1991 roku Papert pisał: „Konstrukcjonizm 

profesor Paulo Blikstein (Uniwersytet Stanforda)

Spuścizna Seymoura Paperta

Wkład Seymoura Paperta w rozwój nauk o edukacji jest nie do przecenienia. 
Ów uczeń Jeana Piageta, pionier badań nad sztuczną inteligencją, twórca idei 
konstrukcjonizmu, pierwszy masowo wprowadził nowoczesną technologię do szkół.

podziela konstruktywistyczne rozumienie uczenia się 
jako budowania struktur wiedzy niezależnie od okolicz-
ności nauki”. Wyraził również pogląd, że taki mechanizm 
powstawania wiedzy jest szczególnie efektywny, kiedy 
uczący się jest świadomie zaangażowany w konstru-
owanie przedmiotów w kontekście publicznym – obo-
jętne, czy jest to zamek z piasku na plaży, czy teoria 
wszechświata.

W późniejszych pracach Papert rozwijał świato pogląd 
Piageta lub od niego odchodził, lecz przez resztę 
swojej kariery pozostawał pod jego bardzo widocz-
nym wpływem. Podczas pobytu w Genewie dokonał 
kolejnego nieoczekiwanego odkrycia, które już wkrótce 
miało się okazać kluczowe nie tylko dla jego kariery, 
ale i dla świata edukacji. W 1960 roku podczas sym-
pozjum na temat teorii informacji w Londynie Papert 
spotkał Marvina Minsky’ego, obaj przypadkowo przed-
stawili artykuły na temat podobnego zagadnienia. 
Później w ścisłej współpracy Papert z Minskim zało-
żyli Laboratorium Sztucznej Inteligencji w Instytucie 
Technologii w Massachusetts (Massachusetts Institute 
of Technology, MIT). Papert uważał, że nowatorskie pra-
ce Piageta na temat procesów uczenia się będą wielkim 
impulsem dla badań sztucznej inteligencji. Publikacja 
Perceptrons² – przełomowa książka Minsky’ego 
i Paperta z 1970 roku – była prawdopodobnie pierw-
szym spojrzeniem na sztuczną inteligencję, które zyska-
ło rozgłos poza wąskim środowiskiem ekspertów.

Projektem Paperta, przewyższającym wszystkie po-
zostałe pod względem liczby zaangażowanych uczest-
ników, był, język Logo. W 1968 roku Papert, Cynthia 
Solomon, Daniel Bobrow i Wallace „Wally” Feurzeig 
stworzyli Logo – rewolucyjny język programowa-
nia, pierwszy zaprojektowany specjalnie do użytku 
przez dzieci. Działo się to w czasach, kiedy komputery 
zajmowały całe pomieszczenia i były niezwykle skom-
plikowane. Wizja Paperta zakładała, że „dzieci powinny 

Spuścizna Seymoura Paperta

programować komputer, a nie być programowane przez 
niego”. W 1970 roku w MIT Papert zorganizował sympo-
zjum „Uczenie dzieci myślenia”, na którym przedstawił 
swoje argumenty dotyczące uczenia dzieci obsługi 
komputera. Ten radykalny pomysł był rozważany przez 
niemal dwie dekady, zanim doczekał się realizacji. A jed-
nak do dnia dzisiejszego istnieje wielka przepaść między 
paradygmatami: czy maszyna kieruje dzieckiem, czy jest 
na odwrót?

Aby wizja Paperta mogła zostać w pełni zrealizowana, 
pozostała jeszcze kwestia programowania obiektów 
fizycznych, a nie tylko treści czy obrazów wyświetlanych 
na ekranie. Badania Paperta, które obejmowały uczniów 
z Brookline w stanie Massachusetts, wykazały, że dzieci 
uczyły się programowania efektywniej, gdy mogły zoba-
czyć namacalny wynik swojej pracy. Pierwszy żółw Logo 
był fizycznym robotem (a dopiero później wirtualnym), 

którego można było zaprogramować poleceniami ję-
zyka Logo i który mógł rysować geometryczne kształty. 
Prace Paperta wkroczyły w główny nurt badań nad 
edukacją w 1980 roku za sprawą publikacji nowatorskiej 
książki Burze mózgów. Grupa Epistemologii i Nauczania, 
założona przez Paperta w 1981 roku w MIT, przyciągnęła 
legion zdolnych studentów i badaczy, którzy w ciągu 
dwóch kolejnych dekad dostarczyli milionom dzieci 
zaawansowane pomysły i technologie, takie jak robo-
tyka, modelowanie i fabrykacja cyfrowa. Firma LEGO 
na cześć Paperta wykorzystała wiele z tych pomysłów 
w produktach z serii LEGO Mindstorms (nazwa pochodzi 
od angielskiego tytułu książki).

Gary Stager, twórca najbardziej kompleksowego zbioru 
dokumentów online na temat Paperta³, uważa, że „oj-
ciec wykorzystania komputera w celach edukacyjnych” 
jest dzisiaj rzadko doceniany. Stager pisze:
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Chociaż innowacyjność, osiągnięcia naukowe i mą-
drość Paperta są powszechnie uznawane na całym 
świecie i wśród naukowców, pół wieku jego wkładu 
w edukację jest w dużej mierze niewidoczne. Nie 
chodzi o to, że to nauczyciele nie zgadzają się z teo-
riami lub zaleceniami Paperta, lecz o to, iż całkowi-
cie go ignorują. Ta „niechęć do pomysłów” (termin 
Paperta) przejawia się w braku Paperta w tekstach 
edukacyjnych dla nauczycieli, publikacjach na temat 
technologii edukacyjnych i literaturze dotyczącej 
reform szkolnych.

Ze swojej strony Papert nigdy nie wydawał się zmar-
twiony odgrywaniem roli prowokatora wobec establish-
mentu edukacyjnego. W 2002 roku podczas przemowy 
w MIT powiedział:

Najważniejsza w koncepcji Piageta była ilość czasu 
poświęconego na uczenie się w sposób niezapla-
nowany i niezorganizowany odgórnie. Chodziło mu 
o to, że dzieci rozwijają się intelektualnie bez pomocy 
nauczyciela czy szkoły!⁴ 

Konstrukcjonizm Paperta to odwrócenie porządku, 
który dominował w programach nauczania. Jeśli istnieje 
jedna podstawowa koncepcja Paperta, która będzie 
zawsze irytowała administratorów edukacyjnych, to 
prawdopodobnie będzie to ta z książki Burze mózgów:

Na przykład wiele dzieci opóźnia się w nauce, gdyż 
mają model uczenia się, w którym jest albo „zrobiłeś 
dobrze”, albo „zrobiłeś źle”. Ale kiedy uczysz się pro-
gramowania komputera, prawie nigdy za pierwszym 
razem nie zrobisz programu dobrze. Uczenie się, 
jak zostać mistrzem programowania, jest ucze-
niem się, jak nabrać dużej wprawy w wyłapywaniu 
i na prawianiu błędów, czyli tych części, które nie 
pozwalają na uruchomienie programu. Nie pytamy, 
czy program jest dobry, czy zły, ale czy jest on po-
prawialny. Gdyby ten sposób patrzenia na produkty 
intelektu można było uogólnić do tego, jak szersza 
kultura postrzega wiedzę i jej zdobywanie, wszyscy 
moglibyśmy być mniej onieśmieleni przez obawę 
popełnienia błędu⁵. 

Papert był chyba pierwszym projektantem interakcji 
zajmującym się przede wszystkim technologiami cyfro-
wymi i dziećmi. Jego świadomość, że dzieci w gruncie 
rzeczy myślą inaczej niż dorośli oraz że ich ewolucja 
kognitywna wymaga projektowania bogatych zesta-
wów narzędzi i środowisk w miejsce przekazywanej 
na siłę wiedzy, nadała ton sporej ilości nowych badań. 
Połączenie psychologii rozwojowej, sztucznej inteligen-
cji i technologii znacząco przyczyniło się do powstania 
nowego gatunku technologii edukacyjnych. Papert był 
inspiracją dla całego pokolenia badaczy i praktyków, 
którzy wdrażali jego pomysły na całym świecie. O tym, 
jak daleko jeszcze do ukończenia tego dzieła, może 
świadczyć pytanie: dlaczego pół wieku po sformuło-
waniu tych idei nadal nie mamy solidnych kryteriów, 
za pomocą których można by ocenić ich efektywność?

Być może Stager sformułował ten problem najlepiej, 
przemawiając do grupy następców akademickich 
Paperta:

Każdy z nas oraz nasza praca stanowią jedynie nie-
wielki ułamek spuścizny Paperta. Zapewne trze-
ba będzie tysięcy osób takich jak my, aby ułożyć 
w jedną całość wszystkie elementy życia i spuścizny 
Seymoura Paperta⁶. 

Do dzieła!

Przypisy 
1 PAPERT Seymour, Burze mózgów. Dzieci i komputery, PWN, 

Warszawa 1996. 
2 MINSKY Marvin, PAPERT Seymour A., Perceptrons: 

An Introduction to Computational Geometry, MIT Press, 

Cambridge 2017 [nowe, poprawione wydanie]. 

³ http://dailypapert.com. 

⁴ http://dailypapert.com/march-5-2014. 

⁵ PAPERT, dz. cyt., s. 43. 

⁶ http://dailypapert.com/about.

Według mnie zainteresowania to jest kluczowa sprawa w edukacji. Jeżeli uczeń 
nie będzie zainteresowany przedmiotem, to nie będzie mu się chciało uczyć. To 
zainteresowanie buduje chęć do nauki, poznania nowych rzeczy, zdobywania 
wykształcenia. Jeżeli uczeń sam przygotuje swoją pracę, sam stworzy swoją ścieżkę, 
którą chce podążać, to ta praca będzie mu łatwiej przychodziła.

Przemysław Polek, uczestnik konkuru CANSAT,  
uczeń Zespółu Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy
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Konstrukcjonizm, konstruktywizm, uczenie się przez 
tworzenie i konstruowanie to kluczowe słowa pod-
czas tegorocznej konferencji „Pokazać – Przekazać”. 
Jakie są relacje między nimi?

Konstruktywizm nie jest zwartą, jednolitą teorią. Mówi 
się nawet o wielu konstruktywizmach. Niemniej jednak 
wszystkie one mają pewne wspólne założenia. Chodzi 
o to, że przestaliśmy w nauce wierzyć w możliwość 
obiektywnego odzwierciedlania świata w ludzkim 
umyśle. Przez bardzo długi czas zakładano, że dzięki 
rzetelnemu badaniu i uczeniu się uzyskujemy wspólny 
dla wszystkich ludzi obraz rzeczywistości. Nie widziano 
przeszkód, by jeden człowiek przekazywał drugiemu 
ów obraz w niezmienionej postaci. Dziś wiemy, że nasz 
umysł tworzy raczej konstrukty niż dokładne odzwier-
ciedlenia. Owe konstrukty są modyfikowane zarówno 
przez kulturę, jak i przez indywidualne doświadczenia 
człowieka.

Oznacza to, że każda informacja, która dociera do czło-
wieka, jest przez niego przekształcana i dopasowywana 
do wcześniejszych doświadczeń, zostaje także sprzężona 
z całą sferą emocjonalno-motywacyjną, która wyznacza 
cele i intencje odnoszone do tego, co poznajemy.

Nudny wykład źle się zapisuje w pamięci?

To nie tylko to. Jeśli aktywność ucznia w klasie polega 
głównie na śledzeniu wyjaśnień nauczyciela, próbach 
ich rozumienia i zapamiętania, to tylko taki zapis wiedzy 
powstaje w umyśle. A strategie umysłowe, które pod-
legają rozwojowi, to strategie zwerbalizowane i wyma-
gające zewnętrznego kierowania. Dlatego wywołany 
do odpowiedzi uczeń, który nie radzi sobie z pytaniem 
nauczyciela, desperacko powtarza pod tablicą: „Jak 
to było? Przecież się tego uczyłem”, a nie na przykład: 
„Jak to można zrobić?”. Wskutek dotychczasowych do-
świadczeń szkolnych uczeń wybiera strategię umysłową 
polegającą na przypominaniu sobie, a nie na myśleniu. 

Dydaktyka z teorią czy bez teorii?

O uczeniu w duchu konstruktywizmu i doświadczeniach codziennej praktyki 
dydaktycznej z profesor Dorotą Klus-Stańską, kierownik Zakładu Badań nad 
Dzieciństwem i Szkołą Uniwersytetu Gdańskiego, rozmawia Krzysztof Wiatr.

Wiedza, którą w wyniku tego rodzaju długoletniego 
treningu uczeń dysponuje, przynależy do dwóch obsza-
rów: po pierwsze, wiedzy pozaszkolnej, uruchamianej 
w sposób niekierowany i wykorzystywanej sponta-
nicznie, zdobywanej w codziennym doświadczeniu lub 
dzięki samodzielnej pracy umysłowej, oraz, po drugie, 
wiedzy – nazwijmy to – typu akademickiego, działającej 
przede wszystkim wówczas, gdy impulsem jest ze-
wnętrzne kierowanie przez kogoś, „kto wie”.

Czyli w szkole człowiek głównie się uczy, jak zapa-
miętywać i podążać za autorytetem.

A w dodatku wiedza szkolna nie skleja mu się z życiem. 
Uczeń potrafi wymienić warunki wegetacji roślin i nawet 
na poziomie podręcznikowym je rozumie, ale kwia-
ty, które uprawia na parapecie, dogorywają wskutek 
niedoborów nie tylko niedostrzeganych przez niego, ale 
nawet niekojarzonych z tematem lekcji. Wiedza szkolna, 
zapamiętana i wywoływana określonym rodzajem pyta-
nia, nie filtruje poznawczego funkcjonowania poza klasą 
szkolną i nie modyfikuje wiedzy spoza klasówek.

Jakie jest na to lekarstwo?

Kształcenie w duchu konstruktywizmu. Wtedy uczeń 
ma możliwość wykonywania czynności praktycz-
nych – manipulowania i eksperymentowania, oraz 
ikonicznych – rozrysowywania, szkicowania, plano-
wania graficznego, a równolegle podejmuje umysłowe 
czynności badawcze: kojarzenie, dostrzeganie luk, 
gromadzenie danych i dostrzeganie w nich regularności, 
działanie metodą prób i błędów, zadawanie pytań, for-
mułowanie hipotez, tworzenie próbnych teorii oraz to 
wszystko, co uruchamia się w procesach rozwiązywania 
problemów w małych zespołach. Te wszystkie działania 
tworzą zróżnicowane zapisy wiedzy w umyśle, co za-
pewnia pogłębione, wielostronne rozumienie pojęć i ich 
powiązanie z całym systemem wiedzy. To też wzbogaca 
zasoby wiedzotwórcze ucznia.

Dydaktyka z teorią czy bez teorii?

Dwa różne modele nauczania kształtują dwa typy ab-
solwenta: jeden pamięta, drugi myśli.

A konstrukcjonizm proponowany przez Seymoura 
Paperta?

Ten wyprowadzony jest z podobnych założeń, na 
których opiera się cały konstruktywizm, ale ma swoją 
specyfikę związaną z osiągnięciami współczesnej 
kultury i technologii oraz dostarcza praktykom 
znacznie więcej wskazówek i rekomendacji. Co 
frapujące, ukierunkowanie koncepcji Paperta na 
praktyczne konstruowanie prowadzi nas do zjawiska 

określanego jako efekt Flynna. Na czym on polega? 
Otóż od początku XX wieku w wielu krajach obserwuje 
się wzrost wyników w testach ilorazu inteligencji. 
Jest to wzrost tak duży, że powoduje konieczność 
podnoszenia norm dla tych testów. Najbardziej 
spektakularny przyrost kompetencji obserwowany jest 
w zakresie zadań z obszaru geometrii oraz w zadaniach 
wymagających samodzielnego odkrywania reguł. 
Efekt Flynna wyjaśniany jest z wykorzystaniem tak 
zwanej hipotezy neurologiczno-oświatowej, zgodnie 
z którą zmiany kulturowe prowadzą do zmian w korze 
mózgowej i wzrostu inteligencji całych generacji. 
Za jeden z najważniejszych inicjujących to czynników 
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badacze zjawiska Flynna uważają zmiany w systemach 
kształcenia, które polegają na intensywnym 
zwiększaniu ilości nowego typu zadań, zwłaszcza 
z grupy zadań problemowych oraz zadań związanych 
z materiałem wizualnym, a także na wykorzystywaniu 
internetu, w tym gier komputerowych, co można 
zaobserwować w wielu krajach świata już w nauczaniu 
początkowym. Niestety nie w Polsce. Rozwiązywanie 
problemów i geometria przestrzenna to wąski 
margines naszej edukacji, a internet postrzegamy 
bardziej jako zagrożenie niż siłę rozwojową. Teorie 
konstruktywistyczne i konstrukcjonizm pozostają bez 
wpływu na to, co dzieje się na lekcjach w polskich 
szkołach.

