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Co roku skupiamy się na jednym temacie przewodnim. 
W tym roku zastanawiamy się głównie nad tym, czym 
jest współczesne środowisko uczenia się. Jaką rolę 
w kształtowaniu różnych środowisk uczenia się odgry-
wa współpraca? Współpraca, która pozwala nam z tej 
różnorodności środowisk i form uczenia się dobrze 
korzystać.

Tkwi w nas głęboko zakorzenione przekonanie, które jest 
obecne także w języku, że kiedy mówimy o uczeniu się, 
zazwyczaj myślimy o szkole. Kiedy mówimy o nauczaniu 
– na myśl przychodzą nam nauczyciele. A kiedy odnosi-
my się do środowiska uczenia – prawie zawsze mamy na 
myśli szkolną klasę. Jesteśmy przeświadczeni, że wła-
ściwy proces uczenia się i nauczania zachodzi właśnie 
w takich okolicznościach i przy udziale tych osób. 

Chyba nigdy w krótkiej historii szkolnictwa powszech-
nego ten pogląd nie był tak fałszywy jak teraz. Nie dla-
tego, że ten proces nie zachodzi w szkole, tylko dlatego, 
że świat jest dużo bardziej różnorodny. Nie trzeba być 
uważnym obserwatorem, żeby dostrzec, że jesteśmy 
prawie stale połączeni z najpotężniejszym zasobem 
wiedzy – Internetem. Nie trzeba długiego doświad-
czenia zawodowego, żeby zauważyć, że pracodawca 
oczekuje od nas ciągłego rozwoju i dokształcania. 
Wystarczy się rozejrzeć, żeby znaleźć organizacje, które 
prowadzą znakomite programy i działania edukacyjne. 
A jeśli zapytamy młodych ludzi, odkryjemy, że uczą się 
też przez gry, przyjaźnie i pasje – bez pomocy tradycyj-
nych mentorów i instytucji.

Ta różnorodność środowisk uczenia się skłania nas do 
posługiwania się różnymi definicjami. Najczęściej mó-
wimy o edukacji formalnej, nieformalnej, pozaformalnej. 

Kiedy zastanawiałem się nad tym, jakim miejscem jest 
Centrum Nauki Kopernik, nie udało mi się odnaleźć 
w żadnej z tych kategorii. A prawdopodobnie znajduje-
my się w każdej z nich. Myślę, że posługiwanie się takimi 
utartymi ścieżkami myślenia jest bardzo ograniczające, 
że nie warto tego robić.

Dzisiaj uczenie się stało się znacznie bardziej po-
wszechne, niż mogliśmy sobie wyobrazić, kiedy po-
wstawały powszechne szkoły. Ale też jest dużo bardziej 

Robert Firmhofer

Uczymy się wszędzie

Konferencja „Pokazać – Przekazać” to spotkanie pasjonatów edukacji. Spotkanie 
zarazem twórcze i krytyczne. Spotkanie rosnącego środowiska ludzi, którzy edukację 
nie tylko chcą zmieniać, ale już zmieniają na lepsze. Dla nas, ludzi Kopernika, jest 
także okazją do inspiracji i uczenia się.
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zróżnicowane, rozproszone i zindywidualizowane. 
Przypomina elementy bardzo barwnej, bogatej mozaiki, 
której różnorodność obiecuje wspaniały wizerunek  
– ale na razie tylko obiecuje. Bo w tej globalnej wiosce, 
gdzie niemal każdy jest połączony z każdym, brakuje 
nam połączeń różnych środowisk uczenia się. I dlatego 
zamiast mozaiki nadal dostrzegamy tylko jej elementy.

Myślę, że w tym wyzwaniu kryje się szansa na nową rolę 
szkoły jako przyjaznego integratora różnych środowisk 
uczenia się. Do tego niezbędna jest nam jednak nie-
łatwa umiejętność. Trafił w moje ręce numer Świata 
Nauki, w którym przeczytałem artykuł prof. Curtisa 
Mareana z School of Human Evolution and Social 
Change na Arizona State University. Profesor dowodzi  
w nim, że źródłem bezprecedensowego sukcesu 
gatunku homo sapiens, który skutecznie skolonizował 
naszą planetę i dziś bardzo zmienia jej oblicze, jest 
umiejętność współpracy właściwa w takim stopniu tylko 
gatunkowi ludzkiemu. „My, ludzie współcześni, jesteśmy 
urodzonymi kooperatorami. Wchodzimy nieustannie 
w najbardziej złożone grupowe aktywności i to nierzadko  
z ludźmi, z którymi nie łączą nas więzy krwi i którzy 
mogą być dla nas zupełnie obcy. Wyobraźmy sobie, 
wedle scenariusza zaproponowanego przez antropolog 
Sarę Blaffer Hardy z University of California, grupę  
kilkuset szympansów stojących grzecznie w długiej  
kolejce, wchodzących następnie do samolotu,  
siedzących potem bez ruchu przez wiele godzin lotu, 
a w końcu opuszczających go w szyku”.

Właśnie tej niepowtarzalnie ludzkiej właściwości  
– umiejętności współpracy – poświęciliśmy znaczną 
część dwóch dni konferencji „Pokazać – Przekazać”. 

Notabene współpraca może być znakiem rozpoznaw-
czym tej konferencji także z innego powodu. Większość 
uczestniczących w niej osób już współpracuje z nami, 
a także z innymi uczestnikami konferencji. I stało się tak 
nie za sprawą imiennych zaproszeń, bo przecież ich nie 
wysyłaliśmy, tylko dlatego że rośnie środowisko  
pasjonatów edukacji, którzy uczestniczą w licznych  
programach edukacyjnych Kopernika i coraz bliżej 
z nami i także między sobą współpracują. 

Właśnie z myślą o sile tego środowiska, o potędze 
oddolnej zmiany na lepsze, tworzymy nowy ośrodek 
Centrum Nauki Kopernik. Nazwaliśmy go Pracownią 
Przewrotu Kopernikańskiego. Przewrotu, którego istotą 
jest przeniesienie punktu ciężkości na ucznia, ucznia 
aktywnego, badającego, odkrywającego świat i jedno-
cześnie poznającego samego siebie. Mamy nadzieję,  
że dzięki tej inicjatywie idee, o których rozmawiamy 
i które staramy się wcielać w życie, będą mogły być  
realizowane w znacznie większej niż dotychczas skali.  
 
Robert Firmhofer – Dyrektor Centrum Nauki 
Kopernik, członek Rady Upowszechniania Nauki 
Polskiej Akademii Nauk, długoletni dziennikarz 
Polskiego Radia, od 1997 roku współtwórca Pikniku 
Naukowego.

W Centrum Nauki Kopernik opracowujemy, testujemy 
i wspieramy wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w edu-
kacji. Podejmujemy wiele działań wychodzących poza 
ofertę realizowaną z wykorzystaniem wystaw w samym 
budynku Centrum. Promujemy aktywne metody uczenia 
opartego na samodzielnie prowadzonych przez uczniów 
obserwacjach i eksperymentach z wykorzystaniem ma-
teriałów zawartych w stworzonych przez nas zestawach 

edukacyjnych. Opracowaliśmy również rekomendację 
Nowa Pracownia Przyrody dla klas 4-6 szkoły podsta-
wowej, zawierającą między innymi przykłady scena-
riuszy lekcji przyrody oparte na metodzie badawczej. 
Nawiązujemy i utrzymujemy partnerstwa z różnymi 
instytucjami, między innymi w ramach realizowanego 
programu Klub Młodego Odkrywcy. Postrzegamy swoją 
rolę jako integratora, który wspiera innowacyjne idee 
i sieciuje osoby realizujące cenne inicjatywy. Okazją do 
spotkania tych osób, reprezentantów środowisk działa-
jących na rzecz rozwoju edukacji, jest realizowana już od 
dziewięciu lat konferencja „Pokazać-Przekazać”. Stanowi 
ona miejsce dialogu na temat współczesnych wyzwań 
i nowych kierunków w edukacji formalnej i nieformalnej, 
a także upowszechniania wypracowanych rozwiązań.

W obecnym świecie jedyną stałą rzeczą jest zmiana. 
Coraz ważniejsza staje się aktywna postawa, bycie twór-
czym, a nie tylko konsumowanie treści. Szkoła nie może 
być obojętna na zachodzące przemiany cywilizacyjne. 
Konieczne jest spojrzenie daleko w przyszłość, bo dzieci, 
które teraz zaczynają naukę, rozpoczną aktywne, dorosłe 
życie za kilkanaście lat. Aby sprostać wyzwaniu przygoto-
wania ich do funkcjonowania w świecie i na rynku pracy, 
nieuchronna jest również zmiana w obszarze edukacji. 
Istotą tej zmiany jest przeniesienie punktu ciężkości 
z przedmiotu nauczania na podmiot tego procesu, czyli 
człowieka, który się uczy.  Zmienia się również rola 
nauczyciela. Staje się on doradcą i przewodnikiem. Nie 
tylko przekazuje wiedzę i ocenia, ale stawia wyzwania 
i pomaga uczniom samodzielnie dojść do rozwiązania 
problemów, pozwalając im uczyć się przez badanie, 

Marta Modrzejewska 

Wspólna praca to sukces

Centrum Nauki Kopernik jest częścią dużego środowiska, które poszukuje i zachęca 
do zmiany kultury uczenia się. Naszą ideą jest postawienie w centrum procesu 
edukacyjnego ucznia, który wspierany przez edukatorów, wykorzystuje dostępne 
zasoby i aktywnie poznaje siebie i świat. Poprzez doświadczanie, odkrywanie, badanie 
i realizację projektów buduje swoją aktywną postawę zarówno wobec zdobywania 
interdyscyplinarnej wiedzy, jak i poszukiwania jej codziennego, praktycznego 
zastosowania.
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doświadczanie. Organizuje przestrzeń dla aktywności 
poznawczej ucznia i jest twórcą sytuacji sprzyjających 
uczeniu się.

O procesie uczenia myślimy w kontekście społecznym, 
kładąc nacisk na umiejętność współpracy. Dlatego 
jednym z tematów poruszanych podczas konferencji 
były role edukatora i uczniów oraz ich wzajemna relacja 
i komunikacja. Podczas paneli dyskusyjnych poszukiwa-
liśmy odpowiedzi na pytania jak pracować, aby kształto-
wać u uczniów kompetencje niezbędne do budowania 
kapitału społecznego? Jak w obliczu zmieniającej się 
obyczajowości i sposobu funkcjonowania młodych 
ludzi w dzisiejszym świecie, możemy tworzyć potencjał 
prowspólnotowy? Jak kształtować myślenie strategiczne 
oraz wiedzę i umiejętności niezbędne do funkcjonowania 
w XXI wieku? 

Rosnące zasoby wiedzy,  które z łatwością można odna-
leźć w Internecie, sprawiają, że tradycyjne metody nauki 
stają się coraz mniej skuteczne. Niedostateczne wydaje 
się kształtowanie umiejętności ułatwiających poruszanie 
się we współczesnym świecie oraz wyposażanie mło-
dych ludzi w kompetencje takie jak rozumienie, krytycz-
ne myślenie i weryfikacja informacji – niezbędne do 
budowania odpowiedzialnego społeczeństwa.  Dziś, gdy 

dostęp do wiedzy i informacji jest na wyciągnięcie ręki, 
ludzie uczą się wszędzie i przez całe życie. Kiedy naby-
wanie wiedzy staje się naturalnym składnikiem codzien-
nych działań i wyzwań, umysł każdego z nas jest bardziej 
otwarty na nowe informacje. Poznawanie świata w ten 
sposób jest bardziej atrakcyjne i „efektywne”. W takim 
ujęciu środowisko uczenia to nie tylko szkoła, ale również 
jej otoczenie – miejsca i ludzie. Całe otoczenie tworzące 
sytuacje poznawcze, w tym miejsca edukacji nieformal-
nej (muzea, parki narodowe, centra nauki, ogrody bota-
niczne, itp.) możemy uznać za tak samo  wartościowe, jak 
zajęcia w szkole.  Świat wokół nas też jest szkołą, a naj-
lepszym sposobem na zwiększanie wiedzy i umiejętności 
kluczowych młodych ludzi oraz przygotowanie ich do 
funkcjonowania w XXI wieku jest korzystanie z zasobów 
tego świata. A zatem, czy możemy zamknąć się tylko 
w jednym środowisku uczenia? Dlaczego warto poszuki-
wać? W jakim celu „wychodzić poza mury szkoły”? .

Odpowiedzią na nowe wyzwania stojące przed eduka-
cją jest otwartość środowisk szkolnych na inne miejsca 
i sytuacje edukacyjne. Szkoła przestała mieć monopol na 
wiedzę. Każdy z nas będąc dzieckiem uczył się mówienia, 
pisania, nawiązywania relacji i wielu innych przydatnych 
życiowych umiejętności w codziennych sytuacjach, czę-
sto poprzez zabawę. Warto wrócić do tego modelu po-
znawania świata, zapomnieć czasem o salach lekcyjnych, 
dzwonkach i wyjść z budynku. Przecież realizacja celów 
i treści podstawy programowej może odbywać się w róż-
nych miejscach, nie tylko w zakresie realizacji „lekcji”, ale 
w obszarze kontaktów uczniów i nauczycieli z edukato-
rami, naukowcami, popularyzatorami nauki. Podstawa 
programowa zawsze będzie zawężeniem w stosunku do 
możliwości świata i potrzeb ludzi. Różnorodne i warto-
ściowe doświadczenia uczniowie mogą zdobywać na 
przykład w lokalnej instytucji kultury, takiej jak muzeum, 
biblioteka czy centrum nauki. Wyprowadzając uczniów 
poza przestrzeń klasy i poza model szkolnej lekcji, dajemy 
szansę spotkania nieznanego, nieodkrytego.

Brakuje nam partnerstw tworzonych przez instytu-
cje prowadzące edukację formalną i nieformalną oraz 
budowania relacji ze środowiskiem lokalnym.  Podczas 

konferencji zastanawialiśmy się, jak dzięki współpracy 
wykorzystać potencjał, jaki stwarza sąsiadowanie ze sobą 
różnorodnych placówek o charakterze edukacyjnym oraz 
w jaki sposób określać i wzajemnie komunikować po-
trzeby i korzyści wynikające z partnerstwa. Zachęcaliśmy 
nie tylko do poznawania tych instytucji i korzystania 
z ich oferty, ale do głębszego zrozumienia, dostrzegania 
różnic, a przede wszystkim do nawiązywania kontaktów. 
Poszukiwanie okazji do wspólnych działań i uczenie się 
od siebie jest niezbędne do  budowania trwałych relacji. 
Zaprosiliśmy również do rozmowy na temat świadomego 
budowania współpracy szkół ze światem nauki i biznesu 
w kontekście rozwoju talentów uczniów, przydatnych 
w ich przyszłym życiu naukowym i zawodowym, w tym 
kompetencji do pracy w zespołach tworzących innowa-
cyjne rozwiązania w nauce i biznesie.

Niezbędne jest spojrzenie na szkołę z punktu widzenia 
szerszej społeczności, która ją współtworzy i jest odpo-
wiedzialna za jakość uczenia. Podstawą jest współpraca 
nauczycieli, dyrektorów, rodziców i samorządowców oraz 
budowanie trwałej relacji pomiędzy instytucjami edukacyj-
nymi w środowisku lokalnym. Dopiero tak skomponowane 
środowisko uczenia (się) rzeczywiście zapewnia spójność 
w wytyczaniu i osiąganiu celów wszystkich zaangażowa-
nych w kształtowanie młodych ludzi.

Istotne jest również nawiązywanie współpracy  
ze światem akademickim, który może wzmacniać 
rozwój i aktywność nauczycieli. Myśląc o szkole jako 
o środowisku uczącym się, nie należy zapominać,  
że nauczyciele różnych specjalności mogą się uczyć 
od siebie wzajemnie, o czym staraliśmy się przekonać 
uczestników podczas konferencyjnych warsztatów. 
Współpraca i wzajemne wsparcie członków zespołu, 
specjalistów różnych dziedzin, były niezbędne w pracy 
nad interdyscyplinarnym zagadnieniem m.in. podczas 
zajęć w laboratoriach.

Uczenie (się) jest aktywnością w równym stopniu  
społeczną, co indywidualną, wymagającą współpra-
cy tak samo jak konkurencji. Nie może się obyć bez 
kontekstu społecznego, ponieważ świat, o którym się 
uczymy, nie istnieje tylko w podręcznikach, lecz otacza 
nas na co dzień. Aby możliwe były zmiany w edukacji,  
niezbędne jest rozumienie procesów, które mają 
miejsce w świecie oraz rzeczywistości młodych ludzi, 
którą doskonale charakteryzuje prof. Szlendak. Do 
tego wszystkiego potrzebna jest odwaga, samodziel-
ność i wolność edukatora wychowującego innych do 
wolności i twórczości, o czym w swoim artykule pisze 
prof. Gadacz.

To dopiero początek zmieniania i otwierania szkoły, 
ale nie jest ona sama w tym procesie. W niniejszej 
publikacji zebraliśmy głosy szerokiego grona na-
uczycieli, uczniów, dyrektorów szkół, przedstawicieli 
muzeów, centrów nauki, organizacji pozarządowych 
i świata akademickiego. Mamy nadzieję, że będą one 
dla Państwa inspiracją do działania. Takie miejsca jak 
Centrum Nauki Kopernik chętnie będą wspierać edu-
katorów, zapraszając do współpracy i zachęcając do 
wykorzystania potencjału edukacji nieformalnej.  

Marta Modrzejewska – W Centrum Nauki Kopernik 
zajmuje się koordynacją Konferencji „Pokazać  
– Przekazać” oraz warsztatami dla edukatorów.  
Przez wiele lat związana ze środowiskiem  
organizacji pozarządowych. Z wykształcenia jest 
andragogiem.

Aby sprostać wyzwaniu 
przygotowania ich do 
funkcjonowania w świecie i na 
rynku pracy, nieuchronna jest 
również zmiana w obszarze 
edukacji. Istotą tej zmiany jest 
przeniesienie punktu ciężkości 
z przedmiotu nauczania na 
podmiot tego procesu, czyli 
człowieka, który się uczy.

Uczenie (się) jest aktywnością 
w równym stopniu społeczną, 
co indywidualną, wymagającą 
współpracy tak samo jak 
konkurencji. Nie może się obyć 
bez kontekstu społecznego, 
ponieważ świat, o którym 
się uczymy, nie istnieje tylko 
w podręcznikach, lecz otacza 
nas na co dzień.
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Wolność – teoria  
i praktyka Czasy obecne, o których pisał Georg Wilhelm Friedrich 

Hegel, są zawsze naszymi współczesnymi czasami. 
„Nigdy bardziej tego nie doświadczono niż w czasach 
obecnych”, że wolność wywołuje wiele nieporozu-
mień, zamętu i omyłek. Chciałbym przyjrzeć się owym 
nieporozumieniom i omyłkom, określając je mianem 
przesądów. 

Przesąd pierwszy głosi, że wolność jest samowolą;  
że być wolnym, to działać samowolnie, nie licząc się 
z istnieniem innych i ich uprawnieniami. Gdyby człowiek 
był sam w świecie, nie byłby jednak świadom wolno-
ści. Być może doświadczałby swobody jako otwarto-
ści przestrzeni. Wolność jest bowiem międzyludzka. 
Dlatego nie uznajemy za ograniczenie naszej wolności 
czegoś, co nie jest zgodne z naszą naturą, np. tego, że 
nie możemy przespacerować się na księżyc. Uznajemy 
natomiast za ograniczenie wolności np. fakt, że ktoś 
zakazuje nam publicznej działalności. Stajemy jednak 
przed pytaniem, czy wolność innego jest granicą mojej 
wolności, czy szansą ofiarowaną mojej wolności? Jest 
to także pytanie o naturę człowieka. Czy człowiek jest 
z natury dla człowieka wilkiem, i nie uwzględnia w swej 
wolności uprawnień innych, czy też człowiek jest z na-
tury dla człowieka. By zilustrować ten problem, odwo-
łam się do poglądów Jeana-Paula Sartre’a.

Swoje najbardziej znane poglądy na temat wolno-
ści przedstawił Sartre w głównym dziele Byt i nicość. 
Wolność pojmował tam jako „bycie u siebie”. Dopóki 
pozostajemy sami w relacji do przedmiotów, układamy 
je i porządkujemy wokół siebie. Tworzą one nasz własny 
świat. Jeśli natomiast pojawi się w tym polu inny, może 
powstać konflikt. Wyraża się on w skrzyżowaniu spoj-
rzeń i we wzajemnym uprzedmiotowieniu. Usiłujemy 

wpasować innego we własny świat przedmiotów. Inny 
jednak chce podobnie uczynić z nami. To właśnie do-
świadczenie usiłował wyrazić Sartre w znanym zdaniu: 
„Piekło to inni”2. Nie chodzi jednak o to, by zapanować 
nad innym jak nad zwykłą rzeczą. Chcemy panować 
nad innym jako wolnym człowiekiem,  a zatem chcemy 
posiadać go jednocześnie jako przedmiot i jako wolność. 
Nie jest to jednak możliwe. Wciąż zatem jesteśmy winni, 
uprzedmiotawiając innego lub dając się mu uprzed-
miotowić. Odkrycie wolności innego, a przez to także 
własnej wolności, dokonuje się pierwotnie w walce. 

Jeśli w Bycie i nicości inny „był piekłem”, to w Cahiers 
pour une morale, dziele napisanym kilka lat po po-
przednim, opublikowanym jednak dopiero po śmierci 
autora (w 1983 r.), można mówić o radykalnej zmianie 
poglądów Sartre’a. Stwierdził on w nim, że nie można 
mieć na celu swej wolności, nie mając jednocześnie na 
celu wolności innego. Rozważył trzy rodzaje spotkania 
innego: prośbę, wymaganie i apel. Prośba i wymaganie 
to dwa warianty relacji między panem i niewolnikiem. 
W prośbie niewolnik sam podporządkowuje się panu, 
prosząc jedynie o łaskę. Natomiast w wymaganiu pan 
żąda podporządkowania się niewolnika, czyniąc w ten 
sposób z jego wolności przedmiot. Apel, odmiennie 
niż prośba i podporządkowanie, odsłania dwie ludz-
kie wolności znajdujące się zawsze w jakiejś sytuacji, 

prof. Tadeusz Gadacz 

Wychowanie w wolności do wolności

„Wolność jest pojęciem wieloznacznym (…) Będąc największym dobrem, wywołuje 
nieskończenie wiele nieporozumień, zamętu i omyłek oraz pozostawia pole do 
wszelkich możliwych wybryków – o tym nigdy lepiej nie wiedziano i nigdy bardziej 
tego nie doświadczono niż w czasach obecnych”1.
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jak most, po którym się przechodzi, ale na którym się nie 
mieszka5. Inny człowiek nie jest więc, jak sądzą doktryny 
liberalne, granicą mojej wolności, lecz kimś, kto od  
samego początku moją wolność zobowiązuje i ją spełnia.