Dlaczego tak trudno o zmianę w edukacji?

Jedną z najsilniejszych barier zmiany szkoły są prawdo-
podobnie potoczne teorie nauczycieli. Jest to bowiem 
jedyny zawód, co do którego kandydaci jeszcze przed 
rozpoczęciem studiów mają ustalone przekonania na 
temat tego, jak należy go wykonywać.

Nauczyciel stojący przez grupą uczniów w klasie ma 
swoją teorię na temat przebiegu lekcji, funkcjonowa-
nia umysłu, tworzenia się wiedzy, dynamiki motywacji, 
wpływu oceniania i tak dalej. Nawet jeśli nie zdaje sobie 
z tego sprawy, cały czas posługuje się swoją teorią.

Niestety, mainstream dydaktyczny w naszym kraju 
koncentruje się na teorii o słabym potencjale wyjaśnia-
nia i – co za tym idzie – wywoływania zmiany. Ta teoria 
składa się z wyabstrahowanych projektów ogniw lekcji, 
zestawów deklarowanych zasad, klasyfikacji metod 
i form. W podręcznikach dydaktyki nie ma uczniów, nie 
ma nauczycieli, nie ma realnych lekcji, nie ma wyników 
badań.

W efekcie przyszli nauczyciele na dydaktyce ogólnej 
uczą się z podręczników, które zawierają tylko mo-
dele ogólne lekcji, zamiast transkrypcji realnych lekcji, 
przykładów komunikacji, fragmentów pracy uczniów, 
które pozwalałyby analizować i zrozumieć praktyki 
dydaktyczne.

Dostają teorię daleką od praktyki?

Teoria, która nic nie mówi o praktyce, a jedynie ją 
projektuje dla uniwersalnej klasy i wirtualnych uczniów, 
staje się dla nauczycieli pseudoteorią.

Jeśli taką dydaktykę uzupełnia się przez poznawane na 
metodykach zbiory technik i pomysłów na lekcje, wów-
czas nauczyciele stają się nikim innym jak wykonawcami 
czynności, których sensu poznawczego nie rozumieją. 
Stąd też często zamiast problemowej struktury pytania 
stosują gadżety i ozdobniki w postaci dużych arkuszy 
papieru i flamastrów, gier niewymagających koncep-
cyjnego myślenia i tak dalej – i wierzą, że to aktywizuje 
myślenie uczniów. To nieprawda. Uczniowie ewentual-
nie dobrze się bawią, ale niewiele osiągają poznawczo. 
Nauczyciele rozczarowują się metodami, którym przy-
pisywali zbawienne właściwości, i wracają do nauczania 
opartego na przekazie. W obu przypadkach to wynik 
braku dobrej teorii.

Czego jako praktycy edukacji w Polsce możemy się 
nauczyć od konstrukcjonistów?

Przede wszystkim musimy zrozumieć, że mówie-
nie do uczniów nie oznacza nauczania, a mówienie 
uczniów wcale nie musi znaczyć, że oni umieją. Aby 
to wyjaśnić, posłużę się przykładem z mojego wła-
snego doświadczenia. Kiedy mój syn, kończąc studia 
informatyczne, napisał pracę magisterką z pro-
gramowania, poprosił mnie, żebym sprawdziła mu 
znaki przestankowe. Choć treść była dla mnie nie 

Dydaktyka z teorią czy bez teorii?

Dobra teoria nie służy jedynie 
do stwierdzenia zgodności 
lekcji z narzucanym modelem, 
ale pomaga zrozumieć, 
co rzeczywiście dzieje się 
w mojej klasie i umysłach 
moich uczniów.

do pojęcia, podjęłam się tego zadania. W pewnym 
momencie uświadomiłam sobie ze zdumieniem, jak 
wiele zawartości pracy potrafiłabym bezrozumnie 
zreferować. Wynotowałam sobie akapit, który właś-
nie czytałam. Nie mam go przy sobie, ale spróbuję 
odtworzyć: „Maszyna PRAM to rozszerzenie prostego 
modelu maszyny RAM o pojedynczym procesorze na 
maszynę o wielu procesorach i współdzielonej pa-
mięci. W obu maszynach procesory dysponują swoją 
własną pamięcią, ale tylko w maszynie równoległej 
dzięki współdzielonej pamięci procesory się komu-
nikują. Ten proces zachodzi dzięki synchronizacji ich 
pracy za pomocą zewnętrznego zegara, który powo-
duje, że najpierw w każdym procesorze dokonywany 
jest odczyt na określonych komórkach współdzielonej 
pamięci, potem wykonywane są lokalne obliczenia, 
a na końcu zapis”. Mówię to tak zwanymi własnymi 
słowami i nawet, jak sądzę, mogłabym „twórczo” roz-
rysować schemat kolejnych operacji. Problem w tym, 
że nie mam zielonego pojęcia, o czym mówię. Jedyna 
maszyna „pram”, o której potrafię rozsądnie pomyśleć, 
to dziecięcy wózek [pram (ang.) – dziecięcy wózek – 
przyp. red.]. A przecież udało mi się „opanować” tre-
ści – podczas egzaminu odpowiedziałbym na pytanie, 
co to jest maszyna PRAM, mówiłabym to, czego się 
wyuczyłam. Właśnie dlatego może się okazać, że 
określony model kształcenia nie czyni ucznia bardziej 
rozumnym ani wykształconym. Uczeń może słowami 
nauczyciela mówić o świecie, nawet obudować swoją 
wypowiedź wy jaśnieniami, kompletnie nie rozumiejąc, 
o czym mówi. Obawiam się, że w szkole o sztywnej 
metodyce przekazowej uczniowie latami uczą się 
o maszynie PRAM.

Nie wiem, czy się śmiać, bo to wyborna historia, czy 
płakać, bo ja też nabierałem biegłości w opisach 
maszyny PRAM.

Konstruktywizm i konstrukcjonizm mogą dostarczyć 
inspiracji, jak organizować kształcenie. Najważniejsze, 
by zamiast ciągle mówić do uczniów, zacząć tworzyć 
coś, co na świecie określa się jako learning enviroment, 
środowisko uczenia się. Wymaga to przekształcenia 
klas szkolnych w miejsca debat w małych zespołach 

oraz pracy badawczo-praktycznej. Jedno zadanie 
problemowe z matematyki ma większe znaczenie niż 
dziesięć mechanicznie wykonanych zadań standar-
dowych; jeden eksperyment przeprowadzony samo-
dzielnie (czyli bez kierowania krok po kroku przez 
nauczyciela) pozwala lepiej zrozumieć zjawisko niż 
przeczytany rozdział w podręczniku.

Nie chodzi tu o eliminację nauczyciela, jedynie o zmianę 
czasu jego aktywności. Model procesu dydaktycznego, 
w którym najpierw nauczyciel wyjaśnia, instruuje, kieru-
je myśleniem i działaniem, a potem uczniowie mają to 
przećwiczyć, czyni samodzielność pozorną, bo uczeń 
zawsze idzie „po śladzie” nauczyciela. Aby się rozwijać, 
uczeń najpierw musi borykać się z problemem, z no-
wymi treściami, z nieznanym zadaniem. Nawet jeśli nie 
osiągnie oczekiwanego rezultatu, procesy intelektualne 
i motywacyjne wzbogacą go umysłowo. Potem może 
wkroczyć nauczyciel. Jego ewentualne wyjaśnienia nie 
dotyczą już maszyny PRAM, ale kotwiczą się w zaktywi-
zowanym myśleniu uczniów i ich uruchomionym przed 
chwilą doświadczeniu.

Czego potrzeba, żeby tak uczyć?

Warunki te znakomicie opisuje Seymour Papert. Ostra 
zabawa, a więc taka, która nie przychodzi łatwo; czas, 
czyli praca bez popędzania; twórczość, a więc dobrze 
sformułowany problem.

A jak to u nas wygląda w praktyce?

Polska szkoła wciąż opiera się na zasadach wyprowa-
dzonych przed laty z koncepcji radzieckiego dydaktyka 
Iwana Kairowa. Wierzy się w kierowniczą rolę nauczy-
ciela, systematyczne nauczanie i powtórki. Choć egza-
miny zewnętrzne co roku uświadamiają nam rozległe 
obszary klęsk edukacyjnych, to bariery zmiany kultury 
dydaktycznej szkoły wciąż działają na tyle silnie, że 
wolimy trwać w systemie, który pokazuje swoją niewy-
dolność, niż coś w nim zmienić. Wszyscy widzą, że coś 
nie działa, ale zamiast to zarzucić i spróbować czegoś 
innego, działamy bez zmiany coraz usilniej, z coraz 
większymi nakładami czasu i energii.
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Podstawa programowa jest skrajnie tradycyjna, nie-
elastyczna, budowana na ideologii transmisji i en-
cyklopedyzmu dydaktycznego. Lekcje, ich przebieg, 
organizacja przestrzeni w klasie szkolnej, styl pod-
ręczników i innych elementów oświaty są właściwie 
identyczne bez względu na to, gdzie, z jakimi uczniami 
i w jakiej szkole się odbywają. To powoduje, że nawet 
jeśli jesteśmy niezadowoleni ze swojej szkoły, nie po-
trafimy wyobrazić sobie innej.

Znaczne sumy pieniędzy trwoni się na centralnie 
wprowadzane reformy strukturalne, które nie mają 
wpływu na model nauczania. Dużo środków marnuje 
się na manipulowanie treścią programu bez zmiany 
jego sposobu konstrukcji i celów. W efekcie mamy od 
lat do czynienia z edukacją modyfikowaną kosme-
tycznie, nieprzemakalną wobec rekomendacji, które 
wynikają ze zmian w wiedzy na temat funkcjonowania 
umysłu i całego psychospołecznego rozwoju człowie-
ka. Polscy uczniowie, zaprzęgnięci w walkę o szanse 
dostania się do lepszych szkół, godzinami odrabiają 
prace domowe, by nadrobić czas jałowo spędzony 
w szkole, i należą do czołówek światowych, jeśli cho-
dzi o liczbę prywatnych korepetycji i kursów, w jakich 
uczestniczą. Ceną za niewydolność kształceniową 
szkoły są ich dzieciństwo i wczesna młodość, które 
zamiast służyć bogatemu przeżywaniu, budowaniu 
zróżnicowanych zasobów doświadczeń, relacji z ró-
wieśnikami, służy zrobieniu tego, czego nie zdążyła 
zrobić szkoła. To przygnębiający obraz realiów, jakie 
pod przymusem prawnym tworzy polskim dzieciom 
nasz system oświatowy.

Niektórzy twierdzą, że dobry nauczyciel poradzi 
sobie w każdym systemie.

Aby nauczyciel mógł coś zmienić, musi być 
autonomiczny. Oczywiście, że mamy w Polsce wielu 
wspaniałych nauczycieli. Twórczych, odważnych, 
inteligentnych. Pracują niejako w poprzek ograniczeń 
systemowych, lawirując między urzędniczymi 
zasiekami. To nie jest normalna sytuacja. Resort 
powinien działać na rzecz zmiany, a nie jej wygaszania 
i blokowania.

Jest pani nie tylko teoretykiem edukacji. 
Prowadziła pani Autorską Szkołę Podstawową „Żak” 
w Olsztynie, opartą na założeniach pedagogiki 
konstruktywistycznej.

Żak był szkołą o trzech zasadniczych rysach dydak-
tycznych. Po pierwsze, realizowaliśmy w nim radykalnie 
zmodyfikowany program nauczania, znacznie wzboga-
cony w porównaniu z tym zadekretowanym ministerial-
nie, pod względem zarówno treści, jak i przedmiotów. 
Od pierwszej klasy uczniowie poznawali zagadnienia 
z przyrody nieożywionej (fizyki, chemii, astronomii) 
czy historii (w szczególności historii życia codziennego 
i historii sztuki), od czwartej klasy realizowali przedmio-
ty: fizyka, filozofia, psychologia, a w ciągu całej szkoły 
podstawowej wszyscy brali udział w zajęciach teatral-
nych i wystawiali dwa przedstawienia rocznie. Uczenie 
się było silnie zindywidualizowane, co oznaczało, że 
żadnemu dziecku znającemu litery nie wprowadzano 
ich lekcjach, umożliwiając po prostu swobodne czyta-
nie, a na matematyce uczniowie pracowali z zadaniami 
o zróżnicowanym poziomie zależnym od ich umiejęt-
ności i zainteresowań. Dominującą na co dzień formą 
pracy na lekcji było rozwiązywanie problemów w ma-
łych zespołach. Krótko mówiąc, nasi uczniowie znacz-
ną część czasu spędzali codziennie bez interwencji 
nauczyciela. Jego zadaniem było przygotować dobrze 
postawione problemy i zapewnić materiały do ekspery-
mentów, interpretacji czy projektowania. Nie chodziło 
bowiem o aktywność przypominającą swobodną za-
bawę, ale o taką aktywność, która wymaga twórczego 
wysiłku umysłowego. Każdy dzień spędzony w szkole 
musiał być rodzajem przygody intelektualnej. Nic tak 
nie zabija uczenia się i budowania wiedzy jak nuda.

Uczniowie zapewne świetnie się w tej szkole bawili…

Gdy narzeka się na szkołę o tradycyjnych metodach, 
to opozycję lokujemy w ubarwianiu transmisyjnego 
nauczania, w dodatkowych atrakcjach popołudniowych 
i ogólnym luzie. Metody aktywne rozumiane są jako 
edukacja z gazem rozweselającym. Tymczasem szkoła 
powinna być miejscem zdobywania wiedzy – szerokiej, 
spójnej, elastycznie stosowanej. Aktywizacja uczniów 

Dydaktyka z teorią czy bez teorii?

ma polegać na wyzwalaniu ich myślenia, a nie na zaba-
wianiu. Tak jak uczony nie idzie do laboratorium, żeby 
ubawić się po pachy, tylko odkrywać coś nowego, tak 
samo uczniowie w szkole powinni wciąż mieć okazję 
do odkrywania. Jeśli się przy tym ubawią, to miło. Ale 
jest to efekt uboczny.

Aż się boję zapytać, ale czy uczniowie szkoły Żak 
radzili sobie w standardowych testach?

I to mimo że w czasie zapisów do szkoły nie prowadzi-
liśmy żadnej selekcji i przyjmowaliśmy również uczniów 
z problemami.

Na jakie błędy chciałaby pani uczulić nauczycieli?

Pierwszy błąd wynika z założenia, że wystarczy „ubar-
wić” tradycyjne nauczanie sporadyczną aktywnością 

badawczą uczniów, by zmienić znacząco ich wiedzę. 
Stąd dwa, trzy eksperymenty rocznie na lekcjach fizyki 
(do tego z całym przebiegiem i wynikiem rozrysowane 
w podręczniku, co całkowicie pozbawia je jakiejkolwiek 
wartości odkrywczej) i wierzymy, że zmieniliśmy model 
dydaktyczny na konstruktywistyczny. Tymczasem umysł 
potrzebuje treningu systematycznego i intensywnego.

Oczywiście, w warunkach kształcenia opartego przede 
wszystkim na pogadance kierowanej przez nauczyciela 
i uczniowskim udziale w grze „Zgadnij, co nauczyciel 
ma na myśli” uczeń też bierze udział w systematycznym 
i intensywnym treningu. Tyle że jest to trening myśle-
nia „po śladzie” zewnętrznych wyjaśnień, budowanego 
głównie z przypomnień cudzych słów i argumentów. 
A przecież śledzenie cudzych wyjaśnień to zupełnie 
inna aktywność umysłowa niż wytwarzanie własnych.