Przesąd drugi głosi, że każdy mój czyn, o ile jest moim 
czynem, jest wolny. Tymczasem wolny czyn musi być 
nie tylko autonomiczny, lecz także autentyczny. Sprawcą 
moich czynów jestem ja sam. Ten aspekt wolności 
Roman Ingarden nazwał fenomenem wolności. Czyn 
wolny jest czynem własnym. A czyn własny pojawia się 
tam, gdzie istnieje samodzielność, zarówno w myśleniu, 
jak i w działaniu. Samodzielność nie oznacza oczywiście 
samowystarczalności, wykluczenia współpracy z innymi 
czy otwartości na świat. W ogóle nie sytuuje się ona 
w optyce pary pojęć zamkniętość – otwartość, więź – 
samotność. Samodzielnym, czyli wolnym, jest człowiek 
wówczas, gdy potrafi zająć własne stanowisko6. Własne 
stanowisko oznacza tu niezależność, swobodę w sto-
sunku do uzyskanej wiedzy, nauki i kultury. Taka samo-
dzielność musi wypływać jednak z centrum człowieka. 
„To nie z jego peryferii, nie z jego codziennych sposobów 
zachowania musi płynąć samodzielność, tylko musi być 
zakorzeniona w ostatecznym rdzeniu człowieka”7. Gdy 
nie ma samodzielności, pisze Ingarden, to w pewnym 
znaczeniu nie ma człowieka.

Kluczowym zatem dla wolności jako samodzielności jest 
samodzielne, krytyczne myślenie. Polski medal Komisji 
Edukacji Narodowej „Sapere Auso” pochodzi od „Sapere 
Aude”, odwagi samodzielnego myślenia. Pisał Immanuel 
Kant: „Do wejścia na drogę Oświecenia nie potrzeba ni-
czego prócz wolności: i to wolności najnieszkodliwszej 

z których jedna uznaje drugą i zwraca się do niej. Nie są 
one względem siebie w relacji nadrzędnej (nakaz) czy 
podrzędnej (prośba), lecz równorzędnej. Jest to wezwa-
nie do solidarnego działania, w którym poszanowana 
jest wolność każdej ze stron. Apel jest jednocześnie 
wezwaniem skierowanym do wolności innego i darem, 
a realizowana w nim moralność jest wspaniałomyślna 
i darmowa. Moralność apelu przedstawił Sartre w ob-
razie człowieka znajdującego się na platformie auto-
busu, który ruszył z miejsca. Widząc, jak inny do niego 
podbiega, wyciąga rękę, by mu pomóc wskoczyć do 
środka. Gdy biegnący sam wyciąga rękę, staje się darem 
dla tego, który rękę do niego wyciągnął. Rodzi się nowa 
wartość, jak w akcie twórczym: „Istnieje wzajemne 
pobudzenie każdej wolności i każda jest naraz u źródeł 
innej i transcendowana jest przez inną”3.

Wolność innego nie jest zatem granicą mojej wolności, 
lecz szansą dla mojej wolności, szansą wzajemnego 
obdarowania. Może jednak być także granicą. Ten nowy 
pogląd Sartre’a nie znosi możliwości wyrażonej po-
przednio. Jeśli jednak wolność jest międzyludzka, nie 
można w projekcie własnej wolności nie uwzględniać 
wolności innych. Inaczej błędnie rozumiemy wolność 
jako samowolę, jako wolność imperatora. Polega ona 
nie tylko na tym, że czyni to, co chce, lecz także na tym, 
że często czyni to wbrew innym. Człowiek samowolny 
usiłuje być wolny w taki sposób, jak gdyby był sam na 
świecie. Platon określił tę wolność mianem wolności 
despoty, Hegel mianem wolności imperatora. To, co na-
zywamy wolnością, jest zatem często „żądzą, rozkoszą, 
namiętnością, kaprysem, krótko mówiąc: niczym nie 
skrępowaną samowolą”4.

To, że wolność możliwa jest jedynie w relacji do innych, 
obala inny, związany z poprzednim przesąd, że wol-
ność jest celem w sobie samym. Wolność nie jest celem 
samym w sobie, ponieważ jest tym co „międzyludzkie”. 
Niejednokrotnie wolność przeciwstawia się przymusowi. 
Rację ma jednak Martin Buber, twierdząc, że przeci-
wieństwem przymusu nie jest, jakby się mogło zdawać, 
wolność, lecz wspólnota, więź. Wolność jest środkiem, 
przejściem, szansą ofiarowaną dla tworzenia więzi. Jest 

spośród wszystkiego, co nazwać można wolnością, 
mianowicie wolności czynienia wszechstronnego, pu-
blicznego użytku ze swego rozumu. A jednak ze wszyst-
kich stron słyszę pokrzykiwanie: nie myśleć! Oficer 
woła: nie myśleć! Ćwiczyć! Radca finansowy: nie my-
śleć! Płacić! Ksiądz: nie myśleć! Wierzyć! (…). Wszędzie 
więc mamy do czynienia z ograniczeniami wolności. 
Które jednak z nich są przeszkodą dla Oświecenia, 
a które nie i raczej nawet pomagają Oświeceniu — na 
to pytanie odpowiadam: publiczny użytek ze swego 
rozumu musi być zawsze wolny i tylko taki użytek może 
doprowadzić do urzeczywistnienia się Oświecenia 
wśród ludzi”8. Tajemnica wolności tkwi zatem w odwa-
dze krytycznego i samodzielnego myślenia.

Przesąd trzeci głosi, że wolność wystarczy ustanowić 
z zewnątrz, nadając jednostce lub wspólnocie ludzkiej 
uprawnienia. Tymczasem nie ma wolności zewnętrznej 
bez wewnętrznej wolności chcenia i działania. Wolność 
zewnętrzna, jako brak ograniczeń, jest jedynie możliwo-
ścią bycia wolnym, ale nie samą wolnością. O wolności 
w znaczeniu zewnętrznym mówimy wówczas, gdy 
ktoś nie jest niczyim niewolnikiem,czy więźniem. Jego 
wolność nie jest zewnętrznie ograniczona. Przejawem 
takiej wolności jest możliwość poruszania się bez gra-
nic, możliwość wyznawania określonej religii, głoszenia 
poglądów politycznych, wolnego wyboru kształcenia, 
pracy, wszelkich form samorealizacji.

Istota wolności polega jednak na wolności wewnętrznej. 
Jeżeli człowiek jest wewnętrznie wolny, może być także 
wolny w każdej sytuacji, nawet w najbardziej ekstremal-
nych warunkach. Natomiast jeżeli nie jest wewnętrznie 
wolny, to nawet stworzenie odpowiednich prawnych 
i konstytucyjnych warunków wolności nie zagwarantuje 
mu wolności. „Nie można dać człowiekowi wolności 
z zewnątrz – pisał Emmanuel Mounier – wraz z życio-
wymi ułatwieniami czy konstytucjami: zasną w swych 
wolnościach i obudzą się jako niewolnicy. Wolności są 
jedynie szansami ofiarowanymi duchowi wolności”9.

Wolność wewnętrzną można różnie rozumieć. Tutaj 
chciałbym wskazać na dwa istotne jej rozumienia: 

wewnętrzną niepodległość i wolitywną moc działania. 
Zatrzymam się tylko na tym drugim aspekcie, wolności 
chcenia. By być wolnym, trzeba chcieć być wolnym. Nie 
wystarczy mieć wolność, jako możliwość działania bez 
samego działania. Można stworzyć warunki do wol-
ności, ale nie można nikogo przymusić do inicjatywy, 
do wolnego działania. Być wolnym to móc. Lecz móc 
może oznaczać dwie rzeczy: najpierw możliwości. Im 
więcej mamy możliwości, tym więcej wolności. Móc ro-
zumiane jako posiadanie możliwości jednak nie wystar-
czy. Móc to znaczy chcieć coś uczynić, zaangażować 
się. To jest niestety wada polskiej wolności roman-
tycznej, tak genialnie przedstawiona przez Sławomira 
Mrożka w Indyku.

Czwarty przesąd głosi, że wolność jest absolutna.  
Nie ma jednak wolności absolutnej. Wystarczy wska-
zać choćby na dwa czynniki wykluczające absolutność 
wolności. Pierwszą granicą wolności jest faktyczność. 
Nie mamy wpływu na naszą faktyczność: fakt urodze-
nia tu, a nie tam, w tym, a nie w innym czasie, z takimi 
a nie innymi uzdolnieniami, materiałem genetycznym, 
potencjalnymi chorobami itp. W tym sensie nasza 
wolność nie jest u początku naszego istnienia. Podobną 
granicę stanowi dla nas fortuna. Nie mamy wpływu na 
zdarzeniowość wielu zdarzeń, zarówno dla nas przy-
chylnych, jak i nieprzychylnych. Będąc wolni, możemy 
kształtować naszą sytuację, egzystencjalne położenie. 
Wolność jest jednak tylko jedną z trzech nici „splotu 
egzystencji”. Na dwie pozostałe nici nie mamy wpływu. 
W tym sensie faktyczność i los, lub jak niektórzy sądzą 
opatrzność, nie są granicą wolności. Każdy bowiem ma 
jakąś faktyczność i jakiś los (opatrzność). To, co może 
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tak rozumiany moment negatywny. Absolutyzacja  
momentu negatywnego może jednak doprowadzić  
do buntu, anarchii, do wolności, której jedynym progra-
mem jest negacja. Taką wolność Hegel nazwał wol-
nością rewolucyjną, gdyż najczęściej przejawia się ona 
w rewolucyjnym fanatyzmie. „Zaliczyć do tego należy 
– pisał – na przykład okres terroru rewolucji francuskiej, 
w której zniesione miały być wszelkie różnice wynikają-
ce z talentu i autorytetu. Był to okres wstrząsu, wzbu-
rzenia, nietolerancji wobec wszystkiego, co stanowiło 
jakąkolwiek szczegółowość. Fanatyzm bowiem pragnie 
abstrakcyjności, a nie rozczłonkowania; jeśli wyłaniają 
się jakieś różnice, fanatyzm uważa je za sprzeczne ze 
swoją nieokreślonością i znosi je. Dlatego też lud w cza-
sie rewolucji burzył ciągle na nowo te instytucje, które 
był sam wprowadził…”11. Negatywna wolność w czystej 
postaci nie jest jednak do końca możliwa, gdyż absolut-
na negacja unicestwia ostatecznie samą wolność.

Wolność negatywna musi zatem być związana z wol-
nością pozytywną. Wolność pozytywna jest wolnością 
wyboru czegoś: działania lub niedziałania, czynienia 
takiej lub innej rzeczy, czynienia dobra lub zła. Wolność 
pozytywna jest wolnością związania się z…, samozwią-
zania. Uwalniamy się zatem od czegoś, aby się z czymś 
na nowo związać. Ten związek negatywnego i po-
zytywnego momentu wolności przedstawił Friedrich 
Nietzsche w Tako rzecze Zaratustra w opisie trzech faz 
duchowego rozwoju, jak to wielbłąd lwem się staje, 
a lew dziecięciem. Wielbłąd to duch juczny, na którego 
grzbiet nakładane są ciężary moralnych zasad, obycza-
jów, wartości, religii. Gdy zbyt zaczną mu one ciążyć 
i zrzuci ten ciężar z siebie, zrzuca skórę wielbłąda i staje 

być dla wielu problemem, to brak zgody na swą własną 
faktyczność i swój los. Świadom tego był Plotyn, pisząc, 
że nie mamy wpływu na rolę, jaką przyszło nam grać 
w dramacie egzystencji. Mamy jednak wpływ na samą 
grę. „Otóż w ten sposób wchodzi także dusza do owego 
wszechświatowego poematu, czyni się częścią dzieła, 
wnosi od siebie samej dobroć lub nieudolność swej gry, 
otrzymuje zaraz przy wejściu przeznaczoną sobie rolę 
i otrzymawszy wszystko prócz samej siebie tudzież spraw 
swoich, odbiera w końcu karę lub cześć zasłużoną”10.

Widać zatem, że wolność jest zawsze zakorzeniona. 
Rozważmy, co oznacza stwierdzenie: „ja jestem wolny?” 
Co oznacza „ja?”. Przede wszystkim oznacza to,  
że wolność jest moją własną wolnością. Oznacza także 
świadomość własnego zakorzenienia. Ja jestem zako-
rzeniony w ziemi, na której się urodziłem, w kulturze 
i religii, w jakiej zostałem wychowany, w wartościach, 
które zostały mi przekazane, w mowie, którą mówię, 
w rodzinie. To wszystko jest moje: ziemia, język, religia, 
kultura, wartości, rodzina. Te wszystkie związki określa-
ją mnie, moje „ja”. Dopiero tak świadom mnie samego 
mogę rozumieć moją wolność. Wolność nie jest więc 
abstraktem, wyzwoloną i wykorzenioną siłą. Jej funda-
mentem, źródłem jest moje konkretne i określone „ja”.

To zakorzenienie nie stanowi dla wolności ogranicze-
nia, gdyż jest właśnie warunkiem jej istnienia. Bez tego 
zakorzenienia wolność może przemienić się w niszczą-
cą siłę. Nie oznacza to oczywiście, że nie mogę zmienić 
ojczyzny, języka czy przyjaciół. Mogę je zmienić właśnie 
dlatego, że jestem wolny. Ale przecież będzie to znowu 
określone zakorzenienie. I wierność temu zakorzenieniu 
jest warunkiem bycia wolnym. Wolność nie może więc 
podcinać swoich korzeni. Wolnym nie może być czło-
wiek bez właściwości.

Według piątego przesądu wolność jest tylko negatywna. 
Nie istnieje jednak wolność negatywna bez wolności 
pozytywnej. Przy czym określenie negatywny i pozy-
tywny może mieć różne znaczenia. Najpierw wolność 
negatywna to wolność od przeszkód, granic, uwarun-
kowań. Każdy wolny czyn, wolny wybór zawiera w sobie 
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ma ten, kto w ekstremalnych warunkach możliwe-
go zniewolenia doświadcza jej utraty. Przytoczone 
tu zdanie Sartre’a można sparafrazować. „Nigdy nie 
byliśmy bardziej wolni niż podczas komunizmu…”. Nie 
sądzę jednak, by utrata wolności była odpowiednią 
drogą do jej poznania. Jeśli nawet tak, to cena, jaką 
się płaci za to poznanie, jest nazbyt wielka. Człowiek, 
który doświadcza wolności poprzez negację, w walce 
przeciw…, w oporze wobec…, często przestaje być 
zdolny do pozytywnej ekspresji wolności. Nie chcę 
oczywiście przekreślać znaczenia tej negatywnej drogi 
poznania. Była ona kuszącą propozycją w czasach, kie-
dy można było uzyskać łatwe i tanie samouspokojenie, 
że głębsze poznanie wolności ma ofiara niż jej opresor. 
Więcej wolności jest jednak w radosnym akcie twór-
czym niż w melancholijnej zadumie nad jej utratą albo 
w romantycznej o nią walce.

Według szóstego przesądu wolność sprowadza się do 
wolności wyboru, do „wolności od…”. „Wolność od…” 
bez „wolności do…” pozbawiona jest jednak sensu.  
Różnicę między „wolnością od…” i „wolnością do…” 
możemy uchwycić w sytuacji wyboru. Dokonując 
wyboru, wybieramy spośród wielu możliwości. 
Wybierając jedną z możliwości, musimy być jednocze-
śnie wolni od innych możliwości. Nie można chcieć 
wszystkiego. Na tym polega także trudność wolności. 
Wolność wydaje się wzrastać wraz z wielością moż-
liwych do wyboru alternatyw, ale przez to także staje 
się jeszcze bardziej trudna. Nie na tym jedynie polega 
jednak trud wolności. Wolność bowiem nie zamyka się 
w swym negatywnym wymiarze „wolności od…”, nie 
polega, jak błędnie sądzimy, jedynie na samym wy-
borze. Jest także „wolnością do…”, wiernością swoim 
własnym wyborom.

się lwem. Wolność lwa jest wolnością negatywną. Lew 
wie, od czego się wyzwala i wie, czego nie chce, ale nie 
wie jeszcze, czego chce. Gdy nowe zacznie tworzyć 
wartości, stanie się dziecięciem.

Określenie „wolność negatywna” możemy jednak 
rozumieć także w sensie doświadczania na sposób 
negatywny. Według takiego rozumienia wolności 
największe jej doświadczenie miałby ten, kto doświad-
czyłby najgłębszej jej utraty. Tak jak nie można poznać 
światła bez ciemności, dobra bez zła, zdrowia bez 
choroby, tak wolności bez niewoli. Pisał J.-P. Sartre: 
„Nigdy nie byliśmy bardziej wolni niż pod niemiecką 
okupacją. Utraciliśmy wszystkie nasze prawa, przede 
wszystkim prawo wypowiadania się. Każdego dnia 
rzucano nam w twarz obelgi (…) masowo nas de-
portowano jako Żydów, więźniów politycznych; (…) 
Okrucieństwo wroga doprowadziło nas do granic 
naszej kondycji, zmuszając nas do postawienia pytań, 
których unika się w czasie pokoju: (…) jeśli będą mnie 
torturować czy wytrzymam? W ten sposób było posta-
wione pytanie o wolność i byliśmy u szczytu najgłęb-
szego poznania, jakie człowiek może mieć o samym 
sobie”12.

W kontekście tak rozumianej negatywności wol-
ność pozytywna przejawia się w twórczym działaniu. 
Ekspresja twórcza różni się od innych form ludzkiego 
działania. Czyny twórcze nie są nastawione na posia-
danie. Nie wprowadzają też zaburzenia w dziedzinach 
należących do innych. Czyn twórczy jest czystym 
gestem, który nie porywa świata dla siebie, ale wyraża 
siebie dla świata13. Dokłada do niego nową wartość. 
Poprzez czyn twórczy osoba wyraża siebie samą 
i w ten sposób spełnia swą wolność.

Podkreślenie twórczego charakteru wolności jest 
o tyle istotne, że długo byliśmy zacienieni fałszywą 
koncepcją poznania wolności: poznania przez nega-
cję, utratę czy napiętnowanie. Słowa Sartre’a nie są 
oczywiście apoteozą czasów faszystowskich. Sartre, 
pod wpływem Hegla, chciał jedynie wyrazić przeko-
nanie, że najgłębsze i najwyższe poznanie wolności 

Wyobraźmy sobie następującą sytuację: ktoś dokonu-
je wyboru swego przyszłego zawodu. Spośród wielu 
możliwych alternatyw, nie przymuszony żadnymi oko-
licznościami zewnętrznymi ani wewnętrznymi, dokonał 
wyboru. Postanowił zostać skrzypkiem wirtuozem. 
Dokonawszy tego wyboru, musi być wolny od innych 
możliwości życiowej samorealizacji. Nie można zreali-
zować naraz wszystkich zawodów. Wybrawszy, trzeba 
jednak rozpocząć drugą fazę wolności, fazę pozytyw-
ną: „wolność do…”. Oto przed tym, kto wybrał zawód 
skrzypka wirtuoza, otwiera się świat muzyki, w którym 
trzeba swobodnie się poruszać. Aby było to możliwe, 
należy poznać zasady i prawa rządzące przestrze-
nią muzyki, a przez długie i żmudne godziny ćwiczeń 
osiągnąć biegłość i swobodę gry na instrumencie. 
Im doskonalej ów człowiek pozna zasady muzyki i im 
swobodniej będzie posługiwał się instrumentem, tym 
będzie bardziej wolny jako skrzypek, a jednocześnie tym 
bardziej będzie jako skrzypek doskonały. Taka wol-
ność wymaga jednak pracy i odpowiedzialności. Praca 
i odpowiedzialność stanowi o sensie początkowego 
wyboru i sensie wolności w tym wyborze obecnej. Jaki 
bowiem sens miałby wolny wybór i decyzja zosta-
nia skrzypkiem, gdyby następnego dnia ów człowiek 
zamknął nuty w biurku i odstawił instrument do kąta. 
W ten sposób uczyniłby bezsensownym swój własny 
wybór i swoją własną wolność. Ów twórczy wysiłek sta-
nowi więc wierne potwierdzenie początkowego wyboru 
i coraz pełniejsze nadawanie mu sensu. Tak więc pełna 
i prawdziwa wolność ma swoje dwa komplementarne 
synonimy: wierność i doskonałość.

Autentyczna wolność wymaga odwagi i dojrzało-
ści. O dojrzałości już sporo mówiliśmy. A zatem teraz 
o odwadze. Życie społeczne zawsze było zdominowa-
ne przez rozmaite ideologie. Ideologie różniły się od 
siebie: faszyzm, komunizm… Zideologizować można 
każdą wartość. Ideologia, aby funkcjonować, potrzebuje 
sprawnych funkcjonariuszy. Także szkoły, proces kształ-
cenia i wychowania staje się wówczas częścią funk-
cjonującego systemu. Odróżnijmy zatem wychowanie 
w optyce funkcjonowania od wychowania w optyce 
wolności.

Wychowanie w optyce funkcjonowania przyjmuje 
obiektywny, przedmiotowy sposób traktowania czło-
wieka. Polega ono nie na kształtowaniu człowieka, lecz 
funkcjonariusza działającego zgodnie z obowiązującymi 
modelami życia, charakterystycznymi dla danej ideologii 
czy społecznego systemu. Wychowanie w wolności i do 
wolności jest spotkaniem osób, mistrza i ucznia, które 
otwiera horyzont wartości, dzięki którym człowiek staje 
się człowiekiem, bez względu na ideologię czy system 
społeczny.

Dla wychowawcy, który wychowuje „skutecznie” do 
działań funkcjonalnych, każda chwila i sytuacja jest taka 
sama. Myśli on schematycznie i porusza się pośród 
schematów. Z góry ma wszystko określone. Nie daje się 
zaskoczyć. Wie, czego i od kogo należy się spodziewać. 
W jego życiu nie ma miejsca na wydarzenie. Dla wycho-
wawcy, który  jest wolnym człowiekiem i wychowuje 
wolnych ludzi, każda chwila jest inna, odmienna, jak 
odmienna jest każda osoba i każda chwila oraz sytuacja 
jej życia. Wychowanie w wolności jest wciąż otwartą 
możliwością spotkania i zmiany.

Wychowanie zgodne z modelem funkcjonowania 
ma charakter bezosobowy. Polega na bezosobowym 
utożsamieniu się z obowiązującymi normami i prze-
pisami systemów i organizacji. A posłuszeństwo tym 
jest doskonalsze, im jednostka doskonalej łączy się 
z powszechnym zobowiązaniem, znika w nim, podobnie 
jak doskonale funkcjonujący mechanizm, w którym nie 
słychać dźwięku żadnej części. Wychowanie w wol-
ności polega natomiast na naśladowaniu osobowych 
wzorców. Jeśli wychowanie w optyce funkcjonowania 
to przepisy i programy, planowania, sprawozdania i pa-
rametryzacja, wychowanie w wolności to żywi ludzie, 

Poprzez czyn twórczy 
osoba wyraża siebie samą 
i w ten sposób spełnia swą 
wolność.

Tak więc pełna i prawdziwa 
wolność ma swoje dwa 
komplementarne synonimy: 
wierność i doskonałość.
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których programem jest samo ich życie. Wychowanie 
w wolności jest wspólną wędrówką mistrza i ucznia 
ku prawdzie, dobru i pięknu. Wychowawca jest tu 
mistrzem, który odsłania te wartości i apeluje. Sama 
jego osoba stanowi wezwanie, na które wychowanek 
odpowiada wolną i osobową odpowiedzią.W wycho-
waniu w optyce funkcjonowania wychowawca jest więc 
mandatariuszem i stróżem prawa oraz panującego ładu. 
Jego relacja do wychowanka jest relacją siły i kontroli, 
a moralność, którą wpaja, jest moralnością zamkniętą 
i opartą na przymusie. Wychowawca, który będąc wolny, 
wychowuje wolnych, jest świadkiem wartości, a jego rela-
cja do wychowanka jest relacją pomocy i służby.

Wychowawca funkcjonariusz ma autorytet oparty 
jedynie na prawie porządku, którego strzeże lub który 
reprezentuje. Jego autorytet jest autorytetem władzy 
i ma go tak długo, jak długo trwa porządek, którego 
strzeże lub osoba, którą reprezentuje. Wychowawca, 

który wychowuje w wolności, ma autorytet intelektualny 
i duchowy, którego nie traci, kiedy upadają ideologie 
i zmieniają się porządki społeczne.

Wychowawca, który wychowuje w wolności, potrafi 
wychowankowi otworzyć drzwi swego domu i do niego 
zaprosić. Znajduje dlań miejsce w swym życiowym eto-
sie. Szkoła staje się w ten sposób przedłużeniem domu. 
Dla wychowawcy stróża szkoła jest tylko rodzajem 
przechowalni, w której spełnia się jakieś funkcje,  
a nie miejscem, gdzie się mieszka.

Wychowawca wychowujący w optyce funkcjonowania 
oddziałuje jedynie na intelekt i pamięć wychowanka, 
gdyż jego celem jest przyswojenie mu zasad i przyzwy-
czajenie do nich. Wychowawca wychowujący w wol-
ności kieruje swój apel do całej osoby, szczególnie do 
jej uczuć, a jego celem jest uzdolnienie wychowanka do 
samodzielnego myślenia i formułowania sądów.

Ostatecznym celem wychowania w optyce funkcjono-
wania jest bezruch. Dąży ono do stanu, który określa się 
stanem „świętego spokoju”, a wychowanka ocenia po-
zytywnie o tyle, o ile mieści się on w ustalonym porząd-
ku i nie przeszkadza. Wychowanie w optyce wolności 
jest twórcze i dynamiczne – jest otwarte, gdyż zawsze 
zmierza ku temu, co lepsze. 

Dlaczego warto zastanawiać się nad wolnością? Żyjemy 
bowiem w czasach, w których dominują dwa niebezpie-
czeństwa: lęku przed wolnością i absolutyzacji wolno-
ści. Z jednej strony lękamy się wolności, gdyż wymaga 
ona odwagi, stanięcia w prawdzie, twórczego wysiłku 
i odpowiedzialności. Lękamy się także jej negatywnych 
skutków. Do wolności trzeba być dojrzałym. Wolność 
niedojrzałych staje się niebezpieczna. Z drugiej strony to 
absolutyzacja wolności. Wolność nie jest celem w sobie 
samym. Nie jest czymś absolutnym, wolnością czynie-
nia czegokolwiek, zerwanych więzi, jak w demokracji 

opisywanej przez Platona, gdyż także demokracja może 
ulec ideologizacji.. W państwie „demokratycznym – 
pisał Platon – po wszystkich kątach rozbrzmiewa hasło 
wolności. Ojciec boi się tu syna, a syn, chcąc być wolny, 
nie boi się rodziców. Nauczyciel boi się uczniów i im 
pochlebia, a młodzi ludzie, upodabniając się do  
starszych, nic sobie nie robią z nauczyciela”. I dodaje 
Platon, że na ulicy nawet zwierzęta go potrącają:  
„I w ogóle w ten sposób, gdzie się tylko ruszyć,  
wszędzie pełno wolności”14.

prof. Tadeusz Gadacz – Dyrektor Instytutu Filozofii 
i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 
i wykładowca Collegium Civitas. Zajmuje się głównie 
filozofią dialogu. Opublikował m.in. „O umiejętności 
życia” (2004), „O ulotności życia” (2008) i „Historię  
filozofii XX wieku” tom I i II (2009). Przetłumaczył 
na język polski „Gwiazdę Zbawienia” Franza 
Rosenzweiga.
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Już w pierwszej godzinie tegorocznej edycji konferen-
cji Pokazać – Przekazać w Centrum Nauki Kopernik 
usłyszałem coś, co pewnie zostanie we mnie na zawsze 
i pomoże mi w określaniu tego, co robię w przestrzeni 
polskiej edukacji. Te ważne dla mnie słowa padły z ust 
otwierającego konferencję dyrektora CNK Roberta 
Firmhofera. Poznałem określenie, które pasuje jak ulał 
do szkół, z których jedna od 20 lat funkcjonuje we 
Wrocławiu, a druga od lat 13 w Częstochowie. To szkoły 
eksperymentalne ALA, czyli Autorskie Licea Artystyczne 
i Akademickie. „Instytucja integrująca różne ścieżki 
edukacyjne” to właśnie jest pojęcie, które trafnie ujmuje 
współczesną funkcję szkoły i pasuje do tego, co prak-
tykujemy już w ALA. W istocie chodzi o prostą sprawę: 
zauważyć i przyjąć za obowiązujące to, że kształcenie 
nie odbywa się tylko w szkole, ale i w wielu innych miej-
scach, nawet w domu. 

Działanie szkoły jako „instytucji integrującej różne ścież-
ki edukacyjne” jest możliwe, a praktyka taka w żaden 
sposób nie narusza prawa oświatowego. Wymaga jed-
nak innej organizacji, a przede wszystkim zmiany spo-
sobu myślenia o roli i zadaniach szkoły. Przy-zwyczajeni 
jesteśmy postrzegać szkołę jako „instytucję nauczającą”, 
a jej pracowników merytorycznych, wykonawców na-
uczania, nazywamy „nauczycielami”. Wyróżniam część 
słowa „przy-zwyczajeni”, ponieważ w polskiej rzeczywi-
stości edukacyjnej nie ma żadnych formalnych (praw-
nych) ograniczeń, by pracownik merytoryczny szkoły 
zwany „nauczycielem” był przede wszystkim organiza-
torem sytuacji edukacyjnej swoich uczniów zdobywa-
jących wiedzę z wykorzystaniem różnych dostępnych 
źródeł i różnych narzędzi. Tymczasem w dzisiejszej 
rzeczywistości edukacyjnej to sam nauczyciel jest 
źródłem wiedzy i jej przekaźnikiem w związku z faktem 

bycia wykształconym specjalistą w zakresie matema-
tyki, fizyki, biologii, geografii czy historii. Zmiana taka 
jest jednak trudna, a może nawet niemożliwa, ponie-
waż w myśleniu o kształcie szkoły kierujemy się przede 
wszystkim głęboko zakorzenionymi „zwyczajami”. W za-
sadzie wszyscy skończyliśmy taką właśnie pielęgnującą 
te zwyczaje szkołę i niełatwo nam sobie wyobrazić, że 
inaczej zorganizowana szkoła może działać skutecznie, 
a może nawet skuteczniej. W ostatnich dniach sierpnia 
w trakcie obrad III Kongresu Polskiej Edukacji w panelu 
poświęconym „Budzącej się szkole” padło pytanie, czy 
możliwa jest przemiana istniejącej szkoły. Zgromadzeni 
w zdecydowanej większości stwierdzili, że to nie jest 
możliwe, ponieważ większość nauczycieli, ale też 
rodziców nie jest wstanie porzucić szkolnych procedur 
wyznaczonych przez lata przyzwyczajeń i tradycję. Tak 
jest zresztą nie tylko w Polsce, ale właściwe na całym 
świecie. Nadanie edukacji nowego kształtu wynikają-
cego z doświadczeń i potrzeb aktualnych w XXI wieku 
wymaga ogromnej pracy.

Tworząc koncepcję liceów ALA 20 lat temu, wiedziałem 
z własnego uczniowskiego, rodzicielskiego i nauczy-
cielskiego doświadczenia, co mi w szkole najbardziej 

Mariusz Budzyński 

Instytucja integrująca różne ścieżki edukacyjne,  
jako środowisko sprzyjające uczeniu się

W polskiej rzeczywistości edukacyjnej nie ma żadnych formalnych ograniczeń, 
by pracownik merytoryczny szkoły zwany „nauczycielem” był przede wszystkim 
organizatorem sytuacji edukacyjnej swoich uczniów zdobywających wiedzę 
z wykorzystaniem różnych dostępnych źródeł i różnych narzędzi.

przeszkadza i co w pierwszym rzędzie chciałbym zmie-
nić. Fundamentem działań szkolnych jest system relacji 
panujących w jej środowisku i to on przygotowuje grunt 
dla „współpracy” będącej niezbędną cechą pedagogiki. 
Z nim związana jest pierwsza przeszkoda w budowaniu 
relacji nauczyciela z uczniem i jego rodzicami, czyli 
założenie, że autorytet nauczyciela wynika z pełnionej 
przez niego funkcji. Niesie ono ze sobą przedmioto-
we (nieosobowe) traktowanie uczniów, przejawiające 
się często w braku szacunku, życzliwości i otwartości, 
a także wykorzystywanie nauczycielskich narzędzi pra-
cy, takich jak ocenianie (również zachowania) i promo-
wanie jako represyjnych środków sprawowania władzy. 
Organizacja pracy w szkole opiera się na przymusie, 
powszechnej kontroli i braku zaufania oraz przekonaniu, 
że wszyscy powinni uczyć się tego samego i w tym sa-
mym czasie. Związana z tym jest selekcyjna rola szkoły, 
eliminującej uczniów potrzebujących więcej czasu, 
cierpliwości oraz dostosowania metod do ich specyficz-
nych potrzeb dla osiągnięcia efektu. Zauważyłem też 
potrzebę odejścia od modelu „podającego”, zwanego 
„nauczaniem”, w kierunku preferującym organizowanie 
procesu samodzielnego poznawania świata i uczenia 
się. Również uczenia się na błędach. Uznałem też za 
ważne zwrócenie większej uwagi na zadania wycho-
wawcze szkoły, a zwłaszcza przygotowanie ucznia  
do dorosłego życia poprzez naukę świadomego po-
dejmowania decyzji w oparciu o ugruntowany system 
wartości. 

Koncepcja ALA nie powstała jako wynik badań, wspar-
ty analizą występujących w świecie systemów szkol-
nych. Jest ona efektem własnej praktyki i doświadczeń 
oraz zdrową intuicją pedagogiczną, która wpisana jest 
w naturę chyba każdego odczuwającego powołanie 
nauczyciela. Widzę w tym powrót do źródeł, do tego, 
co zapisane jest w starożytnym słowie „Schole” – „od-
poczynek duchowy, polegający na przebywaniu wśród 
ludzi, którzy wzajemnie są sobie życzliwi, na wspólnym 
poszukiwaniu prawdy, dzieleniu się nią oraz radowaniu 
się z jej znalezienia”1. Wymagało to ode mnie zmiany 
sposobu myślenia o szkole, oderwania się od stereotypu 
– matrycy – szkoły, jaką kończył prawie każdy z nas. 

Bezcennym doświadczeniem było dla mnie uczestnic-
two w pierwszych pięciu latach pracy wrocławskiego 
Liceum ASSA – Autorskiej Szkoły Samorozwoju Daniela 
Manelskiego i Dariusza Łuczaka. ASSA w swojej koncepcji 
i praktyce radykalnie zrywała z tradycyjnym kształtem 
szkoły, rezygnując całkowicie z systemu klasowo-lekcyj-
nego, obowiązkowego uczestnictwa w zajęciach, oce-
niania, promowania w toku nauki. Do dyspozycji ucznia 
szkoła pozostawiała nauczyciela (raczej w roli konsultan-
ta i organizatora sytuacji edukacyjnych niż źródła wie-
dzy), podstawę programową, dowolne podręczniki oraz 
wymagania na zaliczenie poszczególnych przedmiotów, 
tych samych co w planie nauczania szkoły publicznej. 
Praca w ASSA pokazała mi, że nauka w zupełnie innych 
warunkach, nawet tak wielkiej swobody, jest możliwa. 
Dostrzegłem też, że uczniowie zdecydowanie chętniej 
w niej uczestniczą i wykazują dużo inicjatywy, że wyno-
szą z tej niełatwej dla nich sytuacji cenne doświadczenia 
przydatne w życiu dorosłym. 

Pracując nad systemem edukacyjnym ALA, wiedziałem, 
że zdecydowana większość uczniów przyjdzie do nas ze 
szkoły tradycyjnej, dokładałem więc starań, by utrzy-
mać możliwie dużo elementów występujących w takiej 
szkole. Moim zadaniem było przekształcenie ich w taki 
sposób, aby nie mogły być używane jako narzędzia 
represji w systemie szkoły czy w rękach konkretnego 
nauczyciela. Przez nadanie im nowego charakteru te 
same instrumenty (np. ocenianie) nabrały wymiaru zde-
cydowanie wspierającego ucznia w jego szkolnej pracy. 
Zmienił się charakter pracy nauczycieli – odeszliśmy 
od „pracy z uczniem” na rzecz „budowania współpracy 
z uczniem”. 

Działanie szkoły jako 
„instytucji integrującej różne 
ścieżki edukacyjne” jest 
możliwe, a praktyka taka 
w żaden sposób nie narusza 
prawa oświatowego.

Fundamentem działań 
szkolnych jest system relacji 
panujących w jej środowisku  
i to on przygotowuje grunt 
dla „współpracy”.
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Od 1998 roku po spotkaniu z ks. prof. Januszem 
Tarnowskim naszą prace oparliśmy o dwie definicje: 
 
wychowania – sformułowaną przez prof. 
Tarnowskiego: Wychowanie to całokształt sposobów 
i procesów pomagających istocie ludzkiej zwłaszcza 
przez interakcję urzeczywistniać i rozwijać swoje 
człowieczeństwo2. 
 
nauczania – sformułowanej w oparciu o powyższą: 
Nauczanie to  zadanie pedagogiczne polegające na do-
borze odpowiednich sposobów i wywołaniu procesów 
pomagających istocie ludzkiej urzeczywistniać zdol-
ności, rozwijać umiejętności oraz nabywać wiedzę.

Wybór ALA otwiera przed uczniem nową rzeczywistość 
szkolną, rzeczywistość zapewniającą komfort poważne-
go, partnerskiego traktowania, ale też zobowiązującą do 
podejmowania decyzji i związanej z tym odpowiedzial-
ności. Te ważkie decyzje dotyczą: wyboru nauczyciela 
prowadzącego zajęcia, wyboru tutora-opiekuna, wyboru 
kierunku kształcenia i związanych z nim przedmiotów 
dodatkowych, wyboru grupy zajęciowej z języka obce-
go o odpowiednim dla siebie stopniu zaawansowania, 
wyboru rozszerzenia przedmiotów ze świadomością, 
że przedmioty, które nie zostaną wybrane przez przy-
najmniej sześciu uczniów, mogą być realizowane tylko 
w trybie indywidualnego toku nauki, czyli nauki samo-
dzielnej pod opieką nauczyciela konsultanta. To nie 
wszystko, uczeń podejmuje też decyzje o poziomie 
realizacji każdego przedmiotu. W tym celu ustala z na-
uczycielem tego przedmiotu zakres wymagań w obsza-
rze wiedzy i umiejętności dostosowany do kompetencji, 
które ma zamiar uzyskać. Z początkiem każdego seme-
stru uczeń podejmuje decyzję o zakresie materiału, jaki 

zamierza w tym czasie zrealizować. Towarzyszący tej 
decyzji dokument, „semestralny plan pracy”, ma formę 
kontraktu podpisanego przez ucznia i tutora-opiekuna. 
Uczeń ma ponadto wpływ na wybór trybu toku nauki, 
czyli uczęszczaniu lub nieuczęszczaniu na zajęcia z da-
nego przedmiotu. Sam decyduje o terminach spraw-
dzianów i ich formie, ponieważ sprawdzanie wiedzy 
i umiejętności jest w ALA zadaniem ucznia, a nie nauczy-
ciela i w czasie zajęć dydaktycznych nie przewiduje się 
czasu na „odpytywanie”. Okazję do poniesienia konse-
kwencji daje zawsze niewykonanie podjętego zadania. 
Reakcją „szkoły” na „zachowanie negatywne” nie jest 
„kara”, lecz pozwolenie na odczucie skutków własnego 
błędnego działania lub (co zdarza się  częściej) zaniecha-
nia działania. To możliwość uczenia się na błędach.

Ten cały obszar dokonywania wyborów wynika z za-
łożenia, żeby szkoła była na tyle elastyczna, by mogła 
dostosować się do możliwości psychofizycznych każ-
dego ucznia. Ale jest to również pole do kształtowania 
uczniowskiej dojrzałości i kompetencji społecznych.
Przed uczniem pojawia się więc cały szereg możliwo-
ści podejmowania decyzji, ale też ponoszenia odpo-
wiedzialności za ich wykonanie. Ponieważ zadania te 
związane są mocno z wewnętrznym przeżyciem podej-
mowania decyzji, owocują zwiększeniem aktywności, 
planowaniem zadań w czasie i dążeniem do termino-
wego ich wykonywania. Wynikiem tego układu jest cały 
szereg doświadczeń tak pozytywnych, jak i negatyw-
nych, które po refleksji pozwalają na ciągłe doskona-
lenie swojej drogi edukacyjnej – i to jest kolejny aspekt 
przejmowania odpowiedzialności za jej realizację. 

Ważną cechą zajęć w ALA i jej całym środowisku jest 
otwartość grup zajęciowych. Każda grupa ma swoich 
stałych zarejestrowanych w dzienniku uczestników, ale 
do dowolnych zajęć mogą dołączyć osoby z zewnątrz, 
zarówno członkowie społeczności szkolnej (ucznio-
wie, ich rodzeństwo, przyjaciele i rodzice, nauczyciele 
i inni pracownicy, także słuchacze Studium Dizajnu 
i Fotografii Abrys czy Akademii Sztuki Trzeciego Wieku), 
jak również osoby zupełnie z nią niezwiązane. Taki 
układ umożliwia uczniom poszukiwanie swojego 
miejsca, jakby powiedział Sir Ken Robinson, „swojego 
żywiołu” poprzez sprawdzanie się w różnych obszarach 
i dziedzinach i dokonywania zmian w wyborach kierun-
ków, jeżeli zachodzi taka potrzeba.

Mamy świadomość, że w szkole będącej „instytucją 
integrującą różne ścieżki edukacyjne”, a jednocześnie 
stwarzającej możliwości budowania wielu indywidu-
alnych ścieżek edukacyjnych w niej samej można się 
pewnie zagubić i w tym całym ogromie możliwości 
wyboru – nie wybierać nic, trzeba uczniowi zapewnić 

indywidualne wsparcie doświadczonego pedagoga. 
Z uczniem współpracuje osoba, którą można określić 
mianem „integratora ścieżek edukacyjnych i wycho-
wawczych” – tutor. Tutor, jak nam podpowiada łaciński 
źródłosłów, jest osobą dbającą o poczucie bezpieczeń-
stwa (tutus) swojego podopiecznego. Ponieważ według 
sentencji Seneki Młodszego „Homo prudens tutus est 
– człowiek mądry jest bezpieczny”, tutor to taki nauczy-
ciel, który swojego podopiecznego prowadzi do uzy-
skania mądrości określanej w łacinie jako prudens, czyli 
roztropności i rozważności. Zatem tutor to przyjazny 
nauczyciel, który pełni funkcję przewodnika i doradcy, 
przyjmując też zadania podobne do wychowawcy klasy 
w szkole tradycyjnej, ale w swoim działaniu nakierowany 
przede wszystkim na ucznia jako indywidualną osobę. 
Okazuje się, że tutor w gimnazjum czy liceum jest dla 
ucznia przeżywającego czas dojrzewania często jedyną 
dorosłą osobą pomagającą zrozumieć otaczającą rze-
czywistość. Dla dobra samego ucznia, ale też ze wzglę-
dów społecznych, warto więc zainwestować w rozwój 
takiego systemu sprawowania opieki szkolnej. 

Konkludując – czy instytucja integrująca różne ścieżki 
edukacyjne jest możliwa? Jest! System prawny pol-
skiej edukacji pozwala na tworzenie nowych rozwią-
zań i sprzyja poszukiwaniu takiej formy szkoły. Zmiana 
w tym kierunku przybliży szkołę jej starożytnej definicji, 
warto więc próbować.

Mariusz Budzyński –Ukończył historię na 
Uniwersytecie Wrocławskim. Autor m.in. metody 
dydaktyczno-wychowawczej szkół eksperymental-
nych „ALA”. Współzałożyciel Towarzystwa Edukacji 
Otwartej i dyrektor merytoryczny Instytutu Tutoringu 
Szkolnego. Twórca koncepcji Szkolnego Tutoringu 
Wychowawczego i Rozwojowego. 

Odeszliśmy od „pracy  
z uczniem” na rzecz 
„budowania współpracy  
z uczniem”. 

Dużą wartością dla 
późniejszego życia jest 
dostrzeżenie możliwości, 
doświadczenie, a z czasem 
nabycie umiejętności 
samodzielnej nauki. 

Przypisy: 
1 J. Salij OP materiały pokonferencyjne Rzecznika Praw Obywatelskich „Strategia wychowania do odpowiedzialności  

  za siebie i społeczeństwo”, Warszawa, wrzesień 2004. 
2 J. Tarnowski „Jak wychowywać?”, 1993.
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Nowi uczniowie  
– nowe wyzwania

Przygotowując się do konferencji, nie sposób pominąć 
odniesień literacko-naukowych: cytatów, aforyzmów, 
teorii, hipotez, artykułów na temat odwiecznego 
związku pomiędzy uczniem a nauczycielem. Stają się 
one punktami wyjścia do dyskusji na temat tego, jaka 
jest rola obu podmiotów w polskim systemie edukacji. 
Przytoczone w tytule porzekadło, niestety, działa na 
niekorzyść nauczyciela, bowiem staje się on wyko-
nawcą czynności absolutnie niewdzięcznej – uczenia 
cudzych dzieci. Co w takim razie z uczniem? Czy, pa-
rafrazując mądrość ludową, bodajby cudzego uczniem 
był? Warto odpowiedzieć sobie na to pytanie. Pozwólcie 
państwo, że „pokażę” ucznia i nauczyciela oraz „prze-
każę” najważniejsze cechy ich relacji, bez której nie 
przetrwałby ani jeden, ani drugi.

Szkoła – jeden z wyrazów podstawowych, odmienia-
nych przez wszystkie przypadki każdego dnia w niemal 
każdej rodzinie, staje się dla nas symbolem miejsca, 
gdzie kształtuje się nasze umysły, w którym wiedza 
i umiejętności zostają nam przekazane. Kapłanami 
szkoły są nauczyciele: osoby od nas starsze, z większym 

doświadczeniem życiowym i predestynowane do po-
kazywania nam świata, pierwsi pośród równych. Mówi 
się nam, że niedługo nasze życie się zmieni, ponie-
waż pójdziemy do szkoły i zaczniemy się uczyć. Kiedy 
przychodzi wymarzony dzień, przekraczamy jej próg  
i okazuje się, że szumnie zapowiadana zmiana w życiu 
nie jest tą, o której marzyliśmy. Czar pryska, a rzeczy-
wistość ukazuje się nam w całej krasie. Jest brutalna. 
Szkoła staje się miejscem walki: o sympatię pani, która 
przecież jest niesprawiedliwa i stronnicza, o akceptację 
grupy, która dławi się własnymi sloganami o „jedności” 
i „przynależności”, o dobre oceny (w końcu intelekt 
wszystkich ludzi da się zmierzyć w skali od 1 do 6), a na 
końcu o samych siebie – by nie zagubić się w tym wy-
ścigu. „Szkoła to my” zdają się mówić nauczyciele i mają 
rację. Szkoła to Wy, drodzy nauczyciele, drodzy ambitni, 
niesprawiedliwi, egoistyczni nauczyciele. Szkoła to cał-
kowicie Wy. No bo kto inny? Wasza megalomania rozbija 
szyby w klasach, Wasz upór łamie uczniów, Wasza 
opinia kształtuje poglądy, Wasze „tak” lub „nie” decyduje 
o przyszłości innego człowieka. Mało Wam? Mało.