Drugi błąd to przekonanie, że rówieśnik nie ma znacze-
nia wiedzotwórczego. Nawet jeśli organizowana jest 
praca w małych zespołach, to raczej dostrzega się jej 
walory społeczne i motywacyjne. Niesłusznie. Pracujący 
nad rozwiązywaniem problemów rówieśnicy zapewniają 
wiedzę znacznie lepszej jakości niż ta pochodząca z na-
uczycielskiego przekazu. Uczenie się od rówieśników 
jest postrzegane jako jeden z najsilniejszych czynników 
wiedzotwórczych. W Polsce ten efekt jest właściwie 
nieobserwowany. Przecież nie dlatego, że nasze umysły 
funkcjonują inaczej, tylko dlatego, że wciąż dominu-
je frontalne nauczanie kierowane przez nauczyciela 
i panuje dyscyplina ciszy. Szkoła nie korzysta nie tylko 
z badań naukowych, ale nawet z wiedzy ludowej, w któ-
rej już dawno odkryto, że co dwie głowy, to nie jedna.

Bardzo dziękuję za rozmowę.

Niemal całkowita rezygnacja 
z kierowanej przez 
nauczyciela pogadanki, 
odrzucenie kolektywnych 
wniosków i notatek, brak 
lekcji powtórzeniowych 
i klasówek, a w to miejsce 
nasycenie zajęć dyskusjami, 
projektami praktycznymi 
i pracą laboratoryjną, zgoda 
na komunikację między 
uczniami doprowadziły do 
znacznie większych osiągnięć 
uczniów, i to było widoczne 
w wysokich wynikach testów 
kuratoryjnych. 
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Jak to się stało, że zaczęła pani uczyć w szkole 
konstruktywistycznej? Co było najważniejsze w tym 
doświadczeniu?

Zdarzyło się to właściwie trochę przez przypadek – 
znałam prywatnie profesor Klus-Stańską, która zapro-
ponowała mi pracę w szkole Żak. Wiedziałam już wtedy, 
że jest to zupełnie inna szkoła, ale nie doświadczyłam 
jeszcze tego rodzaju edukacji. Zdecydowałam się na 
pracę z dziećmi na drugim etapie edukacyjnym.

Nie bała się pani, że ten eksperyment z konstruktywi-
stycznym sposobem uczenia zakończy się porażką?

Rzeczywiście miałam bardzo wiele wątpliwości. 
Myślałam o tym, że nie będę potrafiła pracować w taki 
sposób, że do tego trzeba wybitnego fachowca, 
jakiegoś niezwykle wysokich lotów matematyka albo 
zupełnie innej osobowości. Jedna z obaw, podobnie 
jak u większości nauczycieli, była związana z tym, że 
oddanie aktywności dzieciom może spowodować kom-
pletny zanik kontroli nad tym, co one wiedzą. Ciągle się 
zastanawiałam, co się stanie, jeżeli czegoś nie zrobię 
albo coś pominę; co będzie, jeżeli w tak samodzielnym 
rozwoju dziecka zabraknie na przykład jakichś pojęć 
matematycznych. Tak to sobie wtedy wyobrażałam, ale 
teraz już wiem, że to działa zupełnie inaczej.

A może pani podać jakieś przykłady, kiedy pomijała 
pani wprowadzanie konkretnych pojęć matematycz-
nych, a uczniowie dochodzili do nich sami, konstru-
owali je samodzielnie?

W dużej mierze pracowałam w taki sposób, że nie po-
dawałam żadnych pojęć. Kiedy chciałam, żeby ucznio-
wie uczyli się porównywać ułamki, to dostawali parę 
takich liczb i mieli w grupach wymyślić sposoby okreś-
lenia, który ułamek jest większy. Te sposoby były bardzo 
różne i po pewnym czasie wypływał również sposób tak 

Lęk przed zmianą

Jak zbudować szkołę, w której uczniowie uczą się w oparciu o metody konstrukty-
wistyczne? O dylematach nauczyciela, który w dialogu z uczniami i rodzicami chce 
reformować swój warsztat pracy, opowiada doktor Alina Kalinowska, była dyrektor 
Autorskiej Szkoły Podstawowej „Żak” w Olsztynie. Rozmawiał Krzysztof Wiatr.

zwany szkolny: wspólny mianownik i wspólny licznik. 
Po drodze natomiast pojawiało się dużo różnych rzeczy, 
na przykład intuicja proporcjonalności, intuicja mnoże-
nia ułamków, ich rozszerzania czy skracania. Przy okazji 
całej tej sytuacji pojawiały się pojęcia, które nie były 
de facto w żaden sposób wprowadzane.

A czy pani uczniowie opanowywali wszystkie treści 
podstawy programowej?

Jeśli chodzi o matematykę – chociaż oczywiście sądzę, 
że to dzieje się na każdym przedmiocie – w momencie, 
kiedy dzieci samodzielnie konstruują znaczenia zwią-
zane z daną dziedziną, to dzieje się to na uogólnionym 
poziomie. Uczniowie konstruują swoją wiedzę – rozu-
mienie matematyki jako pewien system wiedzy, a nie 
jako poszczególne tematy. Pewne pojęcia w ogóle się 
nie pojawiały na lekcjach, ponieważ zostały gdzieś po 
drodze, poza szkołą, zbudowane i po prostu okazy-
wało się, że one już są, więc na lekcjach nie trzeba ich 
konstruować. Ten spójny system wiedzy matematycznej 
powodował, że nie można było o czymś zapomnieć. 

 

Jeśli natomiast chodzi o ich wyniki, to oni nie byli nigdy 
przygotowywani do jakiegoś zewnętrznego egzaminu. 

Lęk przed zmianą

Jeżeli dzieci mogą pracować 
nad tym, co je w dużej mierze 
interesuje, to zawsze wypłyną 
jakieś wątpliwości, pytania, 
które są wówczas przez nie 
samodzielnie wyjaśniane, 
i tak właśnie konstruowana 
jest wiedza.

Dzieci nie były również selekcjonowane przy przyjęciu 
do szkoły – mieliśmy dzieci o bardzo wysokich i o bar-
dzo niskich możliwościach intelektualnych. Uczniowie 
pracowali na różnych poziomach (na matematyce 
mieliśmy trzy), w związku z czym wszystkie dzieci miały 
szansę się rozwijać. Oczywiste jest to, że nie wszystkie 
rozwiną się tak samo i nie będą na takim samym pozio-
mie na przykład myślenia matematycznego. Natomiast 
coś, co jest niezwykle istotne, to budowanie w nich 
poczucia mocy sprawczej i kontroli poznawczej.

Mówiła pani o trzech poziomach nauczania mate-
matyki. Wyobrażam sobie, że takim standardowym 
pytaniem nauczyciela, który uczy transmisyjnie, 
mogłoby być: „Czy poziom nauczania na tym – 
 nazwijmy to – najniższym poziomie nie jest przy-
padkiem niższy, niż gdyby to była standardowa 
transmisyjna dydaktyka?”.

To zależy od dzieci, bo jeżeli mamy w klasie dziecko, 
które jest opóźnione w rozwoju, to jaki jest sens dawa-
nia mu rzeczy, z którymi i tak sobie nie poradzi? Nie na-
uczy się wówczas matematyki czy innego przedmiotu, 
nie zbuduje też poczucia mocy sprawczej. Akurat u nas 
ten najniższy poziom był rzeczywiście taki, żeby ogar-
nąć podstawę programową. Zdarzały się dzieci, które 
naprawdę były z pogranicza upośledzenia umysłowego, 

a jednak one również samodzielnie konstruowały po-
jęcia, tylko że na nieco niższym poziomie.

Często nauczyciele obawiają się uczenia konstrukty-
wistycznie. Jak pani myśli, z czego to wynika?

Obawa, o której pan mówi, jest być może związana 
z tym, że w szkole transmisyjnej jesteśmy uczeni, że 
nasze bodźce muszą zadziałać natychmiast na dzieci. 
To znaczy – jeżeli ja im wytłumaczę, jak one mają się 
zachowywać na przykład podczas pracy w grupach, 
to one już wiedzą i powinny to robić. Natomiast te, 
które tego nie robią, traktujemy jako niesubordynowa-
ne i oceniamy negatywnie. Tymczasem ta zmiana musi 
być procesem – musimy mieć cierpliwość i dać czas 
dzieciom na to, żeby one też zrozumiały tę konwen-
cję. Może tutaj przytoczę przykład dziewczynki, która 
przyszła do nas ze szkoły transmisyjnej w piątej klasie 
i nie mogła na początku zrozumieć, jak my możemy 
pracować w taki sposób w grupach. Dla niej bowiem ten 
rodzaj aktywności był czasem wygłupiania się i żarto-
wania. I nie ma w tym nic złego, ale nasi uczniowie już 
wiedzieli, że jak mają ciekawe zadanie do zrobienia, to 
się zajmują tym zadaniem. Obserwowałam ich reakcje 
z ogromnym zainteresowaniem, ponieważ ze stoickim 
spokojem znosili zachowania tej dziewczynki – kiedy się 
wygłupiała, nie zwracali jej uwagi, traktując to jako jej 
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wybór. Po dwóch miesiącach dziewczynka zrozumiała, 
że nie potrzebuje zajęć w grupach tylko po to, aby się 
odprężyć, bo tutaj może to robić cały czas. Stała się li-
derką tych grup, ponieważ intelektualnie była na bardzo 
wysokim poziomie.

Wcześniej pracowała pani przez piętnaście lat jako 
nauczycielka matematyki w szkole transmisyjnej. 
Jakie widzi pani różnice z perspektywy osoby, która 
uczy, pomiędzy pracą jako nauczycielka w szkole 
transmisyjnej a późniejszą pracą w Żaku?

Kiedy pracowałam w szkole transmisyjnej i byłam 
nauczycielką transmisyjną, bardzo nie lubiłam siebie 
w tym zawodzie i w tej roli. Nie wiedziałam zupełnie, jak 
mogłabym to zmienić. Nie rozumiałam tak naprawdę, 
czym jest matematyka. Wydawało mi się, że ja mam 
nauczyć tylko pewnych schematów, a uczniowie mają 
te schematy wyćwiczyć. Nie dawało mi to absolutnie 
żadnej przyjemności, nie sądzę również, żeby dawało 
ją moim uczniom. Jeśli chodzi o pracę w Żaku – tutaj 
nastąpiła diametralna zmiana, dlatego że kiedy przyglą-
dałam się uczniom, zastanawiałam się, co oni myślą, jak 
oni to czują, kim oni są, wówczas zupełnie zmieniło się 
moje myślenie na temat tego, kim jest uczeń i kim jest 
nauczyciel.

Robi to, cały czas mając na uwadze, żeby dzieci czer-
pały z tego satysfakcję, żeby to one miały poczucie, 
że są silne, mądre i że mogą. Jeśli chodzi na przykład 
o przygotowywanie do lekcji, to szczerze mówiąc, 
przygotowywałam się bardzo dużo zarówno w szkole 
transmisyjnej, jak i (na początku) w Żaku. Później – 
w momencie, kiedy oddaje się dzieciom pole do 
popisu – na to przygotowanie składa się w większym 
stopniu wymyślanie różnych zagadek matematycznych, 
czym także można zainteresować dzieci.

Lekcja w szkole transmisyjnej jest niezwykle ciężką 
pracą, ponieważ my, nauczyciele, skupiamy się głównie 
na dyscyplinowaniu – robimy to po to, żeby dzieci słu-
chały, w przekonaniu, że jak będą patrzyły nam w oczy, 
to będą rozumiały, czyli jeżeli słuchają, to znaczy, że 
rozumieją, co oczywiście jest nieprawdą. W szkole kon-
struktywistycznej natomiast, kiedy uczniowie pracują 
samodzielnie, jest dużo łatwiej, ponieważ to oni się 
wysilają. Moją rolą było przyglądanie się temu i ewentu-
alna obserwacja, w którą stronę możemy pójść dalej, co 
wynika z ich działań i co udało im się odkryć, na jakim 
poziomie myślenia są i jak potrafią o tym mówić, jakiego 
języka używają. Moja rola polegała na przyglądaniu się 
im, jako ludziom również, a nie tylko ocenianiu ich wie-
dzy matematycznej.

Pracując konstruktywistycznie, uczniowie nie są oce-
niani. W szkole, która jest transmisyjna, już tak.

Dzieci najbardziej boją się ocen. Wydaje mi się nawet, 
że my społecznie zaczęliśmy mylić wiedzę szkolną 
z ocenami. W związku z tym, jeżeli zmienimy system 
oceniania, to również dzieci będą się czuły bezpiecznie. 
Im wcześniej zaczniemy, tym lepiej. Każda możliwość, 
kiedy dzieci mogą doświadczyć czegoś samodzielnie, 
jest istotna. Jeśli chodzi o matematykę, to pamiętam, 
kiedy jeszcze w szkole transmisyjnej zaczęłam się zasta-
nawiać, jaki to jest sens, żeby wszyscy uczniowie robili 
te same zadania w ten sam sposób w tym samym cza-
sie, jeżeli część z nich w ogóle nic z tego nie rozumie. 
Zaczęłam więc pracować z uczniami w taki sposób, 
który zakładał, że po prostu mają pracować – czy uda 
im się zrobić pół zadania, czy trzy, to jest mniej istotne; 

Lęk przed zmianą

Zrozumiałam również, że 
nauczyciel to osoba, która 
nie stoi na środku klasy i nie 
wyjaśnia ani nie objaśnia 
świata, tylko ktoś, kto 
się dyskretnie wycofuje, 
pozwalając dzieciom 
badać to, co je otacza, 
a jednocześnie w bardzo 
umiejętny sposób troszeczkę 
nimi kieruje.

ważne, że przez te czterdzieści pięć minut mają pra-
cować. Pamiętam, że udało mi się wtedy, szczególnie 
z chłopcami, bo chłopcy w tym czasie sprawiali kłopoty, 
nawiązać zdecydowanie bliższy kontakt. Uczniowie 
czuli, że nie chodzi o to, jaką ocenę im postawię, ale 
o to, że zależy mi, żeby oni się rozwijali, że zależy mi 
na nich, a nie na tym, jaką ocenę dostaną na egzaminie.

Podwyżka czynszu, nabór niższy od spodziewane-
go sprawiły, że prowadzenie szkoły przestało być 
opłacalne z czysto ekonomicznego punktu widzenia. 
W 2002 roku Autorska Szkoła Podstawowa „Żak” 
została zamknięta. Jak pani z perspektywy lat ocenia 
ten eksperyment?

Ta szkoła była inna nie tylko dlatego, że inaczej uczyli 
nauczyciele, ale dlatego, że cały personel (a nie tylko 
nauczyciele) odnosił się do dzieci inaczej niż w typo-
wych szkołach. Kiedy szkoła była likwidowana, a or-
ganem prowadzącym szkołę było stowarzyszenie, ja 
byłam wtedy jej dyrektorem. Na rozmowę do mnie 
przyszedł trzecioklasista, który powiedział, że chciałby 
zabrać krzesełko na pamiątkę, bo ma na nim naklejki. 
Powiedziałam, że oczywiście to się da zrobić, tylko że 
stowarzyszenie jest właścicielem całej szkoły i wyposa-
żenia. Poradziłam, żeby napisał pismo do stowarzysze-
nia, a ono pewnie przychyli się do jego prośby. Uczeń 
napisał to pismo, zostało ono zarejestrowane i oczywi-
ście odpowiedź była pozytywna. Zmierzam do tego, że 
wszelkie te relacje były prawdziwe. To nie było tak, że to 
są dzieci, które są na innych prawach. One miały status 
partnerów, z którymi razem pracujemy, przez co obo-
wiązują nas podobne zasady.

To wielka szkoda, że Żak już nie istnieje. Zastanawia 
mnie to, że obecnie w szkołach tak mało jest tej 
myśli i praktyki, które charakteryzowały edukację 
w Żaku. Mówię tu również o szkołach prywatnych, 
które mają dużą dowolność w tym, jak kształtują 
swoje środowisko edukacyjne. To jest ogromna stra-
ta dla całej edukacji.