Szkoła to również uczniowie. Stada owieczek prowa-
dzonych na rzeź przez system skonstruowany tak, by 
wycisnąć z nich siódme poty, nauczyć życia i zachęcić 
do tworzenia. System to Wielki Brat, każący pisać na 
nowo raporty i przepisywać systemy nauczania, by 
następnie uzurpować sobie prawo do opiniowania, 
który nauczyciel jest dobry, a który zły, który nadąża, 
a który nie, który może, a który nie może być cybor-
giem. Wymaga się od nas wyników i na ich podstawie 
tworzy się podsumowanie lat naszej pracy, naszego 
zmarnowanego czasu i wysiłku, którego nikt nie do-
ceni. Uczniowie, mimo najszczerszych chęci, są coraz 
gorsi: egoistyczni, wszystkowiedzący, bez autorytetu, 
bezczelni, brutalni w swoich wypowiedziach i „byciu”, 
bezkompromisowi, bezpośredni, trudni.  

Sebastian Jaworski

Bodajbyś cudze dzieci uczył!

Nie ma ucznia bez nauczyciela i nauczyciela bez ucznia. Drogą do zmiany,  
a tej właśnie potrzebujemy, jest dialog między obiema stronami.

Prawdziwy nauczyciel 
to, przede wszystkim, 
partner. Starszy, bardziej 
doświadczony, wykształcony, 
inteligentny partner. Mentor, 
którego jedynym zadaniem 
jest doprowadzenie do źródła. 
Reszta pozostaje w rękach 
uczniów. 
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Boimy się ich władzy – puli praw, dzięki którym mogą 
nas poniżać i szkalować na każdym kroku, niejedno-
krotnie wspomaganych przez rodziców, którzy szukają 
przyczyny w naszych metodach nauczania, a nie w leni-
stwie swoich dzieci. To Wy za to odpowiadacie, drodzy 
uczniowie. Mało Wam? Mało!

Jeżeli kogoś uraziłem, to dobrze, taki był mój zamiar. 
Piszę to jako, były już, uczeń i, być może, przyszły na-
uczyciel. Piszę, bo tak naprawdę jesteśmy w tragicznej 
sytuacji – zarówno jedna, jak i druga strona. Sytuacja, 
w której się znajdujemy, nauczyła nas strachu o siebie 
i innych. Jednak dopiero wspólny wysiłek jest w stanie 
to zmienić. Koniec z epoką niepokoju i  „jajka mądrzej-
szego od kury”. Wybaczcie.

Prawdziwy nauczyciel to, przede wszystkim, partner. 
Starszy, bardziej doświadczony, wykształcony, inteli-
gentny partner. Mentor, którego jedynym zadaniem jest 

doprowadzenie do źródła. Reszta pozostaje w rękach 
uczniów. W swoich edukacyjnych doświadczeniach 
spotkałem kilku takich ekscentrycznych, intrygujących, 
ciekawych nauczycieli. Oni nie pytali na ocenę, nie 
obchodziło ich, ile podręcznika nauczyło się na pamięć. 
Oni dyskutowali, podpowiadali, prowokowali, a dopiero 
na samym końcu prosili o sformułowanie wniosków. 
Jeżeli potrafiłeś – dobrze, zrozumiałeś, na czym polega 
nauka, jeżeli nie potrafiłeś… wierzcie mi lub nie, wstyd to 
jedyne, co się czuło. 

Prawdziwy uczeń zaś, idąc za moim mistrzem Witoldem 
G, to ten, który nie da się upupić. Potrafiący walczyć 
o swoje, buntować się przeciwko niesprawiedliwości 
i nietolerancji, szukać odpowiedzi i oczekiwać pytań.  
To, czym się stajemy w szkole, winno być jedynie sumą 
wysiłku włożonego w nasz cel i pracy, ciężkiej pra-
cy pod czujnym okiem nauczycieli. Szukajmy prawdy 
nie na własną rękę, lecz ramię w ramię z mentorem, 
mistrzem. Znajdźmy go w końcu, pierwszego pośród 
nas, równego nam, by móc czerpać z jego wiedzy 
i doświadczenia. 

Nie ma ucznia bez nauczyciela i nauczyciela bez ucznia. 
Drogą do zmiany, a tej właśnie potrzebujemy, jest dialog 
między obiema stronami. Żyjemy w pierwszych latach 
kolejnego wieku, czasu wzrostu umiejętności człowie-
ka, być może jego złotego wieku. Nie dajmy się zwieść 
egoistycznym zapędom do posiadania władzy nad 
drugim człowiekiem. W miejsce ciągłych potyczek i prób 
udowodnienia, kto jest ważniejszy, spróbujmy się zjed-
noczyć w dialogu międzypokoleniowym. Niech przepaść 
pomiędzy uczniem a nauczycielem połączy most wza-
jemnego zrozumienia i akceptacji. A kiedy nastąpią skutki 
tej zmiany, staromodne porzekadło z tytułu mojego 
felietonu będzie jedynie reliktem dawnych czasów.

Sebastian Jaworski – Absolwent  XXI LO im. Hugona 
Kołłątaja w Warszawie ze zmysłem obserwatora 
i wnikliwego analityka rzeczywistości. Obok szkoły, 
która wypełniała większość  jego czasu, zajmuje się 
pisaniem notatek literackich, dziennika, scenariuszy 
i opowiadań.

Wykładowców uniwersyteckich czekają dzisiaj nie lada 
zadziwienia w zetknięciu z najświeższym w uniwersy-
teckich aulach studenckim narybkiem. Może się okazać 
dla przykładu, że narybek ten nie zna abecadła. Tak, 
tak – nie zna abecadła. Nie potrafi – nie klucząc, nie 
zacinając się i nie dukając – wymienić liter alfabetu, od 
A począwszy, na Z skończywszy. 

Przeżytki: mapa z papieru i szkoła po prusku 
Wykładowców to rzecz jasna potwornie irytuje. Warto 
jednak – zamiast rytualnie złorzeczyć i utyskiwać na 
fatalny, wręcz katastrofalny wedle tych złorzeczeń stan 
dzisiejszego szkolnictwa podstawowego i średniego 
– zastanowić się nad przyczyną nieznajomości abeca-
dła. A przyczyna jest prosta. Po cóż znać to abecadło 
istotom niekorzystającym z papierowych encyklopedii 
i słowników? Po co zaśmiecać pamięć kolejnością liter, 
skoro wyszukiwanie czegokolwiek polega dzisiaj na 
wklepaniu tego czegokolwiek do internetowej wyszu-
kiwarki? Wyszukiwarce wszystko jedno, czy „dopięty” 
do niej człowiek zna abecadło, czy go nie zna. Szkole 
jednak, w odróżnieniu od wyszukiwarki, wszystko  
jedno nie jest. I szkoła, jak przed dziesiątkami lat  
– w tej zamierzchłej, zaśniedziałej i porośniętej mchem 
erze przedinternetowej –  zaczyna profilowanie 
uczniów od nauki abecadła, zbędnego w interfejsowym 
środowisku, w którym działają skuteczne wyszukiwarki. 

To oczywiście niejedyny powód zadziwień płynących 
z kontaktu z ludźmi dojrzewającymi w środowisku 
wyrozumiałych dla niewiedzy wyszukiwarek. Studenci 
– tacy przeciętni, zwyczajni, ze średnimi wynikami 
maturalnymi – nie potrafią wymienić państw sąsiadują-
cych z Polską, od północy i wedle wskazówek zegara. 
Dzisiejszy student wsiada do „magicznej rury” w postaci 

Boeinga i ta magiczna rura wysadza go gdzieś indziej 
na mapie, gdzie jest tak samo (bo Sieć tam działa tak 
samo, a Sieć jest najważniejszą cechą środowiska), 
tylko cieplej. Kontakt z papierową, nieprzesuwającą się 
za dotknięciem palca i niewyposażoną w GPS-owego 
przewodnika mapą jest dla dzisiejszych młodych trau-
matyczny. Do tego stopnia, że obrażają osoby dwa razy 
od nich starsze, nazywając je „pokoleniem papiero-
wej mapy”. Kiedy kilkunastolatek ma ochotę gdzieś się 
dostać, na przykład do baru Barbara, chwyta smartfona 
(z którym nigdy się nie rozstaje) i zapytuje tegoż smart-
fona, gdzie jest bar Barbara. I smartfon sprawnie poka-
zuje, gdzie ten bar Barbara jest – prowadzi nastolatka 
do baru Barbara po niebieskim, googlowym sznurku. 
Po co – skoro na ekranie pojawia się niebieski sznurek 
– wiedza o kartografii, skalach, formach sygnalizowania 
rozmaitych obiektów na mapie?  
Najczęstsza reakcja w zetknięciu z taką „niewiedzą” jest 
gwałtowna – nauczyciele gniewają się na uczniów, 
wykładowcy obrażają się na studentów. Wszystko dla-
tego, że nauczyciele i uczniowie funkcjonują w świecie, 

prof. Tomasz Szlendak

Szkoła, dryl – interfejsy, wybór. O zderzeniu w polu edukacji

Szkoła, która powstała dla zunifikowanych jednostek w celu ich jeszcze  
silniejszej unifikacji, próbuje kształtować ludzi, którzy są niezwykle zróżnicowani  
i nigdy zunifikowaną jednością się nie staną. Szkoła mówi do wszystkich,  
a takiej kategorii już nie ma.

Socjalizacja w obrębie nowych 
mediów skonstruowała 
ich umysły w ten sposób, 
że jakikolwiek powrót do 
„linearnej normalności” nie 
jest możliwy, ponieważ nie 
ma w ich przypadku do czego 
wracać.
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którego nie ma – w szkole zorganizowanej na modłę 
pruską. Trzeba zatem postawić sprawę nie tylko jasno, 
ale i mocno. Bardzo mocno. Szkoła w obecnym kształ-
cie to instytucja, która owszem, pasowała do potrzeb 
państwa, ale sto kilkadziesiąt lat temu, i było to państwo 
pruskie, w którym liczyła się dyscyplina oraz interes 
uporządkowanej jak nigdzie indziej zbiorowości, a nie 
wolność i indywidualność w procesie poznawania 
świata. To instytucja ukształtowana w świecie papie-
rowej mapy i w świecie abecadła. W świecie liniowego 
porządku, z naciskiem na porządek, a nie w świecie 
nieustającej gry, w której przeskakiwanie od jednego do 
drugiego nie jest patologią tylko normą. Proces uczenia 
się zachodzi dzisiaj w środowisku nierozstających się 
z nami mediów, interfejsowo-rówieśniczym, w ramach 
codzienności, niezamknięty w strukturach instytucji 
skonstruowanej z myślą o społeczeństwie i państwie, 
które murszeją na naszych oczach.   
Nie tyle zatem „warto” wychodzić poza mury szkoły 
w procesie edukacji, co wychodzić poza nie „trzeba”. 
Nie ma innego wyjścia. Pozaszkolne agendy edukacji 
– głównie nowe media – pokonały już szkołę w boju 
o skuteczność, łatwość dotarcia i wpływ na umysły 
młodych ludzi. Gry, przyjaźnie, niszowe pasje, internet 
– tak i tutaj uczą się młodzi ludzie. Szkoła za tą pozafor-
malną edukacją nie nadąża, trzeba zatem szkole pomóc. 

Pierwszą pomocą będzie wyjaśnienie, z kim szko-
ła i nauczyciele muszą się „borykać”, kim są dzisiejsi 
uczniowie i jak – faktycznie – uczniowie ci się uczą. Są 
oni, najogólniej rzecz ujmując, rozproszeni, mozaikowi 
i hybrydalni i taka też powinna stać się szkoła – mozai-
kowa w zakresie form kształcenia i połączona w eduka-
cyjną hybrydę z nowymi instytucjami dostarczającymi 
wiedzy w atrakcyjniejszy dla ludzi dosocjalizowanych do 
interfejsów sposób. 

Młodzi to istoty hipermedialne 
Młodzi ludzie przerzucają na interfejsy całe swoje życie. 
Niemal sto procent nastolatków ma telefon komórkowy, 
młodzi ludzie praktycznie się z nim nie rozstają i trudno 
tu o interakcje niezapośredniczone przez sieć teleko-
munikacyjną albo o wiedzę o świecie wypreparowaną 

z „nagiego”, niemedialnego doświadczenia. Smartfon 
jest przedłużeniem ręki młodego człowieka, a laptop 
oknem na wszystko. 

Nie ma zatem możliwości, aby procesy edukacyjne 
przebiegały poza interfejsowym środowiskiem. To po-
ważna, głęboka mentalna przemiana. To czynnik, który 
w sposób nadal niedoceniony przemontował struktury 
poznawcze i codzienne poczynania młodych ludzi. 
Swoją drogą spełnia się teza Lwa Wygotskiego z lat 20. 
XX stulecia mówiąca o tym, że to technologie kształtują 
kulturę. Dzisiejsze technologie konstruują świat mło-
dych do tego stopnia, że skuteczna ich komunikacja 
z ludźmi starszymi, niedoklejonymi do tych technologii 
i uczącymi się ich „wtórnie”, niczym drugiego, trudne-
go języka, jest w praktyce bardzo trudna. Dla młodych 
ludzi technologie cyfrowe to pierwszy język (jak język 
polski), który nabywają. Wyrośli w nich, wrośli w nie 
i z nich już nie wyrosną. Trzeba to zrozumieć i przywyk-
nąć do myśli, że młodzi nie wyrosną kiedyś z gier, że im 
przejdzie, że uciekną kiedyś z portali społecznościo-
wych i odejdą od komunikatów SMS-owych. W obrębie 
tego wszystkiego będą modelować i prowadzić swoje 
dorosłe żywota. To nie dziecięcość czy dziecinada, tylko 
rusztowanie poznawcze, takie samo jak wiedza, że aby 
otworzyć drzwi, trzeba złapać za klamkę albo że nie da 
się pić z zakręconej butelki. To rama kulturowa. 

Co z tego wynika dla procesów edukacji?  
Wydaje się, że młodzi ludzie będą oczekiwać, że 
wszystkie ich doświadczenia będą oscylowały wokół 
konstrukcji i scenariusza gry komputerowej, a edukacja 
i praca umożliwią realizację strategii konika polnego 

przeskakującego z jednego sieciowego adresu na inny, 
z jednego okna w interfejsie na drugie. To, co doro-
śli psychiatrzy uważają za permanentne rozproszenie 
umysłów, będzie życiową normą. Młodzi żyją w epoce 
ustawicznego rozpraszania uwagi za sprawą licznych 
okołomedialnych bodźców generowanych przez kom-
putery i smartfony podpięte do Sieci. Młodzi za sprawą 
ustawicznej obecności w Sieci i komunikacji „z pręd-
kością światła” żyją w innym czasie niż ich rodzice – 
w czasie rozfragmentaryzowanym, sfraktalizowanym, 
posieczonym wiadomościami, z którymi natychmiast 
trzeba się zapoznać i komunikatami społecznymi, które 
wymagają natychmiastowej reakcji. W tym czasie nie ma 
mowy o momentach zastanowienia, młodzi nie mają 
do dyspozycji kapsuł czasowych, przestrzeni wyizolo-
wanych od nagminnej komunikacji, w których mogliby 
się schować przed atakiem tysiąca spraw, które ich 
rodzicom wydają się niepotrzebne. Młodzi de facto nie 
uznają zresztą tego za problem. Po prostu są podłącze-
ni, w takim świecie toczy się ich życie.  

Zewnętrznym obserwatorom, zwłaszcza nauczycielom, 
wydaje się, że w ten sposób młodzi ludzie nie potrafią 
się na niczym skupić, na żadnej linearnej, długotrwałej 
„opowieści” czy treści. Skaczą, przemykają się, prześli-
zgują, z tego przeskakiwania i prześlizgiwania czyniąc 
główną strategię edukacyjną. Jak ujął to językoznawca 
Jacek Warchala, nadeszła kultura fluorescencyjnego 
markera. Otóż studenci w trakcie przygotowywania 
się do zajęć masowo produkują kserówki tekstów, a na 
tych kserówkach dokonują aktów podkreślania mar-
kerem „rzeczy ważnych”. Nie widzą, ani tym bardziej 
nie pamiętają żadnej całości, uczą się podkreślonych 
przez siebie, oderwanych „haseł”, ważnych zdań, byle 
było szybciej, byle móc się szybko od tego oderwać 
i zwrócić uwagę w kierunku innych atraktorów. Nadmiar 
atraktorów medialnych nie sprzyja koncentracji. I – co 
ważne – młodzi ludzie już się tej koncentracji nie na-
uczą. Nie da się tak sprofilować edukacji szkolnej, żeby 
przywrócić ich kulturze koncentracji, kulturze doczyta-
nia tekstu do końca i mozolnej jego analizy. Socjalizacja 

Młodzi za sprawą  
ustawicznej obecności w Sieci 
i komunikacji „z prędkością 
światła” żyją w innym czasie 
niż ich rodzice.
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w obrębie nowych mediów skonstruowała ich umy-
sły w ten sposób, że jakikolwiek powrót do „linearnej 
normalności” nie jest możliwy, ponieważ nie ma w ich 
przypadku do czego wracać. 

Oczywiście, rysują się w ten sposób pewne zagrożenia 
dla dotychczasowych form edukacji, dla szkoły zwłasz-
cza. Oczywiście, jest kłopotliwe dla dotychczasowych 
wzorów przekazywania kultury nieczytanie tekstów 
ponad 500-wyrazowych, będące pośród młodych ludzi 
społeczną normą. 300 stron książki to, jak można za-
obserwować nawet na studiach w porządnych szkołach 
wyższych, katalizator nabożnej trwogi. Oczywiście, 
trudno nakłonić do zainteresowania się czymś dłużej 
młodego człowieka, który wyrósł w świecie, w którym 
niepodzielnie panuje reguła 30 sekund. Reguła ta głosi, 
że masz – jako twórca, nauczyciel, pracodawca – 30 
sekund na przykucie uwagi, wszystko jedno czy w Sieci, 
w kinie, w telewizji, w księgarni, w pracy, w szkole... 

Wygląda też na to, że młodzi żyjący w świecie usta-
wicznych informacji, ofert i bodźców, wszystkiego chcą 
dotknąć, wszystkiego koniecznie chcą spróbować, nie 
mogą tracić czasu na stan bez doznań. A szkoła – nie-
trudno to dostrzec – to instytucja, która zapewnia długi 
czas bez doznań. Gdyby nie rówieśnicy w tej szkole 
przymusowo zlokalizowani, doznań byłoby tam literal-
nie zero. 

Młodzi to tożsamościowe hybrydy 
Szkoła boryka się również z uczniami, którzy są 
hybrydalni. Młody człowiek jest dzisiaj pozszywa-
ny z rozmaitych, znalezionych w różnych miejscach 

tożsamościowych komponentów, byle całość od-
najdywała się w rówieśniczej codzienności portali 
społecznościowych. Młodzi ludzie budują tożsamość 
na zasadzie układania puzzli, z rozmaitych elementów 
poza tzw. normalną biografią. Biografia była normalna 
w społeczeństwie industrialnym, tym, które wymyśliło 
i zbudowało szkołę „po prusku” – kiedy dziedziczyło 
się albo osiągało status społeczny (np. drogą wytę-
żonej edukacji), dzięki czemu każdy wiedział, kim jest 
i z czego powinna się składać jego tożsamość.  
Dzisiaj natomiast młodzi ludzie w rozmaitych bada-
niach potrafią na pytanie o to, kim są, odpowiadać tak:  
jestem moim profilem na LastFM, jestem moją trackli-
stą na empetrójce, jestem zestawem moich sieciowych 
zakładek. 

Im więcej możliwości konstruowania hybrydycznej 
tożsamości na podstawie elementów pobieranych 
przez ludzi młodych z takich źródeł socjalizacyjnych 
jak internet czy specyficznie ulokowana grupa ró-
wieśnicza (może to być dzisiaj grupa rekonstrukcji 
historycznej, klub kibica, osiedlowa siłownia, elitarne 
gimnazjum, fascynaci jednej wpływowej instytucji kul-
tury, zespół tańca hip-hop etc.), tym więcej możliwych 
nisz do zbudowania na społecznej scenie. 

W efekcie świat młodych to świat społecznych nisz, ar-
chipelag socjo-wysepek. Mamy do czynienia z całkowi-
tym niemal zanikiem kanonu kulturowego rozumianego 
szeroko jako pula wspólnych doświadczeń kulturowych 
(tych samych lektur, czasopism, stron internetowych, 
kanałów telewizyjnych, filmów etc.), reguł savoir-vi-
vre’u, celów życiowych, pragnień i sposobów realizacji 
zachcianek. Rozmaite młode nisze żyją we własnych 
internetowych „nibylandiach” portali społecznościo-
wych. Pojawiła się cała paleta obiegów sieciowych 
i komunikacyjnych, w których uczestnictwo rozpływa 
się na sfery pozainternetowe. Kultura młodych to kultura 
towarzystw wzajemnej adoracji, kręgów, poza które się 
nie wychodzi, bo nie ma po co, bo to niebezpieczne, bo 
nie ma ku temu żadnych okazji i dlatego, że nikt o to nie 
zabiega, nie leży to w niczyim politycznym, religijnym 
czy ekonomicznym interesie. 

W efekcie szkoła, która powstała dla zunifikowanych 
jednostek w celu ich jeszcze silniejszej unifikacji, próbuje 
kształtować ludzi, którzy są niezwykle zróżnicowani i ni-
gdy zunifikowaną jednością się nie staną. Szkoła mówi 
do wszystkich, a takiej kategorii już nie ma. Siedzą 
w klasach różne społeczne subświaty, do których nie 
sposób przemawiać jednym językiem. 

Świat bez autorytetów 
Szkoła to wreszcie jeden z ostatnich bastionów hierar-
chii rozumianej po staremu. Zauważmy tymczasem, 
że dwie coraz bardziej bezsilne instytucje edukacyjne 
– rodzice i szkoła – pozostawiają mnóstwo miejsca 
maszynie edukacyjnej, która dzisiaj rośnie w siłę  
– grupie rówieśniczej. 

Młodzi dorastają dziś w żywiole rówieśniczym dzieją-
cym się w poziomej, sieciowej strukturze Sieci. W tej 
przestrzeni nie obowiązują reguły społeczeństw hie-
rarchicznych, a tym bardziej wartości charakterystycz-
ne dla społeczeństw obrazowanych przez piramidy czy 
drabiny. Z tego wyrasta odmienny stosunek generacji 
do autorytetów. Rodzice nadal ich potrzebują, młodzi 
w ogóle. Nie wynika to z braku szacunku do starszych, 
na przykład nauczycieli, tylko z wyrastania w innych 
okolicznościach niż hierarchiczne społeczeństwo, 
w którym ktoś od nas zawsze wiedział lepiej. Ludzie 
młodzi wyrośli i wyrastają w Sieci, w której (czy w któ-
rych, bo internetów jest dziś wiele, a nie jeden) boje 
o status nie polegają na dobiciu się do roli społecznej, 
która daje nam prestiż i społeczne poważanie, tylko na 
ciągłym negocjowaniu siebie, na byciu w ustawicznym 
kontakcie, na figurowaniu na portalach społecznościo-
wych z komunikatami dopraszającymi się reakcji. 