Chodzę teraz ze studentami na lekcje i widzę, że 
aktualność Żaka jest z roku na rok większa i to jest 

przerażające. Gdyby Żak był otwarty w Warszawie czy 
w Trójmieście, to sądzę, że mógłby istnieć do dziś. 
Olsztyn był zbyt małym miastem na to, aby społecz-
ność zrozumiała, na czym polegała jego wartość. 
To naturalne, że rodzic, oddając swoje pierwsze 
dziecko do szkoły, nie wie, jaki ma wybór. Część ro-
dziców dopiero w momencie, kiedy oddała dzieci do 
innych szkół, zaczęła widzieć różnicę, której wcześniej 
nie dostrzegała. Pamiętam taką mamę, która po pierw-
szej klasie zabrała swojego synka do szkoły transmi-
syjnej – my nigdy nie dociekaliśmy, jakie były powody. 
Po pół roku mama chłopca chciała go znów przenieść 
do Żaka. Rozmawiałam z nią wówczas, aczkolwiek już 
wtedy wisiała nad nami groźba zamknięcia. W każdym 
razie ta mama powiedziała tak: „Kiedy mój syn poszedł 
do tej szkoły, to zaczął przynosić same szóstki, byłam 
z niego dumna. On był spokojny, raczej wyciszony, 
milczący, nie emocjonował się tym. Po pół roku, kiedy 
znowu przyszedł i pokazał, że dostał szóstkę, to po-
wiedziałam, że jestem taka dumna z niego, że jest taki 
mądry. A on tak po cichutku odpowiedział, że no tak, 
ale ja to wszystko wiedziałem już w pierwszej klasie”. 
Zrozumiałam wówczas, jaka duża świadomość własnej 
wiedzy tworzyła się w naszych żakowskich dzieciach 
już od wczesnych lat.

Dziękuję bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że kie-
dyś w Polsce uda się otworzyć taką szkołę ponownie.

Ja też mam taką nadzieję i bardzo bym tego życzyła 
wszystkim, którzy mogliby tam pracować i posyłać tam 
swoje dzieci, bo to naprawdę jest zupełnie inny świat.
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Badania potwierdzają, że metody oparte o samodziel-
ne doświadczanie są bardziej skuteczne niż tradycyjne 
(zwłaszcza w odniesieniu do uczenia umiejętności) – 
przy jednym istotnym zastrzeżeniu: kluczowym ele-
mentem pozostaje aktywna postawa nauczyciela.

Różne imiona konstrukcjonizmu

Gary Stager, jeden z największych propagatorów 
konstrukcjonizmu, tak określa różnicę pomiędzy kon-
struktywizmem i konstrukcjonizmem: „Konstruktywizm 
to teoria uczenia się, która nie wskazuje określonej me-
tody nauczania. […] Konstrukcjonizm to [z kolei] teoria 
nauczania. Jesteśmy przekonani, że konstrukcjonizm to 
najlepsza droga do tego, żeby wprowadzać konstrukty-
wistyczny model uczenia się”¹.

W praktyce nie jest jednak tak prosto – ile bowiem śro-
dowisk, tyle nazw. Nauczanie problemowe (problem -
-based learning, PBL), uczenie się przez realizację 
projektów (project-based learning), odkrywanie przez 
dociekanie (inquiry-based learning, IBL), edukacja na-
ukowa oparta o dociekanie (inquiry-based science edu-
cation, IBSE), uczenie przez doświadczanie (experiential 
learning), uczenie przez odkrywanie (discovery learning). 
Praktyka edukacyjna czerpiąca z pedagogiki konstruk-
tywistycznej bardzo różnie się nazywa i często są to 
nazwy wymienne. Nie wszystkie z tych określeń można 
utożsamić z konstrukcjonizmem, ponieważ kładzie on 
większy nacisk na samodzielne tworzenie fizycznych 
(lub cyfrowych) obiektów, IBL na przeprowadzanie eks-
perymentów zgodnie z założeniami metody naukowej, 
a PBL na rozwiązywanie realnych problemów. Jednak 
w praktyce edukacyjnej i badawczej te podejścia prze-
nikają się. Trudno znaleźć badania dotyczące samego 
konstrukcjonizmu – można mówić o badaniach mie-
rzących skuteczność różnego rodzaju modeli uczenia 
opartych o założenia pedagogiki konstruktywistycznej 
i do tego się w niniejszym tekście odnoszę.

Jakub Rozenbaum (Centrum Nauki Kopernik)

Produktywna porażka czy nieproduktywny sukces?  
Badania nad skutecznością konstrukcjonizmu

Kiedy pojawiają się nowe (lub nowo nazwane) metody uczenia, odmienne od 
powszechnie przyjętych, zawsze pada pytanie: ale czy to naprawdę działa? Po co 
zmieniać coś, co może nie jest idealne, na coś, co będzie trudniejsze, być może nic 
nam nie da, a nawet pogorszy wyniki uczniów?

Istotne dla nas znaczenie, jeśli chodzi o podział metod, 
mają tak naprawdę dwa wątki:

1) aktywna rola osoby uczącej się, która jest 
wspólna dla wszystkich tych podejść

2) rola nauczyciela/edukatora, która może różnić 
się pomiędzy tymi podejściami – i jak się wkrótce 
okaże, jest bardzo istotna

W interesujących nas badaniach znajdujemy trzy 
podstawowe modele uczenia². Pierwszym jest metoda 
podawcza (direct instruction), przy której osoba ucząca 
się jest bierna, a cały proces uczenia się opiera się na 
nauczycielu wykładającym treść. Przeciwieństwem tego 
modelu jest proces odkrywania (discovery), w którym 
osoba ucząca się jest w centrum procesu uczenia się, 
a nauczyciel wycofuje się, co najwyżej podając zada-
nie i służąc radą. Trzeci model znajduje się pomiędzy 
nimi i można go określić jako dociekanie ukierunkowane 
przez nauczyciela (teacher-guided inquiry), w którym 
osoba ucząca się odgrywa aktywną rolę, jednak równie 
istotny w tym modelu jest nauczyciel.

Co mierzymy?

Dodać trzeba, że na pytanie „czy ta metoda uczenia 
działa?” nie da się odpowiedzieć bez dodatkowych 
założeń – bo co to znaczy, że metoda działa? Że uczeń 
ma lepsze wyniki egzaminów? Że ma większą wiedzę? 
Czy może myśli bardziej krytycznie i twórczo oraz jest 
bardziej nastawiony na samodzielne uczenie się? Nurty 
konstruktywistyczne kładą duży nacisk na umiejętności 
odmienne od podręcznikowej wiedzy. Ale wiemy też, 
że dla nauczycieli ważne są również wyniki egzaminów 
końcowych, między innymi dlatego, że to właśnie z nich 
są rozliczani. Wiedzą to także autorzy badań, dlatego 
odnosimy się tu do różnego rodzaju wyników skutecz-
ności, dotyczących zarówno wiedzy, jak i umiejętności.

Produktywna porażka czy nieproduktywny sukces? Badania nad skutecznością konstrukcjonizmu

Porażka – nigdy nie będę jej uważał za coś, na czym trzeba skończyć. Porażka jest 
motywatorem i nauczycielem. Jeżeli się gdzieś potknąłeś i przegrałeś. Po prostu 
nie udało ci się coś, to nie znaczy, że nigdy się już nie podniesiesz. Musisz spojrzeć, 
dlaczego przegrałeś, dlaczego się potknąłeś, co poszło nie tak i spróbować od 
nowa. Najtrudniejszą sprawą było, chyba, złożenie tego do kupy. Było wiele prob-
lemów i komplikacji. Gdyby nie współpraca i wspieranie się wzajemne pewnie nie 
doszlibyśmy tam, gdzie teraz jesteśmy.

Przemysław Polek, uczestnik konkuru CANSAT,  
uczeń Zespółu Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy
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Droga środka

W większości badań kluczowy pozostaje zarysowany 
powyżej podział na trzy modele uczenia: „czyste” od-
krywanie, metodę podawczą oraz dociekanie ukierun-
kowane (przez nauczyciela). To ten podział pozwala 
odróżnić metody skuteczne od nieskutecznych, stawia-
jąc na pierwszym miejscu metodę pośrednią.

Jeden z najszerzej cytowanych artykułów w dziedzinie, 
autorstwa profesora Richarda Mayera z Uniwersytetu 
Kalifornijskiego, podkreśla rozróżnienie na odkrywanie 
„czyste” i to wspierane przez nauczyciela³. Jest to jeden 
z wielu artykułów krytykujących czystą metodę ucze-
nia przez odkrywanie – na jego wątpliwą skuteczność 
można znaleźć bowiem liczne dowody w badaniach. 
Nieukierunkowane odkrywanie przez ucznia stwarza 
ryzyko, że nie będzie on w stanie powiązać zdobytej już 
wiedzy i umiejętności z rozwiązywanym problemem, 
a efektem będzie chaos pojęciowy i brak usystematyzo-
wanej nowej wiedzy. Stąd też pojawia się krytyka, która 
spisuje na straty wszelkie metody skupione na aktyw-
ności ucznia jako nieskuteczne i szkodliwe, a za to broni 
tradycyjnego modelu nauczania⁴.

Niesłusznie jednak badania te nie dostrzegają kluczo-
wej roli kierunkowania uczniów przez nauczyciela. Jak 

zauważa profesor Mayer, dwa elementy są decydujące 
w procesie uczenia się: konstruowanie nowej wiedzy 
i pojęć oraz integracja pojawiających się informacji 
z dostępną już wiedzą⁵. Nieukierunkowane odkrywanie 
nie pozwala na skuteczne osiągnięcie drugiego celu. 
Z kolei metoda podawcza, przekazując gotowe treści, 
często uniemożliwia samodzielne tworzenie nowych 
pojęć. Najbardziej skuteczną metodą okazuje się docie-
kanie ukierunkowane, pozbawione wad obu skrajnych 
podejść. Jak pisze profesor Mayer:

„Uczniowie potrzebują 
wystarczająco dużo wolności, 
żeby utrzymać aktywność 
poznawczą w procesie 
tworzenia, i wystarczająco 
dużo ukierunkowania, żeby 
ich aktywność poznawcza 
skutkowała wytworzeniem 
wiedzy, która jest 
użyteczna”⁶.

Produktywna porażka czy nieproduktywny sukces?

Ciekawą perspektywę na różne modele uczenia 
wprowadza również singapurski badacz profesor Manu 
Kapur⁷. Zauważa on, że sukces lub porażka w rozwią-
zywaniu jakiegoś problemu w czasie uczenia się nie są 
wcale dobrym wyznacznikiem tego, czy ostatecznie się 
czegoś nauczymy. Dlatego rozróżnia „produktywny” 
i „nieproduktywny” sukces oraz „produktywną” i „nie-
produktywną” porażkę:

1) Przykładem nieproduktywnego sukcesu jest 
uczenie się na pamięć – pozwala ono skutecznie 
rozwiązywać wiele zadań, jednak z reguły nie 
prowadzi do zrozumienia danego zagadnienia.

2) Nieproduktywną porażką jest czyste odkrywanie, 
bez wsparcia i strukturyzowania zadania przez 
nauczyciela – w wielu przypadkach bowiem 
nie pozwoli nam na osiągnięcie rozwiązania, 
a i niewiele się przy tym nauczymy, ponieważ 
brakuje nam odpowiedniej podbudowy.

3) Produktywny sukces pojawia się z kolei we 
wspieranym nauczaniu problemowym, którego 
celem jest rozwiązanie określonego zadania i przy 
okazji którego następuje uczenie się – nauczyciel 
służy wsparciem, jeżeli osobom uczącym się 
brakuje odpowiednich kompetencji.

4) Produktywną porażkę stanowi proces, 
w którym osoby uczące się niekoniecznie osiągną 
rozwiązanie postawionego problemu – jednak 
przejście przez ten etap przygotowuje je do 
maksymalnego skorzystania z przekazanej później 
przez nauczyciela wiedzy.

Profesor Kapur jest twórcą i propagatorem wspo-
mnianego pojęcia produktywnej porażki. W swoich 
badaniach⁸ pokazał, że zetknięcie się z trudnością 
czy impasem jest kluczowym momentem uczącym. 
Taka sytuacja wymusza sięgnięcie po dotychczasową 
wiedzę i zderzenie jej z rzeczywistością. Nawet jeśli to 
nie wystarczy do rozwiązania zadania, późniejszy etap 

wyjaśniania zagadnienia przez nauczyciela staje się 
dużo bardziej znaczący i efektywny. Ważne jednak, żeby 
problem był tak skonstruowany, aby faktycznie umoż-
liwiał powiązanie go z dotychczasową wiedzą osoby 
uczącej się.

Warto wyraźnie zaznaczyć, że proces uczenia zgod-
nie z założeniami „produktywnej porażki” składa się 
z dwóch etapów: rozwiązywania problemu (w którym 
uczniowie testują różne rozwiązania złożonego pro-
blemu) oraz wyjaśnienia (w którym nauczyciel zderza 
próby uczniów z ich dotychczasową wiedzą i z rozwią-
zaniem „kanonicznym”). Tym samym schemat proce-
su odnosi się do idei „podwójnie odwróconej klasy” 
(flipped flipped classroom), w której eksperymentowa-
nie poprzedza uzyskanie uporządkowanej wiedzy, a nie 
następuje po niej – okazuje się to rozwiązaniem bardziej 
skutecznym edukacyjnie⁹.

Co mówią liczby?

Może się wydawać, że powyższe rozważania to tylko 
wprowadzanie kolejnych podziałów i kategoryzacji. 
Jednak skuteczność omawianych metod to nie wyłącz-
nie widzimisię autorów – cytowane teksty odnoszą się 
do wielu badań, w których porównuje się wyniki dwóch 
lub więcej metod uczenia w kontrolowanych warun-
kach. Metodologia tych badań jest różna i pojedyncze 
wyniki łatwo podważyć – dlatego stosuje się tak zwane 
metaanalizy, czyli podsumowania służące porównaniu 
kilkunastu czy kilkudziesięciu różnych badań. Dzięki 
temu można z większą pewnością wypowiadać się o ich 
wynikach. Na szczęście również w interesującym nas 
obszarze przeprowadzono wiele tego typu metaanaliz. 
Jaki obraz się z nich wyłania?

Po pierwsze, wykorzystanie metod opartych o peda-
gogikę konstruktywistyczną (najczęściej w badaniach 
mowa o metodach PBL i IBL) daje istotnie wyższe wyniki 
niż tradycyjne metody, jeśli chodzi o umiejętności¹⁰, 
rozumienie pojęć i wyciąganie wniosków z danych¹¹. 
Metody te okazują się najbardziej skuteczne wtedy, kiedy 
oceniane jest rozumienie powiązań między pojęciami¹². 
To oznacza, że dzięki metodom konstruktywistycznym 
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proces uczenia się może być dużo głębszy i tworzyć 
wiedzę, która będzie bardziej spójna i kompleksowa – 
dzięki czemu łatwiej będzie można na niej budować 
kolejne, bardziej złożone zagadnienia.

Po drugie, jeśli chodzi o czystą wiedzę i osiągnięcia te-
stowe, nie da się jednoznacznie stwierdzić, jaki jest efekt 
zastosowania metod konstruktywistycznych. Większość 
badań wskazuje na to, że różnica w stosunku do metody 
tradycyjnej jest nieznacząca lub jej nie ma. Jedna z ana-
liz wskazuje, że uczniowie, którzy uczeni byli w oparciu 
o te metody, mogą mieć nieco mniejszą wiedzę, za to 
pamiętają i rozumieją ją dużo lepiej¹³. Okazuje się więc, 
że metody konstruktywistyczne mogą dawać nie gorsze 
wyniki testowe niż metody tradycyjne – a przy tym dają 
uczniom wiele umiejętności, które przydadzą im się 
przez całe życie.

Po trzecie, co przewija się przez cały ten tekst – klu-
czowe znaczenie dla osiągnięcia wyraźnie lepszych 
wyników ma aktywna rola nauczyciela, który kierunkuje 
poszukiwania uczniów¹⁴. Bez tego korzyści są dużo 
bardziej wątpliwe. Dlatego, drodzy edukatorzy, nie ma 
czasu do stracenia – to wy możecie wprowadzić ele-
menty konstrukcjonizmu w swoich działaniach i to od 
was w znacznej mierze zależy, jak dużo uczniowie się 
dzięki temu nauczą!
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Czego się nauczyliśmy w projektach CANSAT i Konstruktorzy Marzeń

W obu programach konstruktorskich, prowadzo-
nych we współpracy z firmą Boeing, wzięło udział już 
w sumie ponad tysiąc nauczycieli i uczniów. Co waż-
ne, od samego początku w ewaluację obu projektów 
zaangażowane były zespoły badaczy, które pomogły 
zidentyfikować największe wyzwania związane z wpro-
wadzaniem do szkół metod opartych o konstruowanie. 
Badania umożliwiają wyjątkowo przekrojowe spojrzenie 
na praktyczne działanie tego rodzaju projektów. 

Nasze projekty

Konkurs CANSAT jest organizowany we współpracy 
z Europejską Agencją Kosmiczną. W ciągu zaledwie 
sześciu miesięcy kilkuosobowe zespoły mają za  zadanie 
skonstruować minisatelitę wielkości puszki po napo-
ju – to prawdziwe wyzwanie inżynieryjne. Minisatelity są 
wystrzeliwane w prawdziwej rakiecie na wysokość kilku 
tysięcy metrów, a po jej opuszczeniu, powoli opadając na 
spadochronie, realizują  badania naukowe zaprojektowa-
ne przez uczniów. Projekt wymaga wielu umiejętności, 
których zazwyczaj nie uczy się w szkołach. Od postawie-
nia pytania badawczego, przez pozyskanie sponsorów 
i budowę satelity, aż do prezentacji wyników przed jury 
składającym się z ekspertów ze świata kosmicznego.

W ciągu ostatnich trzech lat w konkursie CANSAT wzięło 
udział ponad trzystu uczniów, którzy zbudowali ponad 
sześćdziesiąt minisatelitów. Konkurs jest trudny, więk-
szość uczestniczących w nim zespołów to już uczniowie 
liceów i techników; uczestnicy z zespołów gimnazjal-
nych zdążają się rzadko.

Projekt Konstruktorzy Marzeń zachęca uczniów i na-
uczycieli do podjęcia zadanego wyzwania inżynieryjne-
go, pozostawiając uczestnikom swobodę wyboru metod 
pracy i rodzajów podejmowanych aktywności. Projekt 
jest bardziej przystępny od konkursu CANSAT, uczestni-
czą w nim uczniowie ze wszystkich poziomów kształce-
nia – od szkoły podstawowej do liceum i technikum.

Justyna Picheta, Aleksander Jasiak, Jakub Rozenbaum, Jakub Bochiński (Centrum Nauki Kopernik)

Czego się nauczyliśmy w projektach CANSAT  
i Konstruktorzy Marzeń

Od 2015 roku Centrum Nauki Kopernik prowadzi w Polsce dwa szkolne projekty 
konstruktorskie, równocześnie badając ich efektywność i udoskonalając praktyki 
edukacyjne. Oto najważniejsze wnioski, jakie płyną z badań.

Od tego roku wspieramy zespoły w samodzielnym 
kompletowaniu wyposażenia konstruktorskiego, które 
posłuży do realizacji indywidualnie zdefiniowanych 
celów. Wypracowaliśmy też przepis na mobilny 
warsztat do majsterkowania (tak zwany makerspace) 
i udostępniliśmy go na stronie internetowej Centrum 
Nauki Kopernik na otwartej licencji¹. Projekt warsztatu 
można łatwo przystosować do własnych potrzeb.

Dzięki rozdanym mikrograntom i przy wsparciu 
lokalnych samorządów zespoły uczniowsko-
nauczycielskie stworzyły już dwadzieścia trzy takie 
przestrzenie twórcze i wyposażyły je w proste 
narzędzia oraz drobną elektronikę. Każda przestrzeń 
jest nieco inna i uwzględnia potrzeby oraz pomysły 
swoich twórców. Do dziś w warsztatach powstały już 
takie projekty jak elektrownia wiatrowa do oświetlenia 
klasy, gokart z PCV czy urządzenie do wizualizacji 
biegu wiązki elektronów w próżni. Każdy zespół 
biorący udział w projekcie przedstawił ekspertom 
CNK raport końcowy, w którym szczegółowo opisał 
realizację przedsięwzięcia. Mimo wielu różnic oba 
projekty łączy podobny schemat działania: uczniowie 
sami określają swoje cele, projektują rozwiązania, 
konstruują je samodzielnie z wykorzystaniem 
indywidualnie dobranych narzędzi, a następnie 
prezentują wyniki prac przed gronem ekspertów.

Pod tym względem, oba przedsięwzięcia są mocno za-
korzenione w nurcie nauczania konstrukcjonistycznego, 
łącząc elementy metody naukowej znane z nauczania 
przez dociekanie (inquiry-based learning) z nauczaniem 
projektowym (project-based learning)².

Wyzwania przy wdrażaniu projektów 
konstruktorskich

Od 2015 roku badamy oba nasze projekty. Poczynione 
obserwacje pozwoliły nam zidentyfikować zagroże-
nia, ale i wypracować pewne rekomendacje dla tych 
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z państwa, którzy planują realizować podobne działania 
w przyszłości.

Wyzwanie 1. Ryzyko elitarności

Zaawansowane projekty konstruktorskie, na przykład 
CANSAT, niosą ze sobą ryzyko tego, że przyciąg-
ną wąskie grono pasjonatów – tylko tych uczniów 
i uczennice, którzy i tak są już najbardziej zmotywowani, 
kompetentni i pewni siebie. Nasze badania pokazują, że 
osoby startujące w konkursie CANSAT cechują się wyż-
szym statusem społeczno-ekonomicznym i poziomem 
kapitału naukowego wyższym niż średnia w Polsce. Jak 
wskazuje badanie z 2017 roku, 

około dwóch trzecich uczestników to – używając 
terminologii Bourdieu – dziedzice. Ich rodzice legi-
tymują się wyższym wykształceniem i reprezentują 
wyższe przekroje struktury zawodowej, przy czym 
kategorią reprezentowaną najliczniej jest inteligencja 
i wolne zawody³.

Podobnie dzieje się w przypadku szkół. Większość 
tych uczestniczących w projekcie CANSAT to szkoły 
w dużych miastach (ponad 100 tysięcy mieszkań-
ców), osiągające ponadprzeciętne wyniki kształcenia 
w ogólnopolskich testach (matura, egzamin gimna-
zjalny). Według badań za niereprezentatywny dobór 
uczestników odpowiada głównie zjawisko autose-
lekcji: informacja o konkursie, teoretycznie skiero-
wana do każdego ucznia i nauczyciela, tak naprawdę 
skutecznie trafia tylko do wyselekcjonowanej grupy, 
przygotowanej do podjęcia tego rodzaju wyzwań. 
Przeciwdziałanie temu efektowi wymaga obniżenia 
bariery dostępu do udziału w projekcie oraz zainicjo-
wania kampanii informacyjnej skierowanej do niedore-
prezentowanych grup potencjalnych uczestników. Jest 
to jedno z największych wyzwań dla każdego organi-
zatora tego rodzaju przedsięwzięć, a przezwyciężenie 
go warto stawiać sobie za jeden z kluczowych mierni-
ków powodzenia całości.

Z drugiej strony bardziej otwarty i mniej specjalistycz-
ny projekt Konstruktorzy Marzeń nie wpisuje się w tę 

regułę. Uczestniczący w Konstruktorach uczniowie nie 
są przedstawicielami grup społecznych uprzywilejo-
wanych w systemie edukacyjnym. Szkoły, w których 
projekt był realizowany, to zwykłe szkoły publiczne 
z małych lub średnich miejscowości⁴. Częściowo wynika 
to z samej genezy projektu. Został on w pierwszej 
kolejności zaoferowany społeczności Klubów Młodego 
Odkrywcy – sieci edukacyjnej tworzonej przez aktyw-
nych edukatorów z całego kraju. Do dziś większość 
uczestników Konstruktorów Marzeń rekrutuje się właś-
nie z tego środowiska. Tworząc nowe projekty oparte 
na konstruowaniu, warto więc korzystać z istniejących 
społeczności edukatorów – szczególnie tych aktyw-
nych w mniej elitarnych ośrodkach.

W obu przypadkach ważną rekomendacją podniesio-
ną przez naszych badaczy jest ograniczenie aspektu 
współzawodnictwa w przedsięwzięciach konstruktor-
skich. Częstym elementem różnego rodzaju konkursów 
i projektów edukacyjnych jest element konkurencji 
o „najlepsze miejsce” – najlepsze misje, najlepsze robo-
ty, najlepiej zorganizowane zespoły.  

Warto rozważyć rezygnację z działań, które oparte są 
na rywalizacji (czy będziecie lepsi od innych?), na rzecz 
tych opartych na wyzwaniu (jak zmierzycie się z tym 
problemem?).

Wyzwanie 2. Frustracja i zniechęcenie

W przeciwieństwie do transmisyjnych metod ucze-
nia, które narzucają uczniowi gotowe, sprawdzone 
konstrukty myślowe, uczenie się przez udział w pro-
jektach konstruktorskich wiąże się z pewną dozą 
błądzenia w poszukiwaniu rozwiązań. W przypadku 

Element rywalizacji może być 
motywujący dla najlepszych 
uczniów, jednocześnie często 
odstrasza i demotywuje 
pozostałych.

badanych przez nas grup uczniów ta sytuacja nierzad-
ko prowadziła do frustracji i wreszcie – zniechęcenia. 
Wypracowanie metod pozwalających na radzenie 
sobie z tymi uczuciami było określane przez wszyst-
kich uczestników jako warunek sine qua non sukcesu 
w konkursie, a motywowanie uczniów – przynaj-
mniej w części szkół – jednym z największych wyzwań 
stojących przed opiekunami⁵.

Według naszych badań najważniejszym elementem po-
zwalającym na przezwyciężenie rodzących się frustracji 
i utrzymanie wysokiego poziomu motywacji okazały się 
przede wszystkim czynniki środowiskowe – odmienne 
w przypadku uczniów i nauczycieli.

W przypadku uczniów główną determinantą powo-
dzenia projektów konstruktorskich była zgrana praca 
zespołowa, angażująca wszystkich członków zespołu 
i pozwalająca na swobodny przepływ informacji w przy-
jaznej, nieformalnej atmosferze. Kluczowa była tu rola 
lidera. Jeśli wbrew uczniom był narzucony przez opie-
kuna – członkowie zespołu czuli się uprzedmiotowieni 
i szybko tracili motywację. Jeśli przy zachowaniu kole-
żeńskiej atmosfery lider był wybrany spośród członków 
zespołu (tak zwana gwiazda socjometryczna) – stanowił 
naturalny punkt scalający i motywujący do pracy cały 
zespół.

W przypadku opiekunów zespołów uczniowskich klu-
czowe okazało się za to wsparcie strony trzeciej – na 
przykład dyrektora, innego nauczyciela czy organizato-
ra projektu. Wsparcie to może być rozumiane na wiele 
sposobów – od koleżeńskiego wsparcia grona peda-
gogicznego dla nietypowych działań nauczyciela aż po 
udostępnianie dodatkowych środków przez dyrektora 
szkoły lub specjalistyczne szkolenia i sprzęt zapewnione 
przez organizatora. Tam, gdzie „opiekun musi mierzyć 
się z obojętnością w środowisku szkolnym i jednocze-
śnie motywować uczniów, projekt w większości przy-
padku kończy się porażką”⁶.

Bardzo ważnym aspektem organizacji projektów 
konstruktorskich było też zaplanowanie i przepro-
wadzenie stosownego zwieńczenia działań uczniów. 

W konkursie CANSAT wspólny finał był dla zespołów 
świętem – dopiero on w pełni unaoczniał znaczenie 
kilkumiesięcznej pracy. Budowa gokarta (w projekcie 
Konstruktorzy Marzeń) nabiera sensu dopiero w mo-
mencie, w którym można uroczyście gokart urucho-
mić, przetestować i udostępnić innym. Świadomość 
nadchodzącego w niedalekiej przyszłości zwieńczenia 
projektu stanowi przy tym silny czynnik motywujący 
zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli.

Wyzwanie 3. Kontrola procesu przez nauczyciela

Jednym z kluczowych elementów działań 
konstrukcjonistycznych jest oddanie uczniom i uczen-
nicom inicjatywy, która uruchamia ich twórczość. Dla 
większości badanych edukatorów wcale nie okazało się 
to takie proste. W obu omawianych projektach zetknę-
liśmy się z sytuacjami, w których opiekunowie przej-
mowali zbyt dużą część odpowiedzialności za projekt, 
czasami de facto zostając liderami zespołów.

Zdarzało się, że uczniowie wykonywali jedynie 
poszczególne zadania organizowane przez 
nauczyciela – oczywiście mogli się przy tym wiele 
nauczyć, jednak projekt nie stawał się w ten sposób 
„ich”. Takie sytuacje miały miejsce najczęściej 
wtedy, kiedy projekt był zbyt skomplikowany jak na 
możliwości uczestników (na przykład w przypadku 
uczniów ze szkoły gimnazjalnej biorących udział 
w projekcie CANSAT, który jest skierowany do nieco 
starszych uczestników).

Polecamy mierzyć zamiary na siły. Projekty konstruk-
torskie są efektywne, gdy realizują zasadę tak zwanej 
ostrej zabawy (ang. hard fun) i stawiają przed uczniami 
trudne wyzwania, którym sprostać da się bez nad-
miernego zaangażowania nauczyciela (patrz artykuł 
Andrzeja Walata O konstrukcjonizmie i ośmiu zasadach 
skutecznego uczenia się według Seymoura Paperta⁷). 
Jeżeli projekt jest zbyt trudny dla młodzieży do zre-
alizowania, warto umożliwić jej decyzję o uproszcze-
niu podejmowanych zadań. Wyniknie z tego więcej 
korzyści edukacyjnych niż z przejęcia projektu przez 
nauczyciela.
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Wyzwanie 4. Dostęp do sprzętu

Badania prowadzone w projekcie Konstruktorzy Marzeń 
na próbie ponad stu szkół wykazały, że dostęp do na-
rzędzi i przestrzeni pozwalających na konstruowanie 
w szkole jest znacząco ograniczony. Zaledwie 13% 
nauczycieli biorących udział w badaniu potwierdziło, 
że w ich szkołach dostępne są narzędzia oraz prze-
strzeń, w której mogliby majsterkować z uczniami⁸.

Przekazywane w ramach Konstruktorów Marzeń mikro-
granty na zakup narzędzi cieszą się więc wielkim zaintere-
sowaniem. Jedną z rekomendacji po badaniach projektu 
CANSAT jest również udostępnienie systemu wsparcia dla 
gorzej wyposażonych szkół. Postulowany system byłby 
czynnikiem zmniejszającym elitarność projektu.

Niezbędne są więc dodatkowe szkolenia prowadzone 
dla edukatorów oraz polskojęzyczne rekomendacje do-
tyczące praktycznego wykorzystania narzędzi w szkole.

Z badań projektu CANSAT wyłania się przy tym ciekawy 
obraz głębokich różnic w dostępie do sprzętu między 
technikami i liceami ogólnokształcącymi – te drugie 
starają się zaradzić brakom, budując szkolne pracownie 
konstruktorskie określane jako „szkolne fablaby”⁹.

Korzyści z realizacji projektów konstruktorskich

Uczestników naszych badań poprosiliśmy, aby zidenty-
fikowali główne korzyści płynące z realizacji projektów 
konstruktorskich w edukacji. Poniżej prezentujemy 
dwa główne zagadnienia, które jak dotąd pojawiły się 
we wszystkich raportach ewaluacyjnych.

Korzyść 1. Współpraca w grupie przy realizacji 
projektu

W polskiej szkole uczniowie rzadko są uczeni efek-
tywnej pracy w grupie. Różne konkursy, w których 
badani uczniowie wcześniej brali udział, wymagały od 
nich indywidualnego wykazywania się specjalistyczną 
wiedzą w konkretnej dziedzinie. Praca w grupie w na-
szych konkursach, polegająca na długim, wielozada-
niowym procesie, była dla większości dzieci pierwszym 
takim doświadczeniem w życiu. W przypadku konkursu 
CANSAT okazało się, że to właśnie umiejętność efek-
tywnej pracy w zespole została zidentyfikowana przez 
uczniów jako największa wartość edukacyjna całego 
projektu, przed wiedzą merytoryczną czy umiejętno-
ściami konstruktorskimi. Podobne były obserwacje 
nauczycieli, którzy po konkursie dostrzegali wzrost 
umiejętności liderskich wśród części uczniów.

Choć w Konstruktorach Marzeń prace również odbywa-
ją się w zespołach, badania pierwszych edycji projektu 
wskazywały na to, że zdarzały się aktywności angażujące 
zaledwie jednego ucznia. Był to problem identyfikowany 
zarówno przez nauczycieli, jak i uczniów – obie grupy 
wskazywały, że są świadome ograniczeń wynikających 
z pracy indywidualnej i chętne do zmiany podejścia 
do zajęć wymagającego głównie pracy indywidualnej.