Zauważmy, że wyrastając w Sieci, po prostu nie da się 
szanować tradycyjnych autorytetów. W sytuacji, gdy 
pół wiedzy ludzkości zgromadzone jest w inter-chmu-
rach, to będąc młodym nie muszę szanować przewagi 
erudycyjnej, np. nauczyciela czy uczonego prowadzą-
cego wykład. Autorytetem nie musi być zatem ktoś,  
kto wie, jakiś mędrzec. Sam wszystko wiem, kiedy 
zajrzę do Wikipedii. Inteligencja kolektywna załatwia 
sprawę. Wiemy oczywiście, że nie załatwia, ale szko-
ła o tym nie mówi. Mówią o tym takie instytucje, jak 
nowoczesne centra wiedzy podobne do CNK. 

Co zatem robić? 
Dostosować instytucje edukacyjne do umysłów  
„nowych młodych” i zintegrować ich działania.  
To najprostsza z odpowiedzi. 

Z badań wynika, że młodzi są bardziej od starszych  
kreatywni, bardziej mobilni, lepiej władają językami,  
są bardziej chętni do współpracy w celu stworzenia 
czegoś nowego. Tyle tylko, że istnieje ryzyko, iż wszyst-
kie te kapitały zmarnotrawimy, wtłaczając młodych  
ludzi w złożoną strukturę i procedurę edukacyjną, 
w której istotne jest sprawne rozwiązywanie testów. 
A sprawnie rozwiązać test, zwłaszcza z wynikiem 
oscylującym wokół 30 procent właściwych odpowiedzi, 
może nawet szympans.  

prof. Tomasz Szlendak –Profesor nadzwyczajny  
w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej 
i tygodnika ,,Polityka” w ramach pierwszej edycji akcji 
,,Zostańcie z nami”. Członek Komitetu Polityki Naukowej 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dostosować instytucje 
edukacyjne do umysłów 
„nowych młodych”  
i zintegrować ich działania.  
To najprostsza z odpowiedzi. 
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W procesie edukacyjnym i wychowawczym rozwijanie 
kompetencji społecznych i obywatelskich jest ważne, 
gdyż przygotowuje młodych ludzi do skutecznego 
i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, 
politycznym i zawodowym. Kompetencje te są nie-
zbędne w każdym momencie życia, gdyż pozwalają 
funkcjonować wśród ludzi i z ludźmi, dotyczą bowiem 
współpracy z ludźmi, rozwiązywania konfliktów, budo-
wania zaufania. 
Rozwijanie kompetencji obywatelskich opiera się na 
jednoczesnym wzbogacaniu wiedzy, kształtowaniu 
odpowiednich postaw oraz doskonaleniu praktycznych 
umiejętności. Dziś jest to szczególnie ważne, gdyż 
mamy do czynienia z dynamicznym rozwojem demo-
kracji obywatelskiej (partycypacyjnej), której jakość 
zależy od tego, czy jednostki odnajdują się w roli oby-
wateli – osób zaangażowanych, współdecydujących 

o sprawach publicznych. Udział w życiu publicznym 
przestaje być ograniczony do cyklicznego aktu wyboru 
przedstawicieli, ale przejawia się w udziale w róż-
nego typu debatach, konsultacjach, głosowaniach, 
inicjowaniu projektów, realizacji oddolnych inicja-
tyw. Innymi słowy chodzi o wychowanie aktywnych 
obywateli. Aktywne obywatelstwo w Unii Europejskiej 
na potrzeby polityki edukacyjnej zostało zdefinio-
wane poprzez cztery formy uczestnictwa w życiu 
publicznym. Pierwsza, należąca do porządku demo-
kracji przedstawicielskiej, to udział w głosowaniach, 
członkostwo w partiach politycznych. Kolejny wymiar 
aktywnego obywatelstwa to protest oraz inicjowanie 
zmian społecznych i uczestniczenie w nich poprzez 
działalność w organizacjach pozarządowych, demon-
strowanie, podpisywanie petycji, inicjowanie debat, co 
stanowi odniesienie do aktualnych tendencji i pre-
ferencji uczestniczenia w polityce. Aktywne obywa-
telstwo oznacza również partycypację na poziomie 
społeczności lokalnej, rozumianą jako uczestniczenie 
w procesach podejmowania decyzji, udział w oddol-
nych inicjatywach, aktywność społeczna. Wreszcie 
aktywne obywatelstwo odnosi się do pielęgnowania 
wartości demokratycznych, takich jak prawa człowieka 
oraz wielokulturowość.  
Rozwój wspomnianych kompetencji następuje dzięki 
doświadczaniu przez uczniów autentycznych aktyw-
ności obywatelskich. Szczególnie dobrze służą temu 
projekty edukacyjne oraz aktywny samorząd uczniow-
ski. Dzięki tym dwóm mechanizmom edukacyjnym 
młodzi ludzie stają się wrażliwi na sprawy społeczne, 
uczą się zabierać głos w sprawach wspólnych, zdoby-
wają doświadczenie na polu działania w życiu pu-
blicznym i dokonywania zmian oraz, głównie poprzez 
samorząd uczniowski, wywierania wpływu na sprawy 
im najbliższe, czyli szkolne, i odpowiedzialności za nie.

dr Olga Napiontek

Kompetencje społeczne i obywatelskie: dlaczego ważne  
i jak można je rozwijać?

Odpowiedni program działania samorządu uczniowskiego może w znaczny sposób 
przyczynić się do tego, że doświadczenie bycia w szkole będzie dla uczniów 
doświadczeniem stykania się z dobrze działającą demokratyczną instytucją.

Dziś jest to szczególnie ważne, 
gdyż mamy do czynienia 
z dynamicznym rozwojem 
demokracji obywatelskiej 
(partycypacyjnej), której 
jakość zależy od tego,  
czy jednostki odnajdują się  
w roli obywateli  
– osób zaangażowanych, 
współdecydujących  
o sprawach publicznych. 
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biorąc za nie odpowiedzialność od etapu planowania 
poprzez przygotowanie po realizację. Dzieci doświad-
czają swojej siły i wzmacniają wiarę w siebie!

Wywieramy wpływ! Odżywają samorządy uczniow-
skie!  To właśnie samorządy uczniowskie są naj-
lepszym sposobem na doświadczenie wywierania 
wpływu i uczestniczenia w procesach decyzyjnych. 
Odpowiedni program działania samorządu uczniow-
skiego może w znaczny sposób przyczynić się do tego, 
że doświadczenie bycia w szkole będzie dla uczniów 
doświadczeniem stykania się z dobrze działającą de-
mokratyczną instytucją. Co to oznacza w praktyce? 

Wybieramy swoich przedstawicieli. Coroczne wy-
bory reprezentacji samorządu uczniowskiego mogą 
być okazją do ćwiczenia umiejętności namysłu nad 
wspólnymi, w tym przypadku szkolnymi, sprawami, 
definiowania oczekiwań wobec przedstawicieli, analizy 
potrzeb społeczności szkolnej. Uczniowie nabywają 
nie tylko umiejętność głosowania, ale także rozpo-
znawania interesów wspólnoty oraz zgodnego z nimi 
świadomego dokonywania wyborów. Zrozumienie 
wagi wyborów, nabycie umiejętności oddawania głosu 
i oceniania programów kandydatów mogą stać się 
ważnym efektem edukacyjnym dobrze działającego 
samorządu uczniowskiego. Są one niezbędne dla jako-
ści demokracji.

Podejmujemy oddolne działania. Jeśli chcemy,  
by w przyszłości nasi współobywatele brali sprawy 
w swoje ręce, działali na rzecz swojej społeczności 
lokalnej, narodowej, europejskiej, trzeba nauczyć mło-
dzież podejmowania oddolnych działań. Szkoła może 
stanowić doskonałe miejsce ćwiczenia się uczniów 
w byciu aktywnym, planowaniu i realizacji swoich 
projektów. By to było możliwe, niezbędne jest uczenie 
współpracy, porozumiewania się, brania odpowie-
dzialności za szkolne wydarzenia oraz za działania na 
rzecz społeczności. Tego właśnie uczy samorządność 
uczniowska, lepiej niż inne procesy zachodzące na tere-
nie szkoły. Oddolne działania uczniów mogą dotyczyć 
zarówno organizowania imprez i uroczystości w szkole, 

Dzięki udziałowi w projektach edukacyjnych  
rozwijających kompetencje obywatelskie młodzi 
ludzie mogą o sobie powiedzieć: 

Nie jesteśmy obojętni! Projekty społeczne i oby-
watelskie rozwijają nawyk interesowania się kwe-
stiami społecznymi dotyczącymi najbliższej okolicy. 
Uczniowie mogą dzięki nim analizować, jaka jest 
sytuacja mieszkających tam dzieci, jakie są ich naj-
ważniejsze problemy, jakie mają potrzeby i co należy 
zrobić, by miejsce, w którym żyją, było bardziej przy-
jazne najmłodszym. Ponadto dzieci dzięki podejmo-
waniu własnych poszukiwań, np. realizacji wywiadów 
z rodziną czy sąsiadami, poznają lokalne tradycje 
i historię. To buduje w nich zrozumienie dla lokalnych 
zwyczajów oraz poczucie bycia częścią wspólnoty. 
Dzięki temu stają się bardziej świadomymi mieszkań-
cami swoich miejscowości.

Debatujemy! Uczniowie formułują opinie i dzielą się 
nimi na forum szkoły. Dyskutują o bezpieczeństwie, 
żywieniu w szkole, sposobach spędzania wolnego 
czasu. Diagnozują szkolne i lokalne problemy i znaj-
dują ich rozwiązania. W czasie zajęć projektowych 
dzieci są zachęcane do częstego wyrażania swoich 
opinii. Dzięki praktykowaniu zabierania głosu, dzie-
lenia się spostrzeżeniami nabierają pewności siebie 
i wiary, że ich sposób postrzegania różnych zjawisk 
jest ważny i godny szacunku.

Działamy i zmieniamy! Dzieci i młodzi ludzie prak-
tykują aktywne obywatelstwo poprzez podejmowa-
nie konkretnych działań na rzecz dobra wspólnego. 
Organizują spotkania międzypokoleniowe, podczas 
których rozmawiają o lokalnych tradycjach, historii 
swej miejscowości i jej mieszkańców. Prowadzą akcje 
informacyjne, dzięki którym ich koledzy, sąsiedzi, 
dowiadują się wyzwaniach globalizacji, konieczności 
dbania o środowisko. Uczniowie przy udziale rodziców 
i nauczycieli biorą sprawy w swoje ręce i poprawiają 
jakość otoczenia szkoły. W ten sposób, współpracu-
jąc ze sobą, zdobywają umiejętność podejmowania 
konstruktywnych działań na rzecz siebie i otoczenia, 

wolontariatu, działań na rzecz społeczności lokalnej, 
jak i oddziaływania na życie szkoły – od zarządzania 
infrastrukturą po poprawę jakości nauczania.

Współdecydujemy o sprawach wspólnych. Dzisiejsza 
demokracja daje obywatelom coraz więcej możliwości 
wpływania na decyzje władz, od lokalnych po euro-
pejskie. Organizowanych jest coraz więcej konsultacji 
społecznych, debat publicznych, spotkań z mieszkań-
cami. Jest to ważna tendencja związana z przemiana-
mi roli obywateli, których zadaniem nie jest już tylko 
wybieranie swoich reprezentantów raz na cztery lata, 
ale aktywne uczestnictwo także pomiędzy głosowa-
niami. Samorządność uczniowska jest świetnym polem 
do tego, by uczniowie ćwiczyli podejmowanie decyzji, 
uczestnicząc w stanowieniu o ważnych dla nich spra-
wach, odpowiednio do ich wieku. Włączanie uczniów 
w proces decydowania o sprawach szkoły pozwala 
na budowanie w nich poczucia odpowiedzialności za 
swoją placówkę oświatową.

Współtworzymy reguły, poznajemy je i działamy 
zgodnie z nimi. Samorządność uczniowska daje moż-
liwość nauczenia dzieci, czym są reguły, skąd się biorą 
i jak należy ich przestrzegać. To samorząd uczniowski 
uchwala zasady swojego działania i wyboru przedsta-
wicieli. Jest to świetna okazja do uczenia dzieci,  

że w społeczeństwie demokratycznym obywatele mają 
wpływ na reguły, którym sami potem podlegają.  
To pokazuje uczniom, że w państwie demokratycz-
nym reguły nie są arbitralne, ale mają odzwierciedlać 
sytuację i potrzeby ludzi, dla których zostały określone. 
Reprezentacja samorządu uczniowskiego, działając  
na rzecz przestrzegania praw uczniów, uczy wszyst-
kich, że prawa w demokracji należy przestrzegać, 
a obywatele powinni upominać się o sprawiedliwość 
w sytuacji jego naruszenia. Tworzenie regulaminu 
samorządu uczniowskiego zgodnie z ustawą o sys-
temie oświaty oraz regulaminem szkolnym pokazuje 
uczniom, że prawo nie jest tylko tworem abstrakcyj-
nym, niepotrzebnym w codziennych działaniach. 
 
Wszystkie działania podejmowane w ramach projektów 
obywatelskich oraz samorządności uczniowskiej uczą 
młodych ludzi jasnej i otwartej komunikacji, współpracy 
w grupie, rozwiązywania konfliktów. Pozwalają przekonać 
uczniów, że aktywność obywatelska może być przyjem-
nością, robieniem czegoś ciekawego i bardzo ważnego. 

Olga Napiontek – Doktor socjologii. Absolwentka 
m.in. Szkoły Praw Człowieka Fundacji Helsińskiej. 
Wiceprezeska Zarządu Fundacji Civis Polonus. Autorka 
badań i artykułów z dziedziny edukacji obywatelskiej 
i dialogu obywatelskiego.
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Cała szkoła  
się uczy Nauczyciele, gdy słyszą o kolejnej reformie edukacji, 

czują przerażenie. Znowu? Jedna reforma się nie wdro-
żyła, a już kolejna? Ale tak jest już od wielu lat. Żyjemy 
w czasach nieustannej zmiany, bardziej ewolucji niż 
rewolucji. Można zadać pytanie, dlaczego od razu nie 
wymyślić reformy, która będzie aktualna przez kilkadzie-
siąt lat? Bez wątpienia jesteśmy w okresie dużej trans-
formacji systemu edukacji w skali globalnej i to nie tylko 
nasz, polski problem. Dawny model szkoły przestał 
być wydolny przede wszystkim dlatego, że zmieniło się 
społeczeństwo, gospodarka i otoczenie szkoły. Żyjemy 
w czasach trzeciej rewolucji technologicznej, a zacho-
dzące zmiany są bardzo głębokie. Na nowo uczymy 
się współpracy i na nowo układamy relacje edukacji 
formalnej i nieformalnej, w połączeniu z kształceniem 
ustawicznym. W pewnym sensie w skali globalnej wy-
myślamy na nowo system edukacji, dostosowany  
do zupełnie nowych potrzeb i sytuacji. 

Cechą trzeciej rewolucji technologicznej jest m.in. 
znaczące rozproszenie i decentralizacja, zarówno 
pozyskiwania energii, jak i produkcji. Coraz większe 
znaczenie ma kapitał ludzki i innowacyjność, a mniejsze 
– surowce i stare, konwencjonalne źródła energii. Do 
zmian społecznych i gospodarczych dostosowuje się 
system edukacji. Zmiany te dzieją się jednak tak szyb-
ko, że nie możemy skupiać się jedynie na wieloletnim 
wprowadzaniu reform, tak jak to robiliśmy do tej pory: 
zaczynając od przedszkola, by co roku sukcesywnie 
wprowadzać nowości na kolejnych poziomach edukacji, 
aż do uniwersytetu. Nie mamy czasu na powolne, syste-
matyczne budowanie od fundamentów przez 18 lat lub 
więcej. Zanim taka reforma dojdzie choćby to połowy, 
konieczna będzie kolejna zmiana i kolejna reforma. 
Alternatywą są zmiany jednoczesne: w szkołach pod-
stawowych, gimnazjach, liceach, na uniwersytetach… 

uniwersytetach trzeciego wieku oraz równolegle w po-
wstających instytucjach i formach pozaformalnych (uni-
wersytet dzieci, kawiarnie naukowe, media, centra nauki 
itd.). Uznanie, że edukacja podlega ciągłym zmianom, 
to zmiana filozofii wprowadzania zmian. Należy zmie-
niać jednocześnie i wszędzie, tu i teraz, z gotowością 
na szybkie i kolejne zmiany. Uznanie „tymczasowości” 
rozwiązań to zrezygnowanie z wytrwałego dopracowy-
wania biurokratycznego rytuału na rzecz skupienia się 
na istocie i najważniejszych efektach. Wymaga to także 
zwiększenia zaufania do nauczycieli i dania im większej 
swobody działania (nauczania, a nie tylko realizowania 
programu i podręczników). Przygotowanie koncepcji, 
przeznaczenie kilku lat na wykształcenie i przeszkolenie 
kadr, a dopiero potem sukcesywne wdrażanie refor-
my nie jest dziś możliwe. Rzadko które pokolenie staje 
przed takim trudnym wyzwaniem. 

Kolejną cechą szczególną współczesnej edukacji jest 
kształcenie ustawiczne. Nie wynika ono z zaniedbań 
dawnej edukacji, lecz z szybkich zmian społecznych 
i technologicznych. Pojawił się Internet, technologie 
cyfrowe, tablety, smartfony itd. Trzeba zdobyć zupełnie 
nowe umiejętności, i dotyczy to wszystkich, od przed-
szkolaka do seniora. Wielozadaniowość „cyfrowych 

prof. Stanisław Czachorowski

Nauczeństwo w trzeciej rewolucji przemysłowej

Uznanie, że edukacja podlega ciągłym zmianom, to zmiana filozofii  
wprowadzania zmian. Należy zmieniać jednocześnie i wszędzie, tu i teraz,  
z gotowością na szybkie i kolejne zmiany.

Na nowo uczymy się 
współpracy i na nowo 
układamy relacje edukacji 
formalnej i nieformalnej,  
w połączeniu z kształceniem 
ustawicznym. 
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tubylców” jest przykładem ogromnego wpływu, jaki 
wywarły nowe technologie na zachowanie i sposób 
funkcjonowania młodych ludzi. System edukacji musi 
się do tego zjawiska dostosować. 

Za edukację odpowiedzialni są wszyscy, nie tylko szkoły 
i nauczyciele. Stąd potrzeba pogłębionej dyskusji 
nauczycieli, przedstawicieli uczelni wyższych, bizne-
su, organizacji pozarządowych, instytucji rządowych 
i samorządowych. Celem tej dyskusji jest rozpozna-
nie problemu, refleksja nad stanem obecnym, a także 
projektowanie pożądanej przyszłości. Wydaje się, że 
jedną z form prowadzenia takiego dialogu może być 
organizowanie debat z wymienionymi podmiotami, np. 
w czasie „dni nauki” i festiwali naukowych organizo-
wanych na wielu uczelniach w Polsce w ciągu całego 
roku. Konferencja Pokazać-Przekazać w Centrum Nauki 
Kopernik mogłaby uruchomić ten proces.

Nowe zjawiska wymagają zupełnie nowych słów. 
Przykładem jest prosumpcja, połączenie roli produ-
centa i konsumenta. Podobnie jest w edukacji: wszyscy 
przynajmniej okresowo występujemy w roli nauczy-
ciela (kształcimy innych), jak i w roli ucznia (uczymy 
się ustawicznie). Do opisu nowej sytuacji edukacyjnej 
używam neologizmów: nauczeń (nauczyciel i uczeń 
w jednym) oraz nauczeństwo (nauczanie i uczenie się). 
Nauczeństwo to edukacja w działaniu, przez realizację 
projektów (wówczas wszyscy się czegoś uczą), w któ-
rych nauczyciel jest uczestnikiem, tutorem, coachem, 
mentorem. Nauczeństwo to także skupienie się na 
tworzeniu warunków do uczenia się, a nie transmisja 

gotowej i niepodważalnej wiedzy. Dlatego coraz czę-
ściej używamy pojęcia „środowisko edukacyjne”, a nie 
„szkoła”. Bo uczymy się wszędzie i przez całe życie. 

Zasadniczą przeszkodą we współpracy różnych śro-
dowisk jest nieufność i niewiedza. Wydaje się więc, że 
warunkiem koniecznym (choć niewystarczającym) jest 
wzajemne poznawanie się nauczycieli, naukowców, biz-
nesmenów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, 
instytucji rządowych i samorządowych. Poznawanie 
się to budowanie zaufania do siebie. W tym kontekście 
szkoła, zwłaszcza ta mała, umiejscowiona w środowi-
sku lokalnym może pełnić dodatkową funkcję swoiste-
go centrum kultury i życia społecznego. Może to być 
miejsce, gdzie nie tylko odbywają się lekcje dla uczniów, 
ale i zajęcia pozaszkolne, kształcenie ustawiczne i po-
zaformalne, spotkania uniwersytetów trzeciego wieku, 
spotkania kawiarni naukowych itd. Podobnie zmienia się 
funkcja bibliotek, które przestają być tylko magazynami 
i wypożyczalniami książek, a stają się miejscami spo-
tkań. Znamienny jest przykład z pewnej podolsztyńskiej 
wsi. Dawną szkołę zlikwidowano, bo brakowało dzieci. 
Budynek wydawał się niepotrzebny, więc go sprzedano. 
W ostatnich latach w tej wsi pojawiło się wielu młodych 
mieszkańców, więc liczba dzieci w wieku szkolnym 
szybko wzrosła. Ale szkoły nie ma, więc trzeba będzie ją 
wybudować. Gdyby budynek zachowano, wykorzystu-
jąc do innych celów edukacyjnych (np. edukacji usta-
wicznej dorosłych i spotkań kulturalnych), teraz gmina 
nie miałaby problemu. 

Współpraca z biznesem (warto podkreślić, że pożądany 
jest udział małego biznesu i rzemieślników, a nie tylko 
dużych przedsiębiorstw) to dla szkoły coś więcej niż 
tylko pozyskiwanie brakujących pieniędzy. To forma 
wielowymiarowej edukacji. Warto podkreślić, że wspar-
cie może dokonywać się także w formie użyczania… ka-
pitału ludzkiego i dzielenia się wiedzą (nie tylko przekaz 
pieniężny, ale „wypożyczenie” pracownika z jego wiedzą 
i umiejętnościami).

Obecne formy dokształcania nauczycieli na uczelniach 
wyższych (studia licencjackie, magisterskie, studia 
podyplomowe) nie są wystarczające. Tradycyjne oferty 
warto uzupełnić o formy znacznie krótsze oraz w po-
staci projektów, z uczelnią w roli tutora. Metoda projek-
tu umożliwia uczenie się także i tutorom. Uzupełniania 
wiedzy wymagają sami pracownicy akademiccy. 
Sytuacja demograficzna sprzyja większemu zaangażo-
waniu się uczelni wyższych w budowanie środowiska 
edukacyjnego i rozpoznawaniu procesów tworzenia 
wiedzy kolektywnej, we współpracy i współdziałaniu 
ze szkołami różnego typu i podmiotami realizującymi 
edukację pozaformalną. 

Współczesna innowacyjna gospodarka potrzebuje nie 
tylko rolników czy robotników, ale przede wszystkim 
osób kreatywnych, poszukujących, umiejących współ-
pracować. To w dużej mierze nowe umiejętności dla 
dotychczasowego systemu szkolnego. Pytanie o edu-
kację to pytanie szersze niż tradycyjna szkoła: kto, jak, 
kiedy ma nauczać. Na ile edukacja, także ta formalna, 
ma pozostać monopolem państwa, a w jakim zakresie 

uczestniczyć ma w niej biznes? Jak zorganizować 
rzeczywistą współpracę między różnymi placówkami 
edukacyjnymi, uczelniami i biznesem? Musimy poszukać 
odpowiedzi na te pytania i zbudować adekwatne do 
potrzeb środowisko edukacyjne. 