Korzyść 2. Wiedza przedmiotowa w praktycznym 
kontekście

Za drugi najbardziej wartościowy element obu projek-
tów, zaraz za umiejętnością pracy w zespole, zarówno 
uczniowie, jak i nauczyciele uznali możliwość rozwoju 
różnorodnych umiejętności przedmiotowych i tech-
nicznych. Przykładami podawanymi przez uczestników 
badań były na przykład umiejętność pisania raportów 
w języku angielskim i znajomość zagadnień z zakresu 
fizyki czy elektroniki cyfrowej. Pełna lista tych umiejęt-
ności jest jednak o wiele dłuższa i dotyka wielu zagad-
nień zapisanych w podstawie programowej.

Wszystkie umiejętności wymieniane w badaniu 
były mocno osadzone w praktycznym kontekście 

Sam sprzęt to jednak nie 
wszystko. Aż 68% badanych 
nauczycieli deklarowało, 
że nie ma umiejętności, aby 
z takiego sprzętu skorzystać, 
nawet gdyby był dostępny. 

sprawiającym, że nowo zdobyte kompetencje utrwalały 
się w głowach uczniów razem z przykładami zastoso-
wań. Zamiast „programowania w języku C++” uczniowie 
wskazywali, że ich nową umiejętnością jest „tworzenie 
symulacji komputerowych” – kategoria dużo szersza 
i zdefiniowana przez osiągany efekt, a nie wykorzysta-
ne narzędzie. Co równie ważne, i podkreślane przez 
nauczycieli, 
 

Podsumowanie

Jak projektować działania konstrukcjonistyczne w taki 
sposób, żeby maksymalizować korzyści z nich płynące? 
Nie mamy gotowej recepty – sami wciąż się tego uczy-
my. Zachęcamy do wzięcia powyższych rad pod uwagę, 
ostrzegając jednocześnie, że nie da się stworzyć projek-
tu idealnego, który będzie przebiegał gładko i bez za-
kłóceń. To zresztą nie powinno być celem. Ważne, aby 
uczyć się przez wspólne doświadczenia, i te dobre i złe, 
a następnie poddawać je refleksji i wprowadzać stosow-
ne zmiany. Dotyczy to zarówno uczniów i uczennic, jak 
i współpracujących z nimi nauczycieli i edukatorów.
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Raport z badania polskiej edycji konkursu CanSat 2018, Centrum 
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zdobywanie wiedzy przez 
samodzielną eksplorację jest 
metodą „zwracającą wiedzę 
w kierunku przyszłości” – 
nie tyle powiększającą 
zasób wiedzy dostępnej dla 
ucznia, ile wyposażającą go 
w kompetencje służące jej 
dalszemu samodzielnemu 
zdobywaniu.

Czego się nauczyliśmy w projektach CANSAT i Konstruktorzy Marzeń 5352



Lista pierwszych kroków, czyli od czego zacząć

1. Zerknij do źródeł.

https://makered.org/resources/making-the-case 
https://stanford.io/1mo4KPa 
https://bit.ly/2Q6xa3g

2. Przeanalizuj zasoby, jakie masz do dyspozycji. 

– Jakimi dysponujesz narzędziami i materiałami? 
– Jakie masz umiejętności, co potrafisz (na przykład 
    szycie, obsługa pistoletu do klejenia na gorąco czy 
    wyszukiwanie pomysłów na projekty, tworzenie 
    przestrzennych obiektów)? 
– Jaką przestrzenią dysponujesz, jakie panują tam  
    warunki? 
– Dla jak dużej grupy będziesz organizować zajęcia?  
    Jak często? 
– Dla jakiego poziomu edukacyjnego projektujesz 
    zajęcia?

Po uzyskaniu odpowiedzi na te pytania można 
określić punkt startowy. Może się okazać, że wbrew 
pozorom dysponujesz zupełnie wystarczającymi 
warunkami oraz umiejętnościami, które pozwolą 
rozpocząć prowadzenie zajęć z konstruowania 
praktycznie od zaraz.

3. Zrób coś sam. 

Internet jest pełen inspiracji, poszukaj na 
Instructables, Pinterest, YouTube, DIY.
org i w innych serwisach. Zacznij od zadań 
pozwalających wykorzystać zasoby, którymi 
dysponujesz. A przede wszystkim, niech 
przedsięwzięcie będzie powiązane z twoimi 
zainteresowaniami. Trudniej robi się coś, co jest 
nieinteresujące!

Wojciech Karcz (Centrum Nauki Kopernik)

Jak zacząć przygodę z konstruowaniem

W szkole nie ma pracowni technicznej? W pracy nie korzystasz z młotka ani 
wycinarki laserowej? Programowanie wywołuje dreszcz niepokoju? W tym artykule 
zamieszczamy kilka porad, które mogą pomóc, krok po kroku, we wprowadzeniu 
konstruowania do działań edukacyjnych.

4. Wybierz format dla zajęć z uczniami.

Więcej na temat formatów zajęć znajdziesz 
w osobnym artykule Formaty zajęć z konstruowa-
nia, poświęconym temu zagadnieniu, który znajdu-
je się na s. 59–62 niniejszej publikacji.

5. No cóż… przeprowadź zajęcia!

Po pierwszych zajęciach, które zawierały w sobie 
elementy konstruowania, przeanalizuj, co 
zadziałało, a co nie. Zbierz od uczniów informację 
zwrotną i zastanów się, co można zmienić lub 
poprawić. Wyciągnij wnioski i przygotuj kolejny 
projekt.

Projektowanie zajęć

Narzędzia, materiały czy niezbędna przestrzeń to 
oczywiście istotne elementy, ale nie mniej ważny jest 
plan. Projektowanie zajęć najlepiej zacząć od określenia 
celu, naszych zasobów, poziomu umiejętności 
uczestników oraz dopasowania odpowiedniego formatu 
(przeczytasz o tym we wspomnianym artykule Formaty 
zajęć z konstruowania).

• Zacznij od bardzo prostych i krótkich projektów, 
które nie wymagają specjalnych narzędzi, 
materiałów ani umiejętności. Dzięki temu bez 
większych problemów przetestujesz tego typu 
aktywności z uczniami.

• Inspiracji oraz pomysłów na projekty najlepiej 
szukać na stronach internetowych:  
Instructables (https://www.instructables.com), 
Pinterest (https://pinterest.com), YouTube  
https://youtube.com), Tinkering Studio  
(https://www.exploratorium.edu/tinkering/projects), 
DIY.org (https://diy.org).

Jak zacząć przygodę z konstruowaniem

W przypadku mojego projektu nauczyłem się mnóstwo o fizyce, bo mój projekt 
składał się głównie z elektroniki. Zgłębiałem takie zagadnienia jak Prawo Ohma, 
natężenie, prąd, napięcie. Zrozumiałem przez analogię, że prąd działa jak woda  
w instalacji wodnej.

Adrian Szewczak, uczestnik programu Start-up Jump,  
uczeń Technikum Elektronicznego nr 3 im. Żółnierzy Armii Krajowej w Warszawie
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• Więcej informacji dotyczących projektowania 
zajęć możesz znaleźć w takich publikacjach jak 
Makerspace Playbook: School Edition  
(https://bit.ly/2tfzWni) czy Design Thinking for Edu-
cators (https://designthinkingforeducators.com). 
Warte polecenia są również książki Invent to 
Learn (https://inventtolearn.com) oraz The Art 
of Tinkering (https://amzn.to/2Q7iroA).

• Jeżeli chcesz realizować większe projekty, 
które będę oparte o bardziej skomplikowane 
technologie, jak na przykład Arduino, musisz 
ułożyć do tego odpowiednią ścieżkę. Najpierw 
realizuj projekty związane z podstawami elektroniki, 
programowania, robotyki, eksperymentuj z różnymi 
częściami elektronicznymi. Dopiero potem przejdź 
na kolejny poziom i wprowadź Arduino. Dzięki 
temu uczniowie lepiej poradzą sobie z bardziej 
zaawansowaną technologią, a ty unikniesz frustracji 
związanej ze zbyt dużym przeskokiem poziomu 
trudności.

• Zajęcia z konstruowania mogą być skupione wokół:

– tematu/motywu (na przykład latanie, architektura, 
    zabawki, woda); 
– umiejętności (na przykład wymiarowanie, 
    modelowanie 3D, dokumentowanie,  
    dekonstruowanie); 
– materiału (na przykład karton, rury PCV, tkaniny, 
    drewno); 
– narzędzia (na przykład pistolet do kleju na gorąco,  
    Arduino, wkrętarka, piła, drukarka 3D); 
– własnego projektu (na przykład uczniowie  
    projektują i budują rozwiązania poprawiające 
    warunki nauki w ich klasie/szkole); 
– przedmiotu szkolnego (na przykład biologia, fizyka, 
    historia).

Narzędzi, materiały i umiejętności

Zajęcia z konstruowania w przeważającej liczbie przy-
padków zakładają stosowanie trudno dostępnych lub 
skomplikowanych narzędzi oraz materiałów. Jednak 

można prowadzić naprawdę atrakcyjne i różnorod-
ne warsztaty, wykorzystując tylko narzędzia proste 
i ogólno dostępne materiały.

• Na początek wystarczą nożyczki, nóż do papieru, 
pistolet do kleju na gorąco, kombinerki, piła ręczna, 
pilnik, młotek, ścisk stolarski. Są to podstawowe 
narzędzia ręczne (poza pistoletem do kleju), które 
nie wymagają specjalnego przeszkolenia, są proste 
w obsłudze, tanie, stosunkowo bezpieczne nawet 
dla młodszych uczniów, a do tego łatwo dostępne.

• Dobre materiały na początek to: papier, karton, 
drewno, sklejka, płyta OSB, rury PCV, styrodur 
ekstrudowany (XPS), arkusze spienionego PCV, 
drut stalowy. Za pomocą tych materiałów można 
wykonać najróżniejsze konstrukcje, nawet takie 
o całkiem imponujących rozmiarach.

• Materiały do konstruowania dzielą się na kilka 
podstawowych kategorii: strukturalne (na przykład 
drewniane kantówki, rury PCV, profile aluminiowe), 
powierzchniowe (na przykład sklejka, płyta OSB, 
spienione PCV), łączące (na przykład duct tape, klej 
do drewna, klej na gorąco, wkręty, gwoździe, sznu-
rek, opaski zaciskowe). Materiały strukturalne pozwa-
lają nadać formę budowanemu projektowi. Dzięki 
materiałom powierzchniowym powstają różne dwu-
wymiarowe obiekty, a materiały łączące umożliwiają 
połączenie wszystkiego w jedną konstrukcję.

• Bardzo ważne jest odpowiednie dobranie poziomu 
trudności projektu do umiejętności uczniów. Jeśli 
na przykład do konstrukcji chcesz użyć listew 
drewnianych, a nikt z konstruktorów nie miał do 
czynienia z obróbką drewna, to na pewno możesz 
się spodziewać problemów podczas konstruowania.

• Jeżeli nigdy wcześniej ty ani uczniowie nie korzy-
staliście z wymienionych powyżej narzędzi oraz 
materiałów, to lepiej, jeśli najpierw indywidualnie 
zrealizujesz kilka prostych projektów, które sprawią, 
że nabierzesz wprawy. Tak naprawdę za pomocą 
noża do papieru, kartonu oraz pistoletu do kleju 

na gorąco można wykonywać niezliczoną ilość po-
mysłów. Caine’s Arcade (http://cainesarcade.com) 
jest tu świetnym źródłem inspiracji.

• Samodzielne uczenie się nowych umiejętności 
przydatnych w konstruowaniu może wydawać 
się bardzo skomplikowane i trudne, jednak dzięki 
materiałom edukacyjnym (zwłaszcza wideo) 
dostępnym w internecie możesz bez problemu 
opanować obsługę wielu narzędzi. Godny 
polecenia jest zwłaszcza serwis Instructables 
Classes (https://www.instructables.com/classes), 
który oferuje darmowe i bardzo przystępne 
minikursy, za pomocą których nauczysz się na 
przykład korzystania z maszyny do szycia, obsługi 
drukarki 3D czy tworzenia biżuterii.

• Nauka korzystania z narzędzi i materiałów może 
też być podstawą warsztatów. Jeśli chcesz 
nauczyć uczestników zajęć, w jaki sposób 
korzystać z kleju na gorąco, to wspaniałą lekcją 
będzie budowanie rzeźb z różnych materiałów. 
Realizując taki projekt artystyczny, uczniowie 
zarazem odkrywają, jakie materiały potrafi łączyć 
klej na gorąco.

• Jeżeli planujesz rozwinąć pracownię 
i zastanawiasz się, jakie wyposażenie dokupić, 
to warto skorzystać z poradnika High School 
Makerspace Tools and Materials  
(https://bit.ly/2OUcN4C), który bardzo dokładnie 
określa, jakie narzędzia i materiały warto pozyskać 
w pierwszej kolejności.

Jak zacząć przygodę z konstruowaniem 5756



Przestrzeń oraz organizacja zajęć

Oprócz narzędzi i materiałów do prowadzenia zajęć 
z konstruowania niezbędna jest przestrzeń. Oczywiście 
najlepszym miejscem jest dobrze wyposażony warsztat. 
W środowisku konstruktorów takie warsztaty nazywa się 
„makerspace”. Jednak w warunkach szkolnych bardzo 
trudno o dostęp do takich miejsc. Poniżej znajduje się 
kilka porad, jak zorganizować zajęcia praktycznie w każ-
dym miejscu i bez specjalnych nakładów.

• Podstawowym miejscem do pracy jest tak zwany 
blat roboczy. Specjalny stół warsztatowy może 
jednak zastąpić jakakolwiek płaska powierzchnia, 
przed uszkodzeniem zabezpieczona na 
przykład twardym kartonem (może być tektura 
introligatorska), kawałkiem sklejki lub płyty OSB. 
Jeśli stosujesz tylko proste narzędzia i materiały, 
takie jak klej na gorąco, nożyczki, karton, to nie 
potrzebujesz nawet specjalnie przygotowanego 
blatu – wystarczy zwykły stół.

• Przed każdymi warsztatami niezbędne jest 
krótkie przeszkolenie związane z prawidłowym 
oraz bezpiecznym korzystaniem z narzędzi. 
Zdecydowana większość z narzędzi wymienionych 
wcześniej jest stosunkowo bezpieczna, ale zawsze 
trzeba zwracać na to uwagę.

• Przy większej liczbie uczestników zajęć warto 
wprowadzić podział na mniejsze grupy. 
Im mniejsza grupa (optymalna liczba osób 
to od dwóch do czterech), tym lepiej przebiega 
konstruowanie. Ważne, żeby w każdej grupie była 
odpowiednia liczba narzędzi oraz materiałów. 
Pozwoli to uniknąć sytuacji, kiedy tylko jedna osoba 
może pracować, a reszta czeka na swoją kolej.

• Praca z narzędziami zawsze prowadzi do 
powstania jakiejś formy brudu, hałasu czy innych 
zanieczyszczeń. Jednak możemy dokonać 
podziału na prace „czyste” oraz „brudne”. 
Czyste prace to na przykład wszelkiego rodzaju 
projekty wykorzystujące materiały papiernicze, 

programowanie i elektronikę, szycie i różne prace 
krawieckie, druk 3D, korzystanie z wycinarki 
laserowej. Brudne prace to na przykład prace 
związane z obróbką drewna i materiałów 
drewnopochodnych, prace ślusarskie, korzystanie 
z obrabiarek CNC, malowanie. Czyste prace 
można bez większych problemów wykonywać 
w większości pomieszczeń. Do brudnych prac 
potrzebne są miejsca z odpowiednią wentylacją 
oraz zabezpieczoną podłogą.

• Dobrym rozwiązaniem na początek jest 
zbudowanie tak zwanego miniwarsztatu 
na kółkach. Taka konstrukcja pozwala na 
przechowywanie narzędzi, materiałów oraz 
niedokończonych projektów. Więcej informacji 
na ten temat wraz z instrukcją budowy znajduje 
się na przykład na stronie Centrum Nauki Kopernik: 
https://bit.ly/2DPNcJ3.