Wydawało mi się, że liderem zmian w systemie edukacji 
będą uniwersytety. Co prawda pracownicy uniwersyteccy 
uczestniczą w dyskusji, ale liderami zmian są zupełnie 
nowe instytucje, m.in. Centrum Nauki Kopernik. Być 
może nowej instytucji jest łatwiej, bo nie jest obciążona 
standardami, tradycją, gorsetem rytuałów i naleciałości 
biurokratycznych. Nikt nie wie, jak nowy system edu-
kacji (środowisko edukacyjne w szerokim znaczeniu) 
ma wyglądać i funkcjonować. Dlatego centra nauki 
i eksperymentatoria mają dużą intelektualną swobodę 
w poszukiwaniu, eksperymentowaniu i próbowaniu (nie 
muszą pisać sylabusów, zdobywać punktów i mieścić 
się w siatce godzin). Na marginesie można dodać, że ani 
Mikołaj Kopernik, ani Karol Darwin nie pracowali na uni-
wersytecie, a dokonali ogromnego przewrotu i zainicjo-
wali rewolucje. W wymyślaniu nowych form i standardów 
swoboda jest zapewne bardzo potrzebna. Taka intelektu-
alna swoboda potrzebna jest również nauczycielom.

prof. Stanisław Czachorowski – Dr hab. nauk  
biologicznych i prof. nadzwyczajny w Katedrze  
Ekologii i Ochrony Środowiska UWM w Olsztynie.  
Bloger naukowy, współtwórca i animator olsztyńskiej 
kawiarni naukowej Collegium Copernicanum, twórca 
projektów edukacyjnych, autor scenariuszy  
dla projektu Eduscience.
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Czasy, kiedy nauczyciel po sygnale dzwonka szkolnego 
zamykał drzwi klasy i rozpoczynał „edukację”, która 
polegała na tym, że on – posiadacz i kontroler wiedzy, 
wlewał ją w głowy nic niewiedzących uczniów, na 
szczęście powoli odchodzą w niepamięć. Tak rozumia-
na rola nauczyciela i nauczania nie tylko jest niezgod-
na z obecną wiedzą o tym, jak ludzie się uczą, ale 
niesie ze sobą wiele negatywnych konsekwencji. Jedną 
z nich jest poczucie samotności w pokoju nauczyciel-
skim, w którym nie ma miejsca na dzielenie się wątpli-
wościami, poddawanie własnego nauczania refleksji, 
konfrontacji i planowania zmian. Wielu nauczycieli 
doświadczyło sytuacji, w której po przeprowadzeniu 
lekcji np. w IA przychodziło do pokoju nauczycielskie-
go i mówiło o tym, jak trudno im było, że nie wiedzą, 
dlaczego uczniowie nie rozumieją prostego polecenia, 
że trzeba wszystko wiele razy powtarzać. W odpo-
wiedzi zaś słyszeli: „IA? Ja z nimi nie mam żadnego 
problemu. Trudna to jest dopiero IB. A w ogóle to gdzie 
planujesz w tym roku wakacje?”. Nauczyciel zostaje 
sam ze swoją frustracją i z potrzebą znalezienia od-
powiedzi na pytanie, jak uczyć. Zapisuje się na chybił-
-trafił na kursy doskonalące lub jednorazowe szkolenia, 
a po powrocie do szkoły chwilowo stosuje jakąś me-
todę, wypróbowuje scenariusze i nawet jeśli szkolenie 
uważał za udane, często szybko zapomina o nowych 
umiejętnościach i wraca do starych nawyków.  

Obecnie dyrektorzy, nauczyciele i edukatorzy poszu-
kują metod zmieniania szkoły w środowisko uczące 
się, w którym uwaga wszystkich koncentruje się na 
uczeniu się uczniów, przedefiniowaniu roli nauczy-
ciela, dyrektora i całej szkoły w procesie uczenia się. 
Nauczyciele mogą uczyć się od siebie nawzajem. Gdy 
celem jest poprawa nauczania, nauczyciel biologii 
może współpracować na przykład z nauczycielem 

Marta Dobrzyńska

Razem możemy więcej, czyli szkoła jako środowisko uczące się

Nauczyciele mogą uczyć się od siebie nawzajem. Stworzenie klimatu współpracy  
i uczenia się od innych wymaga jednak wypracowania wzajemnego zaufania,  
które da nauczycielom poczucie bezpieczeństwa.

języka niemieckiego ponieważ nie treści są tu najważ-
niejsze, ale sposób ich przekazywania. Nauczyciel ma 
stać się mistrzem w tworzeniu sytuacji edukacyjnych, 
a osiągnąć takie mistrzostwo może, stosując praktyki 
współpracy nauczycieli, np. „Analizę prac uczniow-
skich”1. Stworzenie klimatu współpracy i uczenia 
się od innych wymaga jednak wypracowania wza-
jemnego zaufania, które da nauczycielom poczucie 
bezpieczeństwa.

Ważne jest, by dyskusja o edukacji nie koncentrowała 
się wokół pytań o gadżety: czy w każdej sali powinny 
być tablice multimedialne, a tablety na ławce każ-
dego ucznia, czy e-podręczniki zastąpią papierowe 
książki itd. Użytecznym drogowskazem wyprowadza-
jącym nas z takich manowców i kierującym prosto do 
sedna sprawy jest np. koncepcja Richarda Elmore’a2 

i związana z nią teza, że poprawa uczenia się uczniów 
wynika wyłącznie z pozytywnych zmian zachodzących 
wewnątrz rdzenia nauczania. Na ten rdzeń składają się 
trzy elementy: treści, nauczyciel i uczeń. 

Wszyscy uczniowie mają prawo do bycia nauczanymi 
przez dobrych, stale uczących się nauczycieli. Jednym 
z głównych wyzwań stojących przed współczesnym 
nauczycielem jest wpojenie uczniom rozumienia wagi 
uczenia się przez całe życie. Zatem sam nauczyciel 
musi demonstrować zaangażowanie w swój rozwój 
i entuzjazm do takiego uczenia się. Drugim jest roz-
wijanie aktywności obywatelskiej oraz zachęcanie do 
wspólnego działania. Jeżeli chcemy, aby nasi ucznio-
wie wyrośli na ludzi biorących odpowiedzialność za 
otaczający ich świat, szkoła musi im w tym pomóc. 
Wielu nauczycieli, gdy sięga pamięcią do własnego 
dzieciństwa i szkolnych doświadczeń, wspomina bycie 
lekceważonym przez wychowawców i nauczycieli, 
traktowanym jako ktoś niewiedzący, zawsze kierujący 
się złymi pobudkami. Powrót do czasów, gdy sami by-
liśmy uczniami, wywołuje w nas tyle trudnych emocji, 
że skłania do postawienia sobie pytania: jaka powinna 
być relacja pomiędzy nauczycielem a uczniem w szko-
le uczącej się? Kto jest odpowiedzialny za budowanie 
tej relacji? Co mogę zrobić, żeby mój uczeń nie był 
obciążony takimi doświadczeniami jak moje?  

Jeśli nie wychowawca, to może taką funkcję powi-
nien pełnić tutor? Dorosły, którego zadaniem będzie 
integracja wszystkich procesów edukacyjnych i wy-
chowawczych. Pomagający uczniowi rozpoznać jego 
zdolności i silne strony oraz oferujący mu wsparcie 
w planowaniu uczenia się i funkcjonowania w szkole 
i poza szkołą.

Ostatnim elementem szkolnej układanki jest rodzic – 
osoba w wielu szkołach postrzegana jako zło koniecz-
ne, ktoś, kto ma nieadekwatne żądania, brudzi podłogę 
na korytarzu, nastawia dziecko przeciwko nauczycie-
lom. Rodziców można, a nawet trzeba przekształcić 
w sprzymierzeńców szkoły. Należy wybrać wśród nich 
liderów, postawić im cel i dać przestrzeń do działania, 
a przede wszystkim – zaufać im.  
Wtedy rodzice staną się partnerami współodpowie-
dzialnymi za szkołę i uczenie się uczniów.

Marta Dobrzyńska – Socjolożka, od 2010 roku zwią-
zana z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Przez lata 
sprawowała funkcję dyrektorki realizowanego przez 
CEO projektu Akademia Uczniowska. Obecnie jest 
dyrektorką zarządzającą programu Szkoła Ucząca Się. 
Jest autorką materiałów edukacyjnych i kursów inter-
netowych; prowadzi warsztaty i wykłady dla nauczy-
cieli oraz dyrektorów szkół.

Przypisy: 
1  http://sus.ceo.org.pl/laboratoria-i-klub-sus/praktyki-pracy-nauczycieli 
2  Richard Elmore, Improving the Instructional Core, Harvard University, School of Education, 2008

Jednym z głównych 
wyzwań stojących przed 
współczesnym nauczycielem 
jest wpojenie uczniom 
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się przez całe życie. 
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rozwój i entuzjazm do 
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Za drzwiami klasy
Podstawą do zbudowania dobrych, szczerych relacji 
w klasowej wspólnocie jest wzajemne poznanie się, 
zapewnienie wszystkim członkom wspólnoty poczu-
cia bezpieczeństwa, a także zwykłe zainteresowanie 
drugim człowiekiem. 

W szkole Montessori, którą współtworzę, po dłuż-
szym zastanowieniu się nad fundamentami, na których 
chcemy ją postawić, doszliśmy do kluczowego naszym 
zdaniem hasła i jednocześnie głównego budulca – jest 
nim szacunek. Bez wzajemnego szacunku, bez cieka-
wości i bez odpowiedzialności nie powstaną głębsze 
relacje. Bez nich zaś nikt w klasie – ani nauczyciel, 
ani uczniowie – nie ma szans na rozwój w żadnej 
z życiowych czy akademickich dziedzin. Innymi słowy 
– żaden cel wychowawczy ani edukacyjny nie może 
być osiągnięty. Nie ma wytłumaczenia, niezależnie od 
typu szkoły, dla zaniechania budowania dobrych relacji 
z uczniami. Bo choć w dobrze działającej wspólnocie 
wszyscy biorą udział w definiowaniu celów, wypraco-
wywaniu rytuałów, tworzeniu wspólnej przestrzeni, to 
w kontaktach dzieci z dorosłym zawsze podstawową 
odpowiedzialność za tworzenie warunków do budo-
wania relacji, ponosi właśnie dorosły.

Jak sprawić, żeby uczniowie chcieli brać na siebie od-
powiedzialność za siebie samych, za własną edukację, 
wreszcie za grupę?  Słyszałam kiedyś rozmowę dwóch 
matek. Jedna pytała drugą „Jak to robisz, że twoja có-
reczka jest taka samodzielna?”. „Po prostu pozwalam jej 
na samodzielność” – opowiedziała tamta. Kiedy dziecko 
uczy się, a nie jest uczone, osiąga samodzielność 
w zdobywaniu wiedzy. Podobnie osiąga samodzielność 
w ubieraniu się, bo ubiera się samo, a nie dlatego, że jest 
ubierane. I uczy się samodzielnie jeść, bo samo je, a nie 
jest karmione. W mojej szkole aktywność w zdobywaniu 

Agnieszka Barbasiewicz

Być odważnym nauczycielem

Nauczyciel, który chce być odważny, w pierwszym kroku powinien uzmysłowić sobie, 
czego najbardziej boi się w swojej pracy. Odważny człowiek to nie ten, który nigdy nie 
przeżywa lęków, ale taki, który potrafi sobie twórczo z nimi poradzić.

wiedzy jest po stronie dziecka. Nauczyciel ma mu towa-
rzyszyć w dochodzeniu do intelektualnej samodzielno-
ści. Uczeń samodzielny jest coraz bardziej pewny siebie, 
a pewność tę czerpie z przekonania, że daje sobie radę 
sam. Tylko stopniowo oddając dziecku odpowiedzial-
ność i powiększając przestrzeń wolności, mamy szansę 
wychować samodzielnego, wierzącego w siebie, umie-
jącego się adekwatnie ocenić, doceniającego rolę relacji 
i wspólnoty dorosłego.

Paradoks polega na tym, że nauczyciele w dzisiejszej 
polskiej szkole wymagają od uczniów posłuszeństwa, 
uczenia się w wojskowym rytmie alarmów (dzwonki co 
45 minut), porzucania interesujących spraw i działań 
w najciekawszym momencie i „na gwizdek”, a tak-
że rozwiązywania nieciekawych i nic nie mówiących 
o dzieciach testów. Innymi słowy – szkoła codziennie 
przez kilka godzin uczy dziecko wykonywania poleceń, 
oduczając tym samym samodzielności i odpowiedzial-
ności. Tymczasem rynek pracy i – ogólniej – dorosłe 
życie będzie wymagać od dzisiejszych uczniów, kiedy 
tylko zaczną wchodzić w dorosłość, samodzielności, 
kreatywności, elastyczności, umiejętności podejmo-
wania decyzji i pracy w zespole oraz samooceny. 

Jeśli wspomniałam o odwadze, to przede wszystkim 
właśnie w kontekście odważnego przemyślenia swojej 
nauczycielskiej roli w życiu każdego z wychowanków. 

Bez wzajemnego szacunku, 
bez ciekawości i bez 
odpowiedzialności nie 
powstaną głębsze relacje. 
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Warto postawić sobie kluczowe pytania: Czy mam 
towarzyszyć dziecku w jego dorastaniu do samodziel-
ności, czy stłumić to naturalne dążenie w imię spokoju, 
dla „przerobionego” programu i wyników na teście? 
Czy celem jest dla mnie szkolny ranking, rywalizacja 
z kolegami i koleżankami, czy wychowanie samodziel-
nych, kreatywnych dorosłych?

Jeśli na tak postawione pytania odpowiemy, opowia-
dając się za wizją nauczyciela towarzysza, mentora, 
przyjaciela – czeka nas spora batalia przede wszystkim 
z własnym wyobrażeniem o szkole, ukształtowanym 
przez dziecięce i zawodowe doświadczenia. Może się 
okazać, że będzie konieczne zejście z dotychczaso-
wych, wydeptanych przez pokolenia uczniów i na-
uczycieli ścieżek. Nauczyciel, który chce być odważny, 
w pierwszym kroku powinien uzmysłowić sobie, czego 
najbardziej boi się w swojej pracy. Odważny człowiek 
to nie ten, który nigdy nie przeżywa lęków, ale taki, 
który potrafi sobie twórczo z nimi poradzić. Na pocie-
szenie trzeba powiedzieć, że nasz system edukacyjny 
jest dość pojemny i można go twórczo wykorzystać. 
Są w nim furtki, które otwierają się po uważnej lektu-
rze ustaw i rozporządzeń. Istnieje też sporo sposobów 
na budowanie klasowej wspólnoty w ramach każdej, 
nawet ubogiej rejonowej szkoły.

Jeśli znajdziemy radość w przebywaniu z naszymi 
uczniami, jeśli potraktujemy czas z nimi spędzony jako 
okazję do budowania również siebie, jako człowieka 
spełnionego, wtedy zobaczymy, że nie jest przeszko-
dą brak czasu na budowanie relacji. Zacząć warto 
od przygotowania otoczenia, które będzie sprzyjało 

nawiązywaniu relacji. Szkolne ławki ustawione w sze-
regach, przodem do tablicy skutecznie to uniemożli-
wiają, ale przecież można postawić w klasie kanapę, 
fotele, mały stolik. To mogą być sprzęty podarowane 
przez rodziców, znajomych. To będzie miejsce spo-
tkań dzieciaków ze sobą i z nauczycielem, przestrzeń, 
która odczaruje szkolną klasę. Można wciągnąć dzieci 
w urządzanie sali, nawet czasem w drobne remonty. 
Dzięki wspólnym działaniom poczują, że to ich miejsce. 
Nieocenioną okazją do rozmów są posiłki. Jedzenie 
ze swoimi uczniami drugiego śniadania lub obia-
du w szkolnej stołówce to idealny czas na mówienie 
o wszystkim, co nie dotyczy pracy domowej. Można 
dowiedzieć się drobnych rzeczy o sobie nawzajem (na-
sza pani kocha buraczki i nie znosi szpinaku). Nie od dziś 
wiadomo, że wspólne biesiadowanie łączy ludzi. 

Czasem sprzyjającym pogłębianiu kontaktów są 
również wycieczki szkolne. Łatwiej wtedy wyjść z roli 
dozorcy i stać się partnerem i przewodnikiem. Dobrze 
jest również dobrać pozostałych opiekunów klasowej 
wycieczki zgodnie z preferencjami dzieciaków, a nie 
własnymi.

Również działania o charakterze organizacyjno-ad-
ministracyjnym mogą przyczynić się do budowania 
lepszych relacji z uczniami. Warto zadbać, przekonując  
do tego pozostałych nauczycieli, o stworzenie 

dobrego wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 
Można napisać go tak, by przede wszystkim dawał 
uczniom informację zwrotną dotyczącą ich postępów, 
nie był dla nich upokarzający i nie stanowił na nich 
„bata”. Jeszcze nikomu nie udało się stworzyć dobrych 
relacji wtedy, kiedy jedna ze stron ciągle boi się, że zo-
stanie użyty „bat”. Ostatnie rozporządzenie MEN-u do-
tyczące oceniania sprzyja takim rozwiązaniom.

Trzeba pamiętać, że szkoła to nie tylko uczniowie 
i nauczyciele. Do tej wspólnoty powinni być zaproszeni 
również rodzice. Ważny jest ich realny udział w życiu 
szkoły. Wspólny wielki cel i wspólna ciężka praca łączą 
ludzi najbardziej. Jeśli uda nam się to zorganizować, 
efekty prawdopodobnie zaskoczą.

Być odważnym nauczycielem – każdy sam musi 
określić, co to dla niego oznacza. Jedno jest pew-
ne – potrzebujemy odwagi do budowania relacji, do 
odkrywania siebie i poznawania innych, do zmieniania 
otaczającej nas rzeczywistości. 

Agnieszka Barbasiewicz – Współtwórczyni  
i wicedyrektorka Szkoły Montessori im. św. Urszuli 
Ledóchowskiej; prezes Fundacji im. Marii Montessori. 
Stale zajmuje się projektami z zakresu promocji czytel-
nictwa wśród dzieci, m.in. we współpracy z Fundacją 
ABC XXI – Cała Polska Czyta Dzieciom.

Odważny człowiek to 
nie ten, który nigdy nie 
przeżywa lęków, ale taki, 
który potrafi sobie twórczo 
z nimi poradzić.
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Jak mimo zewnętrznej presji na wyniki edukacyjne zna-
leźć czas na budowanie relacji? Czy mówienie o potrze-
bie budowania relacji nauczyciel-uczeń  
w sytuacji 45-minutowego kontaktu z klasą złożoną z 30 
uczniów nie jest fikcją i pobożnym życzeniem? Czy żąda-
jąc tego od nauczyciela, nie wpędzamy go w nieustające 
poczucie winy? Bo przecież niejednokrotnie ma nawet 
trudność z zapamiętaniem imion wszystkich swoich 
uczniów.  I czy uczeń, który w ciągu 10 miesięcy roku 
szkolnego widzi nauczyciela przez około 30 godzin lek-
cyjnych, ma realną możliwość odbycia z nim choć jednej 
rozmowy? Z drugiej strony – każdego dnia nauczyciel 
wchodzi w kilkaset interakcji z uczniami: informuje, wyja-
śnia, poleca, sprawdza, uzupełnia, dyktuje, ocenia.

Więc może nie o czas tu chodzi…?

Zdaniem Salmana Khana, twórcy słynnej Akademii, 
ulepszenie proporcji czasu, który nauczyciel poświę-
ca każdemu uczniowi, nie musi wiązać się ze zwięk-
szeniem liczby godzin pracy, wymaga raczej chęci, 
żeby zastanowić się nad metodyką konkretnej lekcji. 
Przekształcanie informacji, co jest podstawą do kon-
struowania wiedzy, wiąże się z kompetencjami komuni-
kacyjnymi, społecznymi i emocjonalnymi.  
Istotą pracy dobrego nauczyciela jest tworzenie  
sytuacji sprzyjających uczeniu się przez doświadczanie, 
by owe kompetencje kształcić.  Zdobywana wiedza to 
efekt nabywania doświadczeń poprzez kontakt ze świa-
tem, przeżywania, hierarchizowania, wartościowania. 
A do tego potrzebne są emocje i empatia.  
Jeśli nauczyciele znajdą radość we wspólnocie  
ze swoimi uczniami i będą nimi, jako ludźmi,  
po ludzku zainteresowani, to znajdzie się czas  
na podtrzymywanie i pogłębianie relacji. 

dr Joanna Stocka

Czy rzeczywiście możemy efektywnie współpracować w klasie?

Grupa staje się zespołem, gdy uczniowie komunikują się ze sobą – każdy z każdym, 
mają wspólny cel, w sposób zorganizowany współpracują ze sobą, uzgadniają zasady 
pracy, a przede wszystkim rodzi się pomiędzy nimi zaufanie.

Czas na nawiązywanie głębokich relacji podczas lek-
cji jest bardzo ograniczony, dlatego należy szukać  
dodatkowych okazji do zwykłego „bycia” z uczniami.  
Do tego niezbędne jest wzajemne poznanie się, 
wspólne cele, rytuały. Jako zespół wspólnie się 
uczymy, doświadczamy sukcesów i porażek – dzieje 
się to co prawda na „żywym” organizmie, dynamicz-
nie, ale na pewno z pożytkiem dla wszystkich stron: 
uczniów, nauczycieli, rodziców. Czasem to,  
co nauczyciel przekazuje – pokazuje uczniom nie-
jako „obok” treści dydaktycznych, jest ważniejsze 
i bardziej wartościowe niż treści przekazywane na 
zajęciach; to właśnie zdobytą w ten sposób „mą-
drość życiową” uczniowie będą pamiętali po latach.

Dobre relacje powstają tylko na bazie zaufania i wy-
nikającym z niego poczuciu bezpieczeństwa, zarów-
no dzieci, jak i dorosłych. Musimy zatem  pamiętać  
o poszanowaniu przestrzeni intymnej obu stron. 
Poczucie bycia razem otwiera, ale uczmy się stawiać 
granice, poza które, zarówno uczniowi, jak i nauczy-
cielowi  przejść nie wolno.

Ważnym czynnikiem, który przeszkadza lub poma-
ga w nawiązywaniu dobrych, partnerskich relacji 
w klasie, jest otoczenie. Sale lekcyjne są na ogół tak 

zorganizowane, żeby ograniczyć możliwość ruchu. 
Ławki ustawione w równych rzędach sprzyjają uważ-
nemu słuchaniu nauczyciela, ale skutecznie ograni-
czają możliwość kontaktu, rozmów, uczenia się we 
współpracy. Trzeba o tym pomyśleć i zadbać o to, 
by otoczenie, w którym przebywamy wiele godzin, 
było bardziej ludzkie, swojskie. Organizacja prze-
strzeni jest szczególnie ważna, gdy uczniowie pracują 
w zespołach.

Współpraca między uczniami  
w zespołach sprzyja efektywnemu 
nauczaniu – uczeniu się. 