• Aby poszerzać swoją wiedzę dotyczącą zajęć 
z konstruowaniem, sięgnij po poniższe książki, 
e-booki, linki oraz artykuły, które zawierają dużo 
praktycznych informacji związanych z urządzaniem 
przestrzeni do majsterkowania:

– Youth Makerspace Playbook (https://bit.ly/2Q6xE9A) 
– MakerEd (https://makered.org/resources) 
– Czym różnią się makerspace, fablab, hackerspace? 
   (https://bit.ly/2lQW1a5) 
– Starting a school makerspace from scratch  
   (https://edut.to/2k3Kcfj) 
– Artisan’s Asylum – modelowy makerspace  
   (https://artisansasylum.com) 
– Jak założyć fablab? (https://bit.ly/2OT4upy)

Każdy format służy innym celom, a przez odpowiednie 
łączenie formatów możemy swobodnie projektować 
warsztaty w zależności od naszych potrzeb.

Macierz formatów

Wszystkie cztery formaty warsztatów można przedsta-
wić za pomocą prostej macierzy 2×2. Na dwóch osiach 
(pionowej i poziomej) znajdują się dwa podstawowe 
kryteria, według których uszeregowano poszczególne 
rodzaje zajęć:

Narzędzia – to kryterium określa, czy uczestnicy zajęć 
mają z góry zdefiniowane narzędzia, które będą wyko-
rzystywać podczas warsztatów. Nie chodzi tutaj tylko 
o tradycyjne narzędzia (na przykład młotek, śrubokręt), 
ale o szeroko rozumiane środowisko pracy. Może to 
być środowisko programistyczne czy jakiekolwiek inne 
materiały służące do realizacji zajęć. W tym przy-
padku wprowadzono podział na zajęcia, gdzie mamy 
wcześ niej zdefiniowane narzędzia i materiały, z który-
mi uczestnicy zaczynają pracę, oraz na zajęcia, gdzie 
uczestnicy mogą korzystać z dowolnych dostępnych 
narzędzi oraz materiałów.

Wojciech Karcz (Centrum Nauki Kopernik)

Formaty zajęć z konstruowania

Na bazie kilku lat doświadczeń w Wytwórni w Centrum Nauki Kopernik stworzyliśmy 
model czterech formatów zajęć z konstruowania. 

Rezultat – to kryterium określa, czy wynik prac na 
koniec zajęć jest znany uczestnikom na samym począt-
ku, czy nie. Znany lub nieznany rezultat może określać 
warunki brzegowe danego warsztatu. Tutaj, podobnie 
jak w pierwszym kryterium, wyszczególniamy dwa 
przypadki. Pierwszy, kiedy dokładnie wiemy, jaki będzie 
rezultat zajęć i co stworzą uczestnicy, i drugi, kiedy nie 
jesteśmy w stanie przewidzieć, co dokładnie powstanie 
na koniec warsztatów.

Na podstawie tych dwóch kryteriów możemy stworzyć 
cztery kombinacje, które stanowią podstawowe formaty 
zajęć konstrukcjonistycznych:

znane narzędzia i znany rezultat  
– WARSZTAT 
znane narzędzia i nieznany rezultat  
– EKSPERYMENTOWANIE 
nieznane narzędzia i znany rezultat  
– INŻYNIERIA 
nieznane narzędzia i nieznany rezultat 
– PROJEKTOWANIE

Warsztat

Nazwa formatu odnosi się do wszelkich zajęć, podczas 
których prowadzący krok po kroku instruuje uczest-
ników, co mają w danym momencie robić. Od razu 
wiadomo, z jakimi narzędziami i materiałami będą 
pracować uczestnicy oraz co dokładnie powstanie 
na końcu. Tego typu zajęcia mogą trwać od 15 minut 
aż do kilku godzin. 

Przykładem zastosowania takiego formatu mogą być 
krótkie warsztaty pokazujące, w jaki sposób korzy-
stać z lutownicy. W trakcie zajęć uczestnicy otrzymują 
zestaw części elektronicznych i przy pomocy prowa-
dzącego dowiadują się, jak prawidłowo wykonać połą-
czenie lutowane. Pod koniec warsztatu każdy realizuje 
projekt działającego urządzenia elektronicznego.

Formaty zajęć z konstruowania
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Może się wydawać, że taki format zajęć jest typowym 
przykładem instrukcjonizmu, który stoi w opozycji 
do konstrukcjonizmu. Jednak kiedy zaczynamy pracę 
z narzędziami oraz materiałami, to najpierw musimy 
wprowadzić uczestników do tego, jak się nimi posłu-
giwać. Jeśli wręczymy uczniom lutownicę i powiemy, 
że mają samodzielnie odkryć, w jaki sposób się lutuje, 
to nie spodziewajmy się od razu dobrych rezultatów.

Dlatego też format warsztatu działa bardzo dobrze, 
kiedy chcemy nauczyć grupę uczniów obsługi nowe-
go narzędzia, właściwości materiału, umiejętności czy 
obsługi programu komputerowego. 

W ramach tego formatu możemy wyróżnić dwa dodat-
kowe warianty:

• Tutorial – jest to instrukcja sporządzona w formie 
pisanej, rysunku lub wideo, która dokładnie, 
krok po kroku, przedstawia, w jaki sposób 
można zrealizować pewien projekt. Taka forma 
warsztatu pozwala na łatwe skalowanie naszych 
zajęć lub organizowanie ich dla większej grupy 
uczestników. Możemy na przykład przygotować 
zestawy do samodzielnego lutowania wraz 
z instrukcją i podczas zajęć pomagać tylko wtedy, 
kiedy ktoś zgłasza jakiś problem.

• Nauka umiejętności (ang. skill builder) – 
format warsztatu jest świetnym sposobem 
na wprowadzenie do obsługi wielu narzędzi. 
Jeśli chcemy nauczyć uczestników podstaw 
obróbki drewna, to możemy zrealizować 
ustrukturyzowany warsztat z budowy prostego 
krzesła. Dopiero potem możemy przeprowadzać 
kolejne projekty, podczas których uczestnicy będą 
mogli wykorzystać nowo nabyte umiejętności.

Eksperymentowanie

W zajęciach tego typu zaczynamy ze ściśle określony-
mi narzędziami oraz materiałami. Jednak uczestnicy 
nie wiedzą, jaki będzie rezultat. Najprostszym przy-
kładem opisującym ten format są zajęcia ze zwykłym 

mikroskopem, podczas których uczestnicy sami 
przygotowują różne preparaty i odkrywają, jak wyglą-
dają w powiększeniu. W tym przypadku mamy jasno 
zdefiniowane narzędzie, którym posługują się uczest-
nicy, a nie wiemy, co konkretnie zobaczą w okularze 
mikroskopu.

Podobnie jak w poprzednim formacie, określenie „znane 
narzędzia” nie znaczy, że musimy pracować z tradycyj-
nymi narzędziami takimi jak młotek czy piła. Może to 
być na przykład program komputerowy. 

Główną ideą eksperymentowania jest stworzenie dla 
uczestników warunków do samodzielnego odkrywania 
przy niewielkiej pomocy i w asyście prowadzącego. 
Możemy na przykład wręczyć uczestnikom pistolet 
do kleju na gorąco i pokazać, w jaki sposób bezpiecz-
nie z niego korzystać (warsztat). Następnie dajemy do 
dyspozycji wiele różnych materiałów i zachęcamy 
do sprawdzania, które materiały można połączyć za 
pomocą takiego kleju. Dzięki takiej formie zajęć uczest-
nicy samodzielnie przez doświadczenie dowiadują się, 
co można łączyć za pomocą takiego kleju, a czego nie. 
Podczas eksperymentowania uczymy się nowych rze-
czy znacznie efektywniej niż przez tradycyjne metody 
transmisyjne.

W ramach tego formatu możemy wyróżnić dwa dodat-
kowe warianty:

• Tinkering – jest to angielskie słowo oznaczające 
„kombinowanie, majstrowanie, dłubanie, 
testowanie”. Aktywności „tinkeringowe” przeważnie 
skupione są wokół jednego tematu i pozwalają 
uczestnikom na całkowicie dowolne konstruowanie 
na przykład instrumentów muzycznych, prostych 
automatów czy robotów. Więcej na temat tego 
typu zajęć można znaleźć na stronie Tinkering 
Studio (https://www.exploratorium.edu/tinkering) 
działającego w Exploratorium. 

• Metoda badawcza – eksperymentowanie to 
tak naprawdę wykorzystanie metody badawczej 
w zajęciach związanych z konstruowaniem. 

Warto zastosować ten format w momencie, 
kiedy podczas praktycznych warsztatów padnie 
na przykład pytanie, czy można ciąć karton 
za pomocą zwykłej piły ręcznej. Możemy wtedy 
zachęcić uczestników do przeprowadzenia 
prostego i szybkiego eksperymentu, który 
pokaże, za pomocą jakich narzędzi można ciąć 
karton.

Inżynieria

Do zajęć w ramach tego formatu możemy zaklasy-
fikować wszystkie warsztaty, w których uczestnicy 
muszą zrealizować coś, co ma z góry narzucone 
ograniczenia (znany rezultat), ale mogą to zrobić na 
wiele różnych sposobów (nieznane narzędzia) i to oni 
muszą zdecydować, jak chcą to zrealizować. Na przy-
kład uczestnicy warsztatów mają do dyspozycji wiele 
różnych materiałów i narzędzi (papier, taśmę klejącą, 
klej, papier, karton, słomki, wykałaczki, spinacze i tym 

podobne). Zadaniem uczestników jest zbudowanie 
mostu o długości 50 centymetrów, który wytrzyma 
ciężar puszki coca-coli przez 60 sekund. Jest to typo-
we wyzwanie inżynierskie, w którym mamy jasno po-
stawione ograniczenia i mniej więcej wiemy, jak będą 
wyglądały konstrukcje stworzone przez uczestników. 
To jednak uczestnicy muszą zdecydować, w jaki spo-
sób zbudują taki most i jakie narzędzia oraz materiały 
do tego wykorzystają.

Głównym celem tego formatu jest stworzenie warun-
ków, w których uczestnicy zajęć wykorzystują w prak-
tyce swoją wiedzę oraz umiejętności. Na przykład kiedy 
uczymy się programowania, to na początku korzystamy 
z różnych tutoriali (warsztat) lub swobodnie testujemy, 
jak działają różne funkcje (eksperymentowanie). Jednak 
dopiero samodzielna realizacja jakiegoś konkretne-
go projektu (na przykład napisanie prostego kalku-
latora) pozwala nam na rozwinięcie nowo nabytych 
umiejętności. 
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W ramach tego formatu możemy wyróżnić dwa dodat-
kowe warianty:

• Wyzwanie inżynierskie – jest to wariant 
polegający na wprowadzeniu elementu rywalizacji 
wśród uczestników. Podczas zajęć organizujemy 
konkurencję, kto zbuduje na przykład najwyższą 
wieżę czy najdalej lecący samolot. Dzięki temu 
zwłaszcza dzieci (ale też dorośli) bardziej angażują 
się w zajęcia i często tworzą lepsze rozwiązania.

• Inżynieria odwrotna – czyli konstruowanie 
polegające na odtworzeniu gotowego 
i działającego urządzenia. W tym przypadku wiemy, 
jak powinien wyglądać rezultat, i staramy się 
samodzielnie odkryć, jak do niego dojść. Wcześniej 
na zajęcia możemy przygotować model, który 
potem uczestnicy muszą jak najwierniej odtworzyć. 
Rodzajem inżynierii odwrotnej jest też naprawianie 
zepsutych urządzeń czy mechanizmów.

Projektowanie

Projektowanie jest najtrudniejszym i najbardziej skom-
plikowanym spośród wszystkich formatów. Wynika to 
z faktu, że uczestnicy podczas takich warsztatów roz-
wiązują tak zwane otwarte problemy. Muszą samodziel-
nie zdefiniować, co będzie wynikiem projektu (nieznany 
rezultat) i w dodatku mogą każdy problem rozwiązać 
na wiele różnych sposobów (nieznane narzędzia). 

Przykładem zajęć z projektowania może być zadanie 
polegające na zaprojektowaniu nowych rozwiązań 
poprawiających warunki do nauki w szkolnej klasie. Nie 
mamy w tym przypadku od razu gotowych kryteriów, 
co będzie dobrym rozwiązaniem, a co nie. Nasze po-
mysły mogą zakładać zbudowanie nowego typu ławek 
(fizyczny produkt), inną organizację przestrzeni czy 
zmianę struktury lekcji. Na koniec musimy podjąć decy-
zję, które z tych rozwiązań jest możliwe do wdrożenia, 
i przetestować je w działaniu. 

Warsztaty z projektowania mogą mieć bardzo różną for-
mę: od bardzo krótkich, piętnastominutowych ćwiczeń 

w niewielkich grupach aż po długotrwałe projekty trwa-
jące nawet cały semestr. Jednak bez względu na rodzaj 
zajęć uczestnicy zawsze stoją przed koniecznością 
rozwiązania otwartego problemu. Projektowanie jest 
bardzo dobrym formatem służącym do nauki tworzenia 
oraz do budowania poczucia sprawczości. W dodat-
ku, podobnie jak w przypadku inżynierii, tutaj również 
bardzo intensywnie wykorzystujemy nabytą wcześniej 
wiedzę i umiejętności.

W ramach tego formatu możemy wyróżnić dwa dodat-
kowe warianty:

• Personalne projekty – realizacja własnych 
projektów jak najbardziej wpisuje się w format 
projektowania. Uczestnicy mający za zadanie 
stworzyć jakieś rozwiązanie na bazie swoich 
potrzeb przechodzą pełen proces projektowy, 
zaczynając od podjęcia decyzji, co w ogóle 
chcą zrobić, przez prototypowanie i testowanie, 
aż po końcową realizację. W dodatku pracują 
nad obiektami, do których mają osobisty 
stosunek (zgodnie z głównymi założeniami 
konstrukcjonizmu).

• Problemy społeczne – projektowanie może 
być wykorzystywane też do realizacji większych 
zadań polegających na rozwiązywaniu otwartych 
problemów, które dotyczą naszego najbliższego 
otoczenia. Możemy na przykład wspólnie 
z uczniami zastanowić się, w jaki sposób poprawić 
bezpieczeństwo wokół szkoły albo co zrobić, żeby 
uczniowie mieli lepsze warunki do uprawiania 
różnych sportów na jej terenie.

Wiedza teoretyczna, której uczymy się w szkole jest trochę wyidealizowana. 
Tutaj zetknęliśmy się z sytuacjami, które są zaburzone przez różne czynniki. 
Zainspirowaliśmy się zespołem, który przed nami brał udział w konkursie. Chcieliśmy 
się przekonać, czy to jest taka świetna zabawa, jak oni opowiadali. Okazało się, że tak.

Aleksandra Derda, uczestniczka konkursu CANSAT,  
uczennica III Liceum Ogólnokształcące im. prof. T. Kotarbińskiego w Zielonej Górze
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Konferencja „Pokazać – Przekazać” to okazja do dzielenia się wiedzą i nawiązania 
współpracy przez przedstawicieli różnych środowisk edukacyjnych. Oto przykłady 
inicjatyw konstruktorskich – zapraszamy do udziału w nich.

Akademia Druku 3D

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Robisz.to 
we współpracy z Fundacją Orange. Akademia, bazując 
na nauce projektowania przestrzennego, łączy wiedzę 
z zakresu elektroniki, druku 3D, mechaniki oraz kodo-
wania, umożliwia rozwiązywanie problemów natury 
technicznej. Przygotowuje młodzież do wyzwań, które 
stawia przed nimi współczesność.

Zapraszamy na strony internetowe 
https://robisz.to oraz https://fablabtwarda.pl

Akademia Wynalazców  
im. Roberta Boscha

Program edukacyjny organizowa-
ny w Polsce przez firmę Bosch od 
2011 roku. Akademia Wynalazców ma na 
celu między innymi rozwijanie kreatyw-
ności uczniów przez przybliżanie im 
nauk ścisłych w praktyce. Co roku od-

bywa się ponad pięćdziesiąt zajęć o przekrojowej tema-
tyce. Zajęcia obejmują zagadnienia takie jak: robotyka, 
projektowanie i druk w 3D, konstrukcja i zastosowanie 
dronów, wykorzystanie materiałów kompozytowych; 
chemia i fizyka. W drugim etapie uczniowie biorący 
udział w warsztatach przygotowują projekty własnych 
wynalazków.