Członkowie zespołu wnoszą do niego własne do-
świadczenia, ale i indywidualne oczekiwania i mają 
specyficzne potrzeby. Każdy uczeń w zespole posia-
da zasoby, nawet  tzw. uczeń trudny. Bardzo ważne 
jest jednak, aby nie opierać się wyłącznie na własnej 
ocenie predyspozycji uczniów, ale dowiedzieć się, jak 
sami siebie postrzegają i jakie role chcieliby pełnić. 
Warto dawać każdemu uczniowi informację zwrotną, 
doceniać, szukać pozytywów. Grupa staje się zespo-
łem, gdy uczniowie komunikują się ze sobą – każdy 
z każdym, mają wspólny cel, w sposób zorganizowa-
ny współpracują ze sobą, uzgadniają zasady pracy, 
a przede wszystkim rodzi się pomiędzy nimi zaufanie. 
Nauczyciel może wpływać na ten proces grupowy, 
dając uczniom poczucie bezpieczeństwa, na przykład 

powstrzymując się od oceniania podczas trwania 
procesu uczenia się, gdy naturalne jest poszukiwa-
nie rozwiązań i błądzenie. Grupę jednoczy wspólne 
doświadczanie prób i błędów, bo to powoduje docho-
dzenie do rozwiązania różnymi metodami. 
Jednak praca zespołowa powinna być oceniana,  
bo w ten sposób dajemy informację zwrotną nie tylko 
o efekcie wykonanej pracy, ale również o jakości  
komunikacji wewnątrz grupy.

 Oceniamy nie tyle osiągnięcie celu (choć ten jest 
bardzo ważny), ale też metody i drogi dochodzenia 
do wykonania zadania czy rozwiązania problemu. 
Wskazane jest zwracanie uwagi na pozytywy, ale dobre 
rezultaty daje przede wszystkim konstruktywna krytyka 
skupiająca się nie tyle na tym, CO trzeba poprawić, ale 
JAK to poprawić. Gdy ocena jest składową: samooceny 
ucznia, ocen od członków grupy i oceny nauczyciela, 
zwiększa się jej obiektywizm. W ten sposób dajemy 
uczniom poczucie sprawstwa i odpowiedzialności, 
motywację do poszukiwania i swobodnego działania, 
bez obawy o wtłoczenie w ramy systemu, który u bram 
kolejnego etapu edukacji ma Klucz Jedynie Poprawnej 
Odpowiedzi.

Może kluczem (wytrychem?) do ulepszenia eduka-
cji jest poczucie bezpieczeństwa, sensu, aktywność 
i wspólnota ludzi uczących się. I mam tu na myśli 
zarówno tych, co „uczą się” lat kilka, jak i tych, którzy 
„nauczają” lat kilkadziesiąt. Najważniejsze, aby wszyst-
kim na tym zależało.

Joanna Stocka – Magister biologii i doktor psycho-
logii, dyrektorka XXI LO im. H. Kołłątaja w Warszawie. 
Współpracuje z CNK jako ekspert Nowej Pracowni 
Przyrody. Ma duże doświadczenie w tworzeniu i ewa-
luacji programu szkoły, prowadzeniu szkoleń dla kadry 
oświatowej oraz prowadzeniu badań naukowych, w tym 
z zakresu psychologii oraz pedeutologii i wdrażania pro-
gramów nauczania. 

Grupę jednoczy wspólne 
doświadczanie prób i błędów, 
bo to powoduje dochodzenie 
do rozwiązania różnymi 
metodami. 

W ten sposób dajemy 
uczniom poczucie sprawstwa 
i odpowiedzialności, 
motywację do poszukiwania 
i swobodnego działania.
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Szkoła nie jest 
samotną wyspą Idea współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym jest 

obecna w refleksji pedagogicznej od ponad 100 lat. 
Inspirujące przesłanie dotyczące szkoły środowisko-
wej sformułował na przełomie XIX i XX wieku rosyjski 
pedagog polskiego pochodzenia Stanisław Szacki. 
Opracowana i wdrożona przez niego koncepcja szkoły 
środowiskowej stawiała sobie dwa główne zadania: 
wychowanie dzieci i młodzieży przez udział w życiu 
środowiska lokalnego oraz przekształcanie tego środo-
wiska siłami społecznymi. Integracja szkoły ze środowi-
skiem pozaszkolnym (rodziną, środowiskiem sąsiedzkim, 
środowiskiem instytucji lokalnych) według Szackiego 
powinna opierać się przede wszystkim na dogłębnym 
poznaniu i wykorzystaniu zasobów lokalnych. 

Szkoła środowiskowa 

Koncept szkoły środowiskowej rozwijało od czasów 
Szackiego wielu polskich pedagogów. Na szcze-
gólną uwagę zasługują prace J. Wołczyka, Mikołaja 
Winiarskiego, E. Trempały, Stanisława Kowalskiego, 
Wiesława Theissa. Mimo różnic w stosowanych przez 
nich pojęciach („szkoła otwarta” i „szkoła całodzienna”, 
„edukacja środowiskowa”) we wszystkich koncepcjach 
pojawiał się ten sam wyróżnik tego typu szkoły – zwią-
zek z życiem i otwartość na jego różnorodne wpływy. 
W rezultacie – na podstawie wielu pedagogicznych 
eksperymentów – można wyróżnić kilka charaktery-
stycznych cech szkoły środowiskowej:

• wykorzystanie całej otaczającej szkołę rzeczywisto-
ści społecznej do celów edukacyjnych, wychowaw-
czych i opiekuńczych; 

dr Bohdan Skrzypczak

Szkoła w środowisku lokalnym – nowe konteksty i oczekiwania

W perspektywie poszukującej intensywniejszych relacji pomiędzy szkołą 
a środowiskiem możemy „małą ojczyznę” potraktować jako zbiorowy podmiot 
edukacyjny.

• oparcie procesu nauczania i wychowania  
na doświadczeniach zdobytych przez uczniów/ 
wychowanków w ich środowisku; 

• dążenie do samorozwoju i samorealizacji;  
przekształcanie środowiska społecznego  
w środowisko wychowawcze/edukacyjne; 

• wzbudzanie inicjatywy i samorządności 
młodzieży; 

• dążenie do wykorzystania możliwie  
wszystkich sił środowiska lokalnego dla celów  
edukacji i wychowania; 

• dążenie do koordynacji i inspirowania działań 
opiekuńczo-wychowawczych i częściowo kul-
turalno-oświatowych różnych instytucji; syste-
matyczne diagnozowanie potrzeb edukacyjnych 
i opiekuńczo-wychowawczych w środowisku 
wychowanków/uczniów. 

W ramach tego punktu widzenia wyróżnić można 
trzy typy szkół środowiskowych, stosownie do ich 
stopnia zaangażowania w pracy środowiskowej:

1. Szkoła środowiskowa realizująca program 
minimum chętnie nawiązuje kontakty ze środo-
wiskiem, chociaż zajmuje się głównie nauczaniem 
i wychowaniem w czasie zajęć lekcyjnych. Bierze 
też udział w pracy wychowawczej organizowanej 
przez inne instytucje (np. domy kultury), nie jest 
jednak przewodnikiem w tej pracy. Jest otwarta 
również na udostępnienie swojej bazy.
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kulturowe sprawiają, iż niekiedy staje się ono „małą 
ojczyzną”. Jest to przestrzeń psychofizyczna, która 
powstaje w wyniku głębokiego zaangażowania 
jednostki lub grupy społecznej w życie otaczającego 
świata. Ze względu na swój humanistyczny, ale także 
prakseologiczny charakter „mała ojczyzna” jest 
kategorią szczególnie przydatną w koncepcji edukacji/
szkoły środowiskowej – tak dla jej teorii, jak i praktyki. 
 
Jednak współczesne środowisko lokalne zmienia 
się bardzo szybko, dlatego coraz częściej używamy 
pojęcia „nowa lokalność”, które kładzie akcent nie 
na związek ze światem, który się zastaje, w którym 
się wyrasta, ale z tym, który się świadomie wybiera 
lub tworzy. Taka lokalność powstaje często 
w odniesieniu do przestrzeni wirtualnej bądź 
jakiegoś wyodrębniającego się systemu wartości 
i znaczeń. W konsekwencji termin „lokalność” może 
być dziś odnoszony do różnych społeczności, także 
takich, dla których podstawą więzi nie jest bliskość 
przestrzenna, wspólne miejsce, wyraźnie oznaczony 
teren codziennego życia. Sama kategoria miejsca 
zaczyna być rozumiana odmiennie niż poprzednio. 
Zamiast o miejscu w sensie topograficznym myśli się 
o kulturowej konstrukcji miejsca, czyli o przestrzeni 
definiowanej w warunkach globalizacji jako miejsce 
praktykowania życia2. Z tej analizy wynika, że obok 
tradycyjnej wspólnoty terytorialnej pojawia się nowy 
wymiar. Paradoksalnie więc globalizacja potęguje 
potrzebę poszukiwania i zwracania się ku lokalnym 
identyfikacjom, wspomaga powrót do korzeni 
i szukanie wsparcia w kulturze rodzimej. Globalizacja 

2. Szkoła środowiskowa realizująca program 
umiarkowany dostrzega i stara się realizować 
potrzebę wiązania zajęć (głównie pozalekcyjnych) 
i pracy organizacji młodzieżowych z pracą insty-
tucji wychowania równoległego (pozaszkolnego). 
Może jednak ograniczać się do sprawowania funkcji 
opiekuńczej, ale może także rozwijać zakres pracy 
kulturalno-oświatowej.

3. Szkoła środowiskowa realizująca program 
maksimum podejmuje różnorodną działalność 
wychowawczą. Inspiruje cały system opiekuńczo-
-wychowawczy w środowisku lokalnym oraz w miarę 
potrzeby integruje i koordynuje działania wychowaw-
cze partnerów. Zasięgiem obejmuje mieszkańców 
wszystkich kategorii wiekowych (dzieci, młodzież, 
dorosłych). W pracy wychowawczej i opiekuńczej 
uwzględnia działania profilaktyczne (zwłaszcza wo-
bec młodzieży pozaszkolnej). Jest także organizato-
rem zajęć w czasie wolnym dzieci i młodzieży. 

Nowa lokalność  
– zbiorowy podmiot edukacyjny

Przestrzenią edukacyjno-wychowawczą, z której 
czerpie szkoła środowiskowa, jest „środowisko 
lokalne”, czyli społeczność żyjąca na niewielkiej 
przestrzeni (wieś, małe miasto), której członkowie 
są skupieni wokół aprobowanych wartości, celów 
czy interesów. Tym, co wspólne i co łączy członków 
społeczności lokalnej, są kultura i jej dziedzictwo; 
tradycja i tożsamość miejscowa, przynależność, 
lojalność wobec miejsca czy terenu, a także określone 
formy życia społecznego (silne kontakty sąsiedzkie, 
solidarność miejscowa, wspólne doświadczenia, 
podobne kłopoty czy radości, patriotyzm lokalny, 
wspólna biografia). Drugim obok społeczności 
wymiarem środowiska lokalnego jest kompleks 
istniejących tam instytucji, świadczonych usług oraz 
krajobraz kulturowy i przyrodniczy1. Występujące 
w środowisku lokalnym styczności społeczne oraz 

dostarcza także nowych środków, za pomocą których 
kontakt z własną kulturą oraz pielęgnacja jej treści stają 
się o wiele prostsze. Wykorzystując nowoczesne media 
czy nowoczesne sposoby komunikowania, rodzime 
kultury wzmacniają tradycję, walczą o odrębność, 
upowszechniają własne treści i rozwijają się3. Zachodzi 
proces glokalizacji podkreślający wzajemność relacji 
łączącej globalność z lokalnością. Termin ten ujmuje 
dwie strony tego samego zjawiska – „globalnego 
wytwarzania lokalności” – wskazując na to, że „nie 
istnieje żadna sprzeczność między uniwersalnym 
i lokalnym, między logiką systemu światowego 
a poszukiwaniem zadomowienia przez jednostki 
funkcjonujące w wymiarze lokalnym4. Globalizacja 
oznacza przede wszystkim adaptację globalnych 
działań do lokalnych warunków. Lokalność stanowi 
tutaj aspekt globalności, a nie jej opozycję, dlatego 
m.in. obok przyjmowania wzorów globalnych 
mamy do czynienia z tendencją do tworzenia 
bądź zachowywania specyfiki wzorów lokalnych. 

W perspektywie poszukującej intensywniejszych 
relacji pomiędzy szkołą a środowiskiem możemy 
„małą ojczyznę” potraktować jako zbiorowy podmiot 
edukacyjny. Występuje on wówczas zarówno jako: 
(a) zadanie edukacyjno-społeczne (szkoła włącza się 
w działania na rzecz lokalnego rozwoju rewitalizacji), 
(b) środek (forma) działania społeczno-edukacyjnego 
(szkoła uruchamia współdziałanie z różnorodnymi 
instytucjami-podmiotami lokalnymi), (c) teren (obszar) 
edukacji środowiskowej (działania szkoły dotyczą 
różnych wymiarów/przestrzeni: ekologii, kultury, 
gospodarki, a także dzieją się w różnych miejscach/
przestrzeniach).  
 
Środowisko lokalne rozumiane jako „mała ojczyzna” 
jest miejscem spotkania i dialogu z drugim 
człowiekiem, z kulturą, przeszłością oraz z przyrodą. 
Po wtóre, jest przestrzenią, w której znajdują się 
różnorodne zasoby i potencjały edukacyjne będące 
„w posiadaniu” innych organizacji/instytucji, a także 

Ze względu na swój 
humanistyczny, ale także 
prakseologiczny charakter 
„mała ojczyzna” jest kategorią 
szczególnie przydatną  
w koncepcji edukacji.
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organizacyjnej i merytorycznej Wymaga wzajemnej 
znajomości partnerów oraz zaufania, które buduje się 
w toku wspólnie realizowanych działań na wcześniej-
szych etapach współpracy. Partnerska współpraca 
wiąże się też ze wzajemnym otwarciem na zmianę 
i wzajemnym wspomaganiem. Ważnym elementem 
partnerskiej współpracy jest wzajemne uczenie się 
współpracujących organizacji. Proces konstruowania 
relacji partnerskich szkoły z innymi podmiotami/insty-
tucjami lokalnymi prowadzić może do zupełnie innego 
rozumienia roli edukacji/szkoły – jako mechanizmu 
rozwoju. Charakterystyczne dla tego podejścia hasło 
„edukacja drogą do zmiany społecznej” – to wiodąca 
idea i hasło społecznego rekonstrukcjonizmu, wciąż 
mało znanego w Polsce nurtu społeczno-pedago-
gicznego. Jego podstawowym celem było/jest opra-
cowanie innowacyjnych, zorientowanych społecznie 
strategii pedagogicznych, które przyczyniłyby się do 
wykształcenia w partnerach spotkania edukacyjne-
go (np. w ramach partnerstwa lokalnego), a poprzez 
nich – nowego poziomu świadomości w całym spo-
łeczeństwie, co do potrzeby i możliwości współpra-
cy prorozwojowej w wymiarze lokalnym i szerszym. 
Rekonstrukcjonizm jest modelem zmiany społecznej 
poprzez edukację wypracowanym w połowie XX wieku 
w Stanach Zjednoczonych, ale można go wykorzystać 
do rekonstrukcji każdej kultury i edukacji także dzisiaj. 
Jest ciągle niewykorzystanym sposobem organizowania 
edukacji oraz interakcji pomiędzy instytucjami formalnej 
oświaty i edukacji nieformalnej/pozaformalnej. Otwiera 
bowiem nowy sposób myślenia „o edukacji i w eduka-
cji”. Jest koncepcją, która sytuuje się zdecydowanie po 
stronie zmiany i emancypacji, a nie transmisji i adaptacji. 

osób czy grup nieformalnych. Jest – wreszcie  
– źródłem i formą indywidualnej i społecznej 
autokreacji jednostki oraz grupy społecznej, terenem 
i sposobem wyrażania siebie, swoich potrzeb, dążeń, 
pragnień oraz możliwości. W warunkach wciąż 
wytarzanych przez nas zachowań i kompetencji 
obywatelskich jest ono także swego rodzaju 
„laboratorium demokracji”, miejscem i procesem 
edukacji obywatelskiej. Problematyka środowiska 
w kontekście szkoły rozumiana może być w dwojakim 
znaczeniu, jako: (a) proces oddziaływania różnorodnych 
wpływów środowiskowych – czynników społecznych, 
kulturowych oraz naturalnych – na nauczanie oraz 
wychowanie, a także jako (b) rezultat celowych 
działań pedagogicznych organizujących środowisko 
wychowawcze, podejmowanych w systemie pracy 
szkolnej, pozaszkolnej oraz opiekuńczo-socjalnej. 
Zatem w centrum zainteresowania tej perspektywy 
patrzenia na szkołę znajduje się zwrotna relacja 
środowisko – edukacja.

Edukacja poprzez  
konstruowanie partnerstwa

Wzajemne odkrycie szkoły i środowiska nie jest 
procesem szybkim i wymaga przejścia wielu etapów 
od współpracy do partnerstwa. Zmiana form pracy 
szkoły w ramach kooperacji polega na zmianie spo-
sobów myślenia o zadaniach swoich i drugiej strony. 
Pojawiające się elementy nowej kultury organizacyj-
nej szkoły nie są jeszcze trwałe i nie wykraczają poza 
okres trwania wspólnie realizowanego działania. Forma 
ta pojawia się bardzo często w ramach realizowanych 
wspólnie projektów edukacyjnych finansowanych ze 
źródeł zewnętrznych wobec systemu edukacji, takich 
jak na przykład środki z programów unijnych. Szkoły 
kooperują z bardzo różnymi organizacjami, począwszy 
od innych szkół podobnego typu, na organizacjach 
w rodzaju policji czy straży miejskiej skończywszy. 
Jednak kooperacja jest etapem przejściowym do 
partnerstwa, czyli współpracy partnerskiej. Pojawia 
się ona najpóźniej w cyklu rozwoju form współpracy 

Nie chodzi tylko o samą ideę emancypacji, która jest 
często obecna w różnych koncepcjach edukacyjnych, 
ale o świadomość, że ważniejsza od celu jest droga, 
która do niego prowadzi (Kostyło 2005:19). W koncep-
cji rekonstrukcji społecznej (Kostyło 2005) w procesie 
wytwarzania wiedzy zwraca się uwagę na:

• dążenie do celu  
Nabywanie wiedzy jest funkcją dążenia do celu. 
Zarówno treść przyswajanej wiedzy, jak i intensyw-
ność procesu uczenia się zależy od tych celów, dla-
tego określenie celów, które są ważne dla większości 
ludzi uczestniczących w partnerstwie, ma kluczowe 
znaczenie dla społecznego wytwarzania innowacji.

• utopię   
Utopia to obraz praktyk, idei instytucji, które tworzą 
kulturę różną od tej panującej. Poprzez utopie staramy 
się żądać nowych celów i rozwiązań instytucjonalnych, 
dzięki którym możemy rozwiązać stare problemy. 

• potwierdzenie wypływające ze zgodnego 
uznania Prawda doświadczenia w życiu grupy/
partnerstwa jest określana nie tyle przez satysfakcję, 
co przez zakres, w jakim jest uzgodniona, po to by 
następnie być podstawą do działania możliwie naj-
szerszej liczby ludzi.

Wzajemne odkrycie szkoły  
i środowiska nie jest 
procesem szybkim i wymaga 
przejścia wielu etapów od 
współpracy do partnerstwa. 

• wartości  
Nie stanowią jakiegoś wyabstrahowanego zbioru 
zasad, lecz związane są z zaspokojeniem istnie-
jących potrzeb, zakorzenionych w grupie i jed-
nostkach, i są połączone z realizacją celów. Ich 
odkrywanie i afirmacja jest częścią potwierdzania, 
wynikającego ze zgodnego ich uznania.

Obecnie podkreśla się, że społeczeństwo wiedzy to 
wspólna zdolność do budowania przesłanek służących 
jutro tworzeniu nowej wiedzy, nowych produktów, no-
wych usług, których wczoraj nawet sobie nie wyobraża-
liśmy, a które pojutrze już mogą się okazać przestarzałe. 
Społeczeństwo wiedzy musi więc zadomowić się także 
na poziomie lokalnym. Przy takiej ocenie zmieniającej się 
rzeczywistości na partnersko/środowiskowo działającą 
szkołę można patrzeć jako na główny lokalny podmiot 
społecznego wytwarzania wiedzy i innowacji, niezbędnej 
do dalszego rozwoju osobistego i społecznego.

dr Bohdan Skrzypczak – Historyk, doktor nauk 
humanistycznych. Inicjator i od 2000 roku prezes 
Stowarzyszenia Centrum Aktywności Lokalnej CAL 
w Warszawie. Współtwórca Szkoły Animacji Społecznej 
oraz Instytutu Radlińskiej. Członek Ashoki od 1996 
roku. Ekspert programu Dialog i LGPP, superwizor 
Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych.

Przypisy: 
1 Tadeusz Pilch w Encyklopedii pedagogicznej XXI wieku wskazuje trzy cechy środowiska lokalnego: (1) wyodrębnione terytorium  

  zamieszkałe przez ludzi traktujących ten obszar jako swój; (2) kompleks instytucji; (3) poczucie przynależności.  

  T. Pilch 415 Encyklopedia, środowisko lokalne. 
2 A. Jawłowska, Nowe regionalizmy w Polsce, s. 224.  
3 A. Mrozek-Dumanowska, Konstrukcja światów symbolicznych jako alternatywa globalizacji, [w:] Globalizacja a tożsamość,  

  red. J. Zdanowski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Askon 2003, s. 111. 
4 M. Kempny, Globalizacja, [w:] Encyklopedia socjologii, t. I, Warszawa: Oficyna Naukowa 1998-2002, s. 244.
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Konferencja w liczbach

255 uczestników

215 edukatorów  
i gości

40 prelegentów  
i panelistów

78% 

22% 

W konferencji 
uczestniczyli 
nauczyciele  
z 15 województw.

5%  
uczestników  
– nauczyciele 
przedszkoli

29%  
uczestników  
– nauczyciele  
szkół podstawowych

34%  
uczestników  
– nauczyciele 
gimnazjów

17%  
uczestników  
– nauczyciele szkół 
ponadgimnazjalnych

15%  
uczestników  
– edukatorzy  
z organizacji  
i instytucji 
edukacyjnych

5   paneli     
        dyskusyjnych

8  scenariuszy  
        warsztatów 

12  grup  
             warsztatowych

20% uczestników 
stanowili 
opiekunowie 
Klubów Młodego 
Odkrywcy.

Podczas konferencji

1   sesja  
        plenarna

1   pokaz          
        filmu 

2  wykłady



Moje wieloletnie dyrektorskie doświadczenie utwier-
dza mnie w przekonaniu, że tak naprawdę tylko dwa 
czynniki decydują o sukcesie uczniów i szkoły. Pierwszy 
to  uzdolnienia. W zdecydowanej większości szkół 
nie mamy wpływu na ich poziom, możemy natomiast 
stworzyć środowisko sprzyjające odkrywaniu talentów 
i ich rozwojowi, pokazać radość, jaką daje wspólne 
odkrywanie świata, zbudować w uczniach poczucie 
własnej wartości i kompetencji. Możemy ich nauczyć, 
jak ważna jest odwaga podejmowania wyzwań, które 
stawia przed nimi współczesny świat. Uświadomić, że 
w nauczycielach mogą znaleźć życzliwych i oddanych 
przewodników. Drugi czynnik to poziom organizacyjny 
szkoły, który w dużej mierze zależy od dyrektora i jego 
kompetencji. Czy dyrektor jest gotowy dać swobo-
dę edukacyjną i autonomię nauczycielom, czy potrafi 
wyzwolić w nich innowacyjność? Czy chce zbudować 
w nauczycielach poczucie  wartości? Tylko taki nauczy-
ciel potrafi potem budować poczucie własnej wartości 
w uczniach. Wreszcie, czy jest otwarty na przyjmowanie 
konstruktywnych opinii rodziców i traktowaniu ich jako 
impulsu do pozytywnej zmiany? Czy widzi potrzebę 
tworzenia bogatego otwartego środowiska szkolnego? 
W otoczeniu każdej szkoły znajdziemy ciekawe miejsca 
do uczenia się, a zadaniem nauczyciela jest je zauważyć 
i wykorzystać w procesie edukacyjnym. 