Zapraszamy na stronę internetową 
www.akademiawynalazcow.com.pl

Zaproszenie do współpracy

CANSAT

Międzynarodowy kon-
kurs Europejskiej Agencji 

Kosmicznej organizowany w Polsce przez Centrum 
Nauki Kopernik we współpracy z firmą Boeing. W kon-
kursie uczestniczą zespoły uczniowskie i ich nauczy-
ciele z liceów, techników i oddziałów gimnazjalnych. 
Konkurs stawia przed uczniami prawdziwie kosmiczne 
wyzwanie. W ciągu sześciu miesięcy kilkuosobowe 
zespoły mają za zadanie skonstruować minisatelitę 
wielkości puszki po napoju. Satelita zostanie wystrze-
lony w prawdziwej rakiecie na wysokość kilku tysięcy 
metrów, po czym musi wykonać zaplanowane przez 
młodzież badania naukowe.

Zapraszamy na stronę internetową http://esero. 
kopernik.org.pl/konkursy/polski-konkurs-cansat

#SuperKoderzy

Ogólnopolski pro-
gram edukacyjny Fundacji Orange, skierowany do 
uczniów klas 4–6 szkół podstawowych oraz ich 
nauczycieli uczących przedmiotów ścisłych i hu-
manistycznych. #SuperKoderzy to projekt, którego 
kluczowym elementem jest nauka programowa-
nia. Uczestnicząc w programistycznej przygodzie, 
uczniowie na lekcjach takich przedmiotów jak: język 
polski, język angielski, historia, matematyka czy bio-
logia wypełniają zadania uwzględnione w podstawie 
programowej.

Zapraszamy na stronę internetową 
https://superkoderzy.pl

Zaproszenie do współpracy

FabLab powered 
by Orange

Miejsce stworzo-
ne w Warszawie 
przez Fundację 

Orange oraz Stowarzyszenie Robisz.to. FabLab powered 
by Orange (słowo fablab pochodzi od ang. fabrication 
 laboratory) to przestrzeń, w której dzięki zaawansowa-
nym technologiom oraz wsparciu trenerów można się 
nauczyć, jak twórczo korzystać z nowych technologii, 
by stworzyć… dosłownie wszystko. Park technologiczny 
fablabu to pracownie druku 3D, pracownia krawiecka 
i elektroniczna, CNC, prototypownia (z ploterem lase-
rowym). Taki zestaw narzędzi daje szerokie możliwości 
tworzenia zaprojektowanych samodzielnie przedmio-
tów. Fablab organizuje bezpłatne warsztaty dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Poza standardową działalnością 
w warszawskim fablabie pojawiają się też inicjaty-
wy związane z aktualnymi problemami społecznymi, 
na przykład:

Maker Woman – dla kobiet wchodzących lub wraca-
jących na rynek pracy;

Young Makers – dla młodych ludzi z rodzin zastęp-
czych i domów dziecka; zapobiega ich społecznemu 
i technologicznemu wykluczeniu, sprzyja rozwojowi 
zawodowemu;

Start-up Jump – dla uczniów szkół średnich; umoż-
liwia im stworzenie prototypu własnego produktu lub 
usługi.

Zapraszamy na strony internetowe 
www.fablabtwarda.pl oraz fanpage FabLab powered 
by Orange.

Ogarnij Inżynierię

Innowacyjny program 
edukacyjny Fundacji 
Katalyst Engineering. 
Ogarnij Inżynierię 

jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych. 
Otwiera przed uczestnikami świat zaawansowanej tech-
nologii, zaprasza do majsterkowania i zabawy z naukami 
ścisłymi. Program wykorzystuje zasady edukacji STEAM, 
dostosowany jest do podstawy programowej i realizo-
wany na regularnych lekcjach. Obecnie w programie 
bierze udział 78 szkół.

Zapraszamy na stronę internetową 
http://katalystengineering.org/pl

Konstruktorzy 
Marzeń

Program realizo-
wany przez Centrum Nauki Kopernik we współpracy 
z firmą Boeing. Uczestniczą w nim uczniowie i eduka-
torzy z całej Polski. Konstruktorzy Marzeń to program, 
którego celem jest stworzenie dzieciom i młodzieży 
warunków pozwalających na uczenie się przez tworze-
nie i konstruowanie. Centrum Nauki Kopernik wspiera 
edukatorów w całej Polsce w organizowaniu własnych 
przestrzeni twórczych wyposażonych w proste na-
rzędzia i drobną elektronikę oraz prowadzi szkolenia 
z wykorzystywania metod konstruktorskich w edukacji. 
W projekcie Konstruktorzy Marzeń corocznie definiuje 
się nowe wyzwanie projektowe, pozwalające młodzieży 
wykazać się inwencją twórczą w rozwiązywaniu praw-
dziwych problemów.

Zapraszamy na stronę internetową  
www.kopernik.org.pl/warsztaty/ 
warsztaty-z-zestawem-edukacyjnym/
konstruktorzy-marzen
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Ochota na Naukę

Projekt realizowany przez 
Polskie Towarzystwo 
Fizyczne ze środków Miasta 
Stołecznego Warszawy 
w ramach programu Aktywna 
Warszawska Młodzież. 
Ochota na Naukę to między 
innymi konkursy grantowe dla 
grup młodzieżowych, nie-
formalnych lub związanych 

z konkretną szkołą czy organizacją, które chcą realizo-
wać własne projekty naukowe lub edukacyjne. Ochota 
na Naukę kierowana jest do młodzieży z klas 7–8 szkół 
podstawowych oraz wszelkich typów szkół średnich.

Zapraszamy na stronę internetową 
http://ochota.fuw.edu.pl

Fundacja Rozwoju 
Społeczeństwa 
Informacyjnego

Programy „Link 
do przyszłości. Zaprogramuj swoją karierę” oraz 
„Misja: Programowanie” to projekty Fundacji Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego. Celem pierwszego 
z nich jest zachęcenie młodych ludzi z małych miej-
scowości do nauki programowania, a także wsparcie 
nauczycieli i trenerów poprzez dostarczanie wiedzy 
i narzędzi potrzebnych do szkolenia młodzieży. Celem 
drugiego projektu jest popularyzacja wczesnej nauki 
programowania w szkołach, także w bibliotekach i do-
mach kultury.

Zapraszamy na strony internetowe 
http://frsi.org.pl/co-robimy oraz 
http://linkdoprzyszlosci.pl/lokalny-klub-kodowania

Wytwórnia

Wytwórnia to 
fablab eduka-

cyjny, w którym dzieci, młodzież i edukatorzy uczą się 
zgodnie z zasadami pedagogiki konstrukcjonistycznej, 
samodzielnie projektując i budując różne przedmioty. 
Proces edukacji jest wspierany przez opiekuna, któ-
ry prowadzi zajęcia metodą myślenia projektowego 
( design thinking).

Zapraszamy na stronę internetową 
http://www.kopernik.org.pl/warsztaty/wytwornia

Rozszerzona wersja tej listy jest dostępna na stronie 
internetowej 
http://www.kopernik.org.pl/projekty-specjalne/
konferencja-pokazac-przekazac/zaproszenie

O autorach

Dariusz Andrzejewski – dyrektor Samorządowej 
Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni, 
nauczyciel dyplomowany z 28-letnim stażem, tre-
ner w projektach związanych z wykorzystaniem TIK. 
Organizator cyklicznych konferencji „Lepsza Edukacja”. 
Prowadzący, wraz z uczniami, warsztaty podczas kon-
ferencji WCCE oraz IwE 2013 w Toruniu. W 2012 roku 
odznaczony medalem KEN, w 2015 otrzymał nagrodę 
Ministra Edukacji Narodowej, laureat nagrody TOP 3 
Mężczyźni w Edukacji, laureat Listy 100 SPRUC 2018. 
Członek Rady do Spraw Informatyzacji Edukacji przy 
MEN.

dr Jakub Bochiński – kierownik Pracowni Edukacji 
w Centrum Nauki Kopernik. Zapalony popularyzator 
nauki, 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 zrozumienia 
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.

Łukasz Gierek – nauczyciel przedmiotów informatycz-
nych w Zespole Szkół Technicznych w Radomiu, posia-
da tytuły Microsoft Expert i Microsoft Fellow. Od wielu 
lat wspólnie z młodzieżą pracuje nad sposobami 
wykorzystania nowych technologii. Z zamiłowania kre-
ator serwisów internetowych i aplikacji bazodanowych. 
Pomysłodawca platformy eduheroes.org. Prywatnie za-
angażowany futbolista i niezmordowany kibic. Uwielbia 
spotykać się z ciekawymi ludźmi.

Aleksander Jasiak – koordynator Biura Edukacji 
Kosmicznej ESERO w Centrum Nauki Kopernik. Z wy-
kształcenia geolog planetarny, uczestniczył w bada-
niach powierzchni ciał niebieskich, między innymi 
komet, brał udział w zawodach łazików marsjańskich. 
W Pracowni Edukacji CNK opiekuje się między innymi 
konkursem CANSAT.

Wojciech Karcz – koordynator fablabu edukacyjne-
go Wytwórnia w Centrum Nauki Kopernik. Zajmuje 
się tworzeniem formatów zajęć, scenariuszy, warsz-
tatów, produktów edukacyjnych, których celem 
jest nauczanie umiejętności w duchu pedagogiki 
konstrukcjonistycznej.

prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska – kierow-
nik Zakładu Badań nad Dzieciństwem i Szkołą na 
Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. 
Jej zainteresowania badawcze to bariery rozwo-
ju uczniów w szkole i kultura dydaktyczna szkoły. 
Profesor Klus -Stańska jest inicjatorką i redaktor-
ką naczelną czaso pisma naukowego „Problemy 
Wczesnej Edukacji / Issues in Early Education”. 
Wiceprzewodnicząca Komitetu Nauk Pedagogicznych 
Polskiej Akademii Nauk. Autorka, współautorka i redak-
torka kilkunastu książek, między innymi Konstruowanie 
wiedzy w szkole (2000), za którą otrzymała Nagrodę 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz Nagrodę 
Polskiej Akademii Nauk. Założyła i w latach  1994 –2002 
prowadziła eksperymentalną Autorską Szkołę 
Podstawową „Żak” w Olsztynie. Za swoją działal-
ność otrzymała wiele nagród i wyróżnień, między 
innymi Złoty Krzyż Zasługi za osiągnięcia naukowe 
i dydaktyczne.

Justyna Picheta – kognitywistka, członkini zespołu 
Pracowni Edukacji CNK, koordynatorka projektu 
Konstruktorzy Marzeń. Inspirowana ruchem DIYbio, 
działa na rzecz tworzeniu postaw edukacyjnych 
opartych o interdyscyplinarne podejście do 
uczenia się. W ramach badań naukowych zajmuje 
się aspektem poznania ucieleśnionego, nowymi 
technologiami w procesie edukacji oraz procesami 
metapoznawczymi.

Jakub Rozenabaum – z wykształcenia socjolog, 
w Centrum Nauki Kopernik realizuje liczne projekty 
edukacyjne i związane z nimi badania, we współpra-
cy ze szkołami i innymi instytucjami edukacyjnymi. 
Interesują go polityki edukacyjne i przemiany mode-
lu edukacji w Polsce i na świecie. Poza pracą chodzi 
po górach i interesuje się polityką.
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Krzysztof Wiatr – koordynator merytoryczny 
konferencji „Pokazać – Przekazać”, na co dzień 
pracuje w Pracowni Edukacji Centrum Nauki Kopernik. 
Przez wiele lat dla kilkudziesięciu organizacji 
polskich i międzynarodowych realizował projekty 
edukacyjne z zakresu edukacji pozaformalnej 
i technologii. Członek zespołów trenerskich Polskiej 
Akcji Humanitarnej oraz Fundacji Rozwoju Systemu 
Edukacji. Autor publikacji i narzędzi z zakresu edukacji 
międzykulturowej. Także psycholog, który uczy 
programowania.

Goście specjalni

prof. Paulo Blikstein – profesor w Graduate School 
of Education na Stanford University, gdzie kieruje 
Transformative Learning Technologies Lab i globalnym 
programem FabLearn. Badania Bliksteina koncentrują się 
na nowych technologiach – na tym, jak głęboko mogą 
one przekształcić edukację i uczenie się technologii, 
inżynierii i matematyki. W swojej pracy Blikstein tworzy 
i bada najnowocześniejsze rozwiązania edukacyjne, 
takie jak modelowanie komputerowe, robotyka i szybkie 
prototypowanie, tworząc praktyczne środowisko 
uczenia się, w którym dzieci uczą się dyscyplin STEM 
(Science, Technology, Engineering, Mathematics). Był 
pionierem w przenoszeniu do szkół ruchu makerskiego, 
rozpoczynając pierwszy program wprowadzający 
fablaby – FabLearn (dawniej FabLab@School).

dr Gary Stager – dziennikarz, pedagog, konsultant, 
profesor, programista, wydawca i dyrektor szkoły. 
Pracuje też w swoim wyuczonym zawodzie – jest 
nauczycielem. W założonej przez siebie letniej 
szkole Constructing Modern Knowledge zaprasza 
nauczycieli do wcielania się w role wynalazców 
i zdobywania wiedzy o świecie poprzez tworzenie 
i konstruowanie. Dr Stager jest członkiem rady 
doradczej finansowanego przez National Science 
Foundation projektu BJC4NYC: The Beauty and Joy 
of Computing for New York City, którego celem jest 
wprowadzenie ścisłego kursu zasad informatycznych 
do największego systemu szkolnego w USA. Jest 
pionierem wprowadzania komputerów do edukacji 

i uczenia online. Przez 35 lat pomagał nauczycielom 
na całym świecie wykorzystywać technologię 
w uczeniu.

Komitet Programowy 
Konferencji Pokazać 
– Przekazać:

dr Jakub Bochiński – biogram w sekcji o autorach

Anna Dziama – absolwentka Wydziału Geografii 
i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, 
przez ponad dwadzieścia lat związana ze środowiskiem 
warszawskiej oświaty. Dyrektor Edukacji w Centrum 
Nauki Kopernik, odpowiada między innymi za tworzenie 
autorskich zestawów edukacyjnych, warsztaty dla na-
uczycieli promujące aktywne metody nauczania, kon-
ferencję „Pokazać – Przekazać”, sieć Klubów Młodego 
Odkrywcy, program edukacji kosmicznej ESERO.

Justyna Halikowska – z wykształcenia psycholog, 
od 2012 roku związana z polskim ruchem makerów. 
Współtworzyła Fablab Trójmiasto, jeden z pierwszych 
fablabów w Polsce. Od kilkunastu lat zaangażowana 
w rozwój edukacji pozaformalnej. Aktualnie dzia-
ła w Stowarzyszeniu Robisz.to, które prowadzi dwa 
 fablaby: w Gdańsku i Warszawie.

prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska – biogram w sekcji 
o autorach

Anna Kościelak – pasjonatka edukacji, od osiemna-
stu lat zaangażowana w tworzenie projektów eduka-
cyjnych. Menedżerka programu „Ogarnij Inżynierię” 
w Fundacji Katalyst Engineering. Współorganizatorka 
Edu-Akcji, programu edukacyjnego ruchu społecznego 
Obywatele Nauki, działała w radzie Koalicji Otwartej 
Edukacji. Współzałożycielka i dyrektor zarządzająca 
Kanadyjskiej Szkoły Podstawowej (2000–2012).

prof. dr hab. Maciej Sysło – naukowiec, matematyk, 
informatyk, dydaktyk, członek Rady ds. Informatyzacji 

Edukacji. Jest organizatorem corocznych konferencji 
„Informatyka w Szkole” i współtwórcą krajowej olim-
piady informatycznej. Przedstawiciel Polski w Working 
Party on Education and Training (Information Society 
Technologies, European Commission) oraz w Technical 
Committee on Education. Jest współorganizatorem 
polskiej edycji Konkursu Informatycznego Bóbr.

dr Ilona Iłowiecka-Tańska – antropolożka kultury, 
kierownik Działu Badań w Centrum Nauki Kopernik. 
Zajmuje się modernizacją społeczną i współczesny-
mi przeobrażeniami roli nauki i naukowców. Autorka 
książki Liderzy i działacze: o idei trzeciego sektora 
w Polsce. W 2007 roku na zlecenie Ministerstwa Nauki 

O autorach

i Szkolnictwa Wyższego opracowała pierwszy polski 
podręcznik promocji nauki.

Krzysztof Wiatr – biogram w sekcji o autorach
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Podstawy prawne

Umowa z dnia 1.06.2005 r. o utworzeniu 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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Areta Wasilewska-Gregorowicz (CNK) 
Anna Jasińska (CNK) 
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Jakub Bochiński (CNK) 
Krzysztof Wiatr (CNK)

Redakcja i korekta: 
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Projekt graficzny: 
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