Ewa Socha

Kilka słów o potrzebie skutecznej współpracy

„Cokolwiek zamierzasz zrobić, o czymkolwiek marzysz, zacznij działać.  
Śmiałość zawiera w sobie geniusz, siłę i magię”. Johann Wolfgang Goethe

W mojej praktyce zawodowej zawsze uważałam, że naj-
ważniejsze w edukacji są niestandardowe działania, bo 
to one czynią szkołę atrakcyjną dla uczniów i wyzwalają 
w nich chęć uczenia się.  Współpraca z różnymi instytu-
cjami i umiejętne ich wykorzystanie jako alternatywnych 
źródeł wiedzy wspomaga proces uczenia się, w tym 
również jego praktyczny wymiar. To właśnie tego typu 
doświadczenia ułatwiają uczniom wybór dalszej drogi 
edukacyjnej, pokazują społeczny kontekst uczenia się 
i wagę współpracy w zespole. Pozwalają im doświad-
czać różnych form aktywności, począwszy od ekspe-
rymentowania, poprzez działania w obszarze kultury, 
kończąc na szeroko pojętej aktywności prospołecznej. 

Szkoła to przede wszystkim ludzie, więc to ich aktyw-
ność decyduje o jej charakterze. Natomiast zadaniem 
państwa jest tworzenie ram prawnych umożliwiających 
im działanie. Nie powinniśmy zastanawiać się np. jak 
powiązać doświadczenia przyrodnicze z obowiązującą 
podstawą programową, lecz jak tę podstawę realizować 
poprzez wykonywanie doświadczeń, tak aby stały się 
one codziennością szkolną. Jakie stworzyć mechanizmy 
prawne, żeby uczelnie, instytucje kulturalne i środowi-
ska biznesowe traktowały działalność na rzecz edukacji 
jako istotny element swojej działalności wynikający 
z potrzeby inwestowania w przyszły kapitał ludzki. 

W moim przekonaniu jesteśmy na edukacyjnym 
rozdrożu. Nadszedł czas na podejmowanie decyzji, 
w jakim kierunku powinna zmieniać się polska szkoła.  
Zmiany te powinny być odpowiedzią na autentyczną 
i naturalną u dzieci potrzebę  uczenia się i ich cieka-
wość poznawczą. Powinny również wynikać z naszego 
poczucia obowiązku przygotowania ich do trudnego 
dorosłego życia w ciągle zmieniającym się świecie, 
w świecie nowych technologii, nowych nieznanych 
jeszcze zawodów i niezidentyfikowanych do końca 

potrzeb rynku pracy. Skupianie wszelkich wysiłków 
na dążeniu do jak najwyższego miejsca w rankingach 
szkół nie tylko bardzo ogranicza kreatywność nauczy-
cieli, ale wręcz ją zabija, bo daje usprawiedliwienie 
dla rutyny i bylejakości nauczania. Tymczasem to nie 
miejsca w rankingach gazet są ważne, lecz praca nad 
wykorzystaniem potencjału każdego ucznia dla jego 
indywidualnego sukcesu. 

Od kilku lat zarządzam prywatnym Zespołem Szkół Da 
Vinci w Poznaniu. Mamy szczęście funkcjonować w gru-
pie kapitałowej VOX, do której oprócz dużych zakładów 
przemysłowych należą Uniwersytet SWPS i Collegium 
Da Vinci. Od początku naszego istnienia wpisaliśmy 
w proces edukacyjny wszystkie możliwości, jakie daje 
nam takie usytuowanie organizacyjne. Wykorzystujemy 
efekt synergii, co pozwala obniżyć koszty niektórych 
działań. Mamy ułatwiony dostęp do nowej wiedzy za-
równo psychologicznej i pedagogicznej, jak i z zakresu 
zarządzania. Korzystamy z fachowej pomocy wspól-
nego biura grantów, co pozwala pozyskiwać środki na 
nowe szkolne projekty. Jednocześnie jesteśmy źró-
dłem doświadczenia pedagogicznego dla obu uczelni. 
Studenci odbywają u nas praktyki, a nasi nauczyciele 

prowadzą na uczelniach zajęcia. Poszukując nowych 
ciekawych działań dla naszych uczniów, staramy się 
zawsze w pierwszej kolejności korzystać z własnych 
zasobów, bo w grupie kapitałowej znają i rozumieją na-
sze potrzeby.  Nie oznacza to jednak, że nie korzystamy 
z zewnętrznych ofert. Mamy ich bardzo dużo i jedynym 
ograniczeniem jest czas, który możemy poświęcić. 
Współpracujemy z poznańskimi uczelniami, instytucjami 
kultury, samorządem lokalnym i wojewódzkim, z funda-
cjami wspierającymi niepełnosprawnych, chorych i inne 
osoby potrzebujące pomocy, z wieloma instytucjami 
pozarządowymi, z polskimi i zagranicznymi szkołami. 
Staraliśmy się przełamać pojawiające się bariery prawne 
i wprowadzać gimnazjalistów w różne środowiska za-
wodowe, by wspomagać ich w wyborze profilu dalsze-
go kształcenia.

Jestem jednak przekonana, że aby zaistniała dobra 
współpraca szkoły z różnymi środowiskami, najpierw 
trzeba poszerzyć możliwości prawne dla tego typu 
działań, tak by stały się równorzędne i równoznacz-
ne z realizacją podstawy programowej. To wyzwoli 
osobiste zaangażowanie nauczycieli w poszukiwanie 
własnych metod wspólnego uczenia się z uczniami. 
A projekt edukacyjny, doświadczanie, uczenie przez 
działanie i współdziałanie nie będą ograniczane możli-
wościami czasowymi nauczyciela.

Ewa Socha – Pomysłodawczyni i dyrektorka Szkół 
Da Vinci. Swoją wiedzą i doświadczeniem od wielu lat 
dzieli się z przyszłymi dyrektorami, prowadząc zajęcia 
na studiach podyplomowych z zarządzania oświa-
tą. Nagradzana przez Ministra Edukacji Narodowej, 
Prezydenta m. Poznania oraz Wielkopolskiego Kuratora 
Oświaty za osiągnięcia zawodowe.W otoczeniu każdej szkoły 

znajdziemy ciekawe miejsca 
do uczenia się, a zadaniem 
nauczyciela jest je zauważyć 
i wykorzystać w procesie 
edukacyjnym. 

Szkoła to przede wszystkim 
ludzie, więc to ich aktywność 
decyduje o jej charakterze. 
Natomiast zadaniem państwa 
jest tworzenie ram prawnych 
umożliwiających im działanie. 
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Wychodzimy  
się uczyć! Zarówno uczelnie, jak i szkoły są zasadniczymi ele-

mentami systemu oświaty w większości krajów świata. 
Od ich wzajemnych relacji zależy liczba i jakość wy-
kształconych absolwentów. 

Od wielu lat uczę fizyki studentów na mojej uczelni. 
Większość studentów bardzo dobrze orientuje się 
w programie fizyki, czasami wręcz pasjonując się jakąś 
jej dziedziną, ale zdarzają się też tacy, którzy mają duże 
zaległości z fizyki, a pragną ukończyć studia na poli-
technice. Niektórzy po miesiącu lub dwóch uczęszcza-
nia na zajęcia stwierdzają, że nauki ścisłe są dla nich 
zbyt skomplikowane, inni natomiast mozolnie pracu-
jąc z tygodnia na tydzień, pokonują swoje trudności 
i nadrabiają zaległości. Często studentom poza wiedzą 
brakuje wiary w swoje możliwości i przekonania, że 
sobie poradzą nawet z bardziej skomplikowanymi 
zagadnieniami. 
Każdy z tych studentów, zanim przyszedł na uczelnię, 
uczęszczał do szkoły i to tam w pierwszej kolejności 
kształtowały się jego zainteresowania, to tam podjął 
decyzję, czy będzie studiował nauki ścisłe i inżynier-
skie, czy zostanie humanistą, a może lekarzem. Spora 
część studentów przyszła na uczelnię z własnego 
przemyślanego wyboru, by realizować własne marze-
nia i nauka, jako odkrywanie świata, często sprawia im 
przyjemność. Zapisują się do kół studenckich, reali-
zują własne projekty, tworzą grupy pasjonatów, które 
wzajemnie się wspierają, prowadzą badania naukowe 
z pomocą naukowców z uczelni. 
Czy uczelnia może i powinna współpracować ze 
szkołą? Na pewno tak. Dobrze byłoby, gdyby uczelnia 
mogła pokazać wachlarz swoich możliwości i pomóc 
uczniom dokonać jak najbardziej świadomego wyboru 
dalszej drogi edukacyjnej. To zdecydowanie oszczędzi 
młodzieży późniejszych rozczarowań. 

dr Anna Hajdusianek

Zbliżenie świata nauki akademickiej i szkoły

Czy uczelnia może i powinna współpracować ze szkołą? Na pewno tak.  
Dobrze byłoby, gdyby uczelnia mogła pokazać wachlarz swoich możliwości i pomóc 
uczniom dokonać jak najbardziej świadomego wyboru dalszej drogi edukacyjnej.

Obserwuję, jak na moją uczelnię przychodzą dzie-
ci, które uczestniczą w zajęciach Akademii Młodych 
Odkrywców. Od siedmiu lat prowadzimy cykl wykła-
dów popularnonaukowych związanych tematycznie 
z naukami ścisłymi i inżynierskimi. Mamy dużo więcej 
chętnych, niż możemy przyjąć. Dzieci są bardzo cieka-
we i zadają mnóstwo pytań, a ich ulubioną aktywnością 
jest przeprowadzanie eksperymentów naukowych. 
Czy te wszystkie dzieci przyjdą kiedyś na Politechnikę 
Wrocławską, by studiować? Trudno powiedzieć, ale 
na pewno uczestnictwo w takich zajęciach je rozwija. 
Być może będą lepiej rozumiały otaczający je świat, 
a przede wszystkim nie będą myślały o naukach ścisłych 
jako o wybitnie trudnych i przeznaczonych dla wybra-
nych, bo z takim stereotypem można się często spotkać.

Uczelnie i naukowcy próbują włączyć się w proces 
edukacji powszechnej, w kształtowanie rozumowania 
naukowego i rozwoju kompetencji krytycznego myśle-
nia także poprzez prowadzenie zajęć popularnonauko-
wych dla szerokiego grona słuchaczy.

 Zapraszają do siebie dzieci i młodzież, jeżdżą z pre-
lekcjami naukowymi na zaproszenie szkół. Większość 
uczelni bierze udział w festiwalach nauki, podczas 

Uczniowie i nauczyciele 
najbardziej lubią warsztaty 
i laboratoria, czyli zajęcia 
praktyczne, podczas których 
uczeń może sam coś zbadać 
zmierzyć, odkryć.
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których zaprasza dzieci i młodzież na wykłady oraz 
na zajęcia do swoich laboratoriów. Festiwale nauki 
są organizowane prawie w każdym większym mie-
ście, w którym znajdują się ośrodki akademickie. We 
Wrocławiu Dolnośląski Festiwal Nauki odbył się już 18 
raz i jak co roku cieszył się bardzo dużą popularnością. 

Dlaczego takie zajęcia są tak popularne wśród dzieci 
i młodzieży? Na pewno podoba się możliwość spo-
tkania się z naukowcami i porozmawiania o interesu-
jących tematach naukowych, najnowszych badaniach. 
Z moich obserwacji jednak wynika, że uczniowie 
i nauczyciele najbardziej lubią warsztaty i laboratoria, 
czyli zajęcia praktyczne, podczas których uczeń może 
sam coś zbadać zmierzyć, odkryć.

Od kilku lat Politechnika Wrocławska współpracuje 
z kilkoma szkołami z Dolnego Śląska, wysyłając tam na 
regularne zajęcia swoich pracowników. Prowadzę takie 
zajęcia z fizyki w jeleniogórskim liceum. Są to w więk-
szości zajęcia laboratoryjne, bazujące na sprzęcie i po-
mocach naukowych przywożonych z uczelni w formie 
mobilnego laboratorium. Sporej części nauczycieli 
w szkołach trudno jest przeprowadzać laboratoria ze 
względu na konieczność posiadania pomocy nauko-
wych czy większej liczby mierników. Uczelnie często 
dysponują potrzebnym sprzętem, który może być 
wykorzystany podczas takich zajęć.

Uczelnie powinny wspierać nauczycieli i pomagać 
im w kształceniu młodzieży i dzieci. Cel jest oczywi-
sty i wspólny zarówno dla uczelni, jak i dla uczniów 
czy nauczycieli. Udostępnianie pracowni, sprzętu 
czy pomoc w kontaktach z naukowcami, a często 

też prowadzenie zajęć, szkoleń czy konferencji dla 
nauczycieli są to działania, które mogą być bardzo 
przydatne i pożyteczne. 

Myślę, że spotkania w laboratorium, spotkania z na-
ukowcami mogą zachęcić uczniów do zainteresowania 
się naukami inżynierskimi. Uczestnictwo w pomiarach 
w laboratoriach studenckich lub naukowych, poka-
zanie uczniom, jak wygląda praca naukowca, może 
zapoczątkować fascynację uczniów badaniami na-
ukowymi oraz odkrywaniem, badaniem otaczającego 
nas świata. Podczas takich zajęć można uzmysłowić 
uczniom, jak ważne są badania i pomiary naukowe, 
a także pokazać, że bycie naukowcem i inżynierem to 
pewien proces i sposób myślenia, którego uczymy się 
przez całe życie. Odkrywanie otaczającego nas świata 
zaczyna się przecież już w domowych lub szkolnych 
pracowniach. Często nawet najprostsze badania pobu-
dzają ciekawość dzieci i młodzieży oraz chęć  
do samodzielnego eksperymentowania.

Uczniowie zainteresowani są także nowymi dziedzi-
nami nauki, takimi jak nanotechnologia czy badania 
cząstek elementarnych i innymi tematami wykraczają-
cymi poza program szkolny. Prowadzenie takich zajęć 

na uczelni zapewnia kontakt uczniów i nauczycieli 
z najnowszą wiedzą i naukowcami, których praca przy-
czynia się do jej poszerzenia.

Dużą radością dla szkoły i uczelni są uczniowie szcze-
gólnie uzdolnieni. Często to nauczyciele pomagają 
im w kontakcie z uczelnią. Praca z uczniem zdolnym 
jest więc kolejnym obszarem, w którym możliwa 
jest współpraca szkół i środowiska akademickiego. 
Uczelnie i fundacje ogłaszają konkursy, podczas któ-
rych młodzi ludzie prezentują własne osiągnięcia lub 
wynalazki; bywa, że nagrodą w takim konkursie jest 
indeks danej uczelni lub roczne stypendium.

Czy takie wsparcie uczelni jest wystarczające? Na pew-
no nie. Lepiej wykształcone dzieci i młodzież to lepsi 
studenci, inżynierowie czy pracownicy w przyszłości.

Nie możemy zapominać także o nauczycielach. Bardzo 
ważne jest, aby uczelnie ich wspierały. W dużej mierze 
to od nauczyciela zależy, czy i w jaki sposób będzie 
inspirował swoich podopiecznych do odkrywania 
świata, prowadzenia samodzielnych eksperymentów 
i poszukiwania wiedzy. Organizowanie przez uczelnie 
szkoleń czy konferencji dla nauczycieli jest na pew-
no bardzo pomocne. Szczególnie cenne są szkolenia 
praktyczne, doskonalące warsztat pracy nauczycieli, 
dzięki którym prowadzone przez nich lekcje stają się 
ciekawsze, bardziej atrakcyjne dla uczniów, a przede 
wszystkim budzą w uczniach chęć do samodzielnego 
eksperymentowania i poszukiwania wiedzy.

dr Anna Hajdusianek – Fizyk, pracuje na Wydziale 
Podstawowych Problemów Techniki Politechniki 
Wrocławskiej; dyrektor Akademii Młodych Odkrywców; 
laureatka nagrody Popularyzator Nauki 2010. 
Współpracuje z CNK jako ekspert Nowej Pracowni 
Przyrody.

Często nawet najprostsze 
badania pobudzają ciekawość 
dzieci i młodzieży oraz 
chęć do samodzielnego 
eksperymentowania.

Prowadzenie takich zajęć  
na uczelni zapewnia kontakt  
uczniów i nauczycieli  
z najnowszą wiedzą  
i naukowcami, których  
praca przyczynia się  
do jej poszerzenia.
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Indyjski poeta Rabindranath Tagore powiedział kiedyś, 
że „najwyższą formą wychowania jest takie, które nie 
ogranicza się do przekazywania wiedzy, lecz prowadzi 
do harmonii naszego życia z całym istnieniem”. Myśl ta 
doskonale oddaje funkcję dzisiejszej szkoły, która jako 
instytucja ucząca i wychowująca nie może być samą dla 
siebie, nie może ograniczać się do własnej przestrzeni. 
Dlatego zamiast kazać młodzieży spędzać w klasach 
szkolnych cały czas przeznaczony na naukę, należałoby 
się zastanowić, w jakiej mierze możliwe jest przeplata-
nie czasu spędzanego w murach szkolnych z czasem 
poświęcanym na zdobywanie wiedzy w innych miej-
scach edukacji nieformalnej. Zmienia się świat i zmienia 
się szkoła, która przestała być jedynym miejscem nauki, 
a nauczyciel nie jest już niezastąpionym mistrzem.

W epoce technologii informacyjnej dostęp uczniów  
do wiedzy jest wręcz nieograniczony, stąd też szkoła 
musi stać się konkurencyjna, musi być ciekawa i atrak-
cyjna, musi proponować nowe rozwiązania, zacieka-
wiać, dostarczać bodźców, inspirować do działania. 
Dlatego niewystarczające jest już bycie tylko w szkole, 
konieczne staje się wychodzenie poza nią.  

Beata Lis

Jak dać coś innym, jednocześnie samemu stając się bogatszym,  
czyli szkoła w środowisku lokalnym

Instytut Badań Kompetencji w Wałbrzychu i Zespół Szkół Samorządowych  
w Ciepłowodach – co nas połączyło i co z tego wynikło?

Współczesne szkoły z różnych powodów, często  
finansowych, zamykają się na oferty środowiska  
lokalnego. Dyrektorzy i nauczyciele ograniczeni  
czasem, podstawą programową, odległością,  
nie decydują się na korzystanie z możliwości, jakie  
dają środowiska działające na rzecz edukacji.  
Na szczęście nie zawsze tak bywa, czego przykładem 
jest Zespół Szkół Samorządowych w Ciepłowodach 
i Instytut Badań Kompetencji w Wałbrzychu.

Nasza współpraca rozpoczęła się dwa lata temu, gdy 
w gimnazjum ZSS została utworzona klasa dla uczniów, 
którzy w przyszłością zmierzają studiować na kierun-
kach ścisłych i kształcić się na uczelniach technicznych. 
Program nauczania tej klasy został rozszerzony o trzy 
dodatkowe godziny przedmiotów ścisłych, tj. matema-
tyki, fizyki i informatyki. Wspólnie z gronem pedago-
gicznym stwierdziliśmy, że nie chodzi nam o dodatkowe 
trzy godziny siedzenia w klasie, lecz naszym celem jest 
stworzenie oferty edukacyjnej polegającej na zajęciach 
wyjazdowych realizowanych poza szkołą. Na naszą 
prośbę klasa, zwana przez nas „politechniczną”, otrzy-
mała patronat naukowy Instytutu Badań Kompetencji 
w Wałbrzychu, przy którym funkcjonuje ExploraPark – 
Park Nauki i Techniki. ExploraPark to program wystaw 
edukacyjnych, którego głównym celem jest stworzenie 
dzieciom i młodzieży warunków do interaktywnej  
edukacji, ułatwienie zrozumienia świata, pokazanie,  
że nauka i technika są integralną częścią codzienności. 
Jest to miejsce, gdzie każdy może badać, dociekać, 
poszukiwać, odkrywać. Od tej pory staliśmy się „dziećmi 
Instytutu” i jesteśmy nimi do dzisiaj. Na kolejnych  
spotkaniach ustalaliśmy zakres naszej współpracy,  
wzajemne zobowiązania, a także wspólnie opracowa-
liśmy program nauczania „Interaktywna Matematyka” 
realizowany w ramach trzech dodatkowych godzin 
matematyki w cyklu kształcenia. 

Należałoby się zastanowić, 
w jakiej mierze możliwe 
jest przeplatanie czasu 
spędzanego w murach 
szkolnych z czasem 
poświęcanym na zdobywanie 
wiedzy w innych miejscach 
edukacji nieformalnej.
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Podjęcie współpracy z Instytutem Badań Kompetencji 
w Wałbrzychu oraz regularny udział uczniów gim-
nazjum w zajęciach prowadzonych na Politechnice 
Wrocławskiej wniosły w nasze szkolne życie wiele 
doświadczeń. Dzięki tym niestandardowym działaniom 
mogliśmy wyjść poza sztywne ramy edukacji, pokazać 
uczniom, ich rodzicom i środowisku lokalnemu,  
że poza budynkiem szkoły także można się uczyć. 
W dzisiejszych czasach umiejętność otwarcia się szko-
ły na otaczający świat, budowanie form współpracy 
z instytucjami zewnętrznymi, jest postrzegane jako  
cecha „dobrej szkoły”. Jak pokazuje doświadczenie, 
aktywna współpraca z instytucjami skutecznie wpły-
nęła na poprawę jakości szkolnego życia uczniów 
i pracę samej placówki, sprawiła, że zaczęto postrze-
gać szkołę jako nowoczesną, rozwijającą się, innowa-
cyjną, co z kolei sukcesywnie przekłada się  
na wzrost liczby uczniów, gdyż coraz częściej zainte-
resowanie szkołą wykazują osoby zamieszkujące poza 
jej obwodem.

Jednak, co nas cieszy, największe korzyści z takiej 
współpracy czerpią sami uczniowie, którzy nie tylko 
rozbudzają zainteresowania i pasje, ale również uczą 
się, jak żyć i funkcjonować w społeczeństwie, jak radzić 
sobie w sytuacjach pozaszkolnych, poszerzają swoją 
wiedzę oraz stają się kreatywni. Bezpośrednio doświad-
czają, że najlepszą formą nauki jest uczenie się poprzez 
działanie, dlatego też matematyka czy fizyka nie są już 
dla nich tylko przedmiotami szkolnymi. Podejmując 

Naszym zamierzeniem, szkoły i Instytutu, stało się 
rozbudzanie pasji matematycznej uczniów już od 
najmłodszych lat. Uznaliśmy, że właściwą metodą 
na drodze do realizacji tego celu będzie utworze-
nie Szkolnej Pracowni Nauki Interaktywnej, naszego 
„mini ExploraParku”. Jesteśmy drugą szkołą w woje-
wództwie dolnośląskim posiadającą taką pracownię. 
Stworzyliśmy w niej warunki do interaktywnej nauki, 
czyli możliwości pozyskiwania wiedzy poprzez bada-
nie, poszukiwanie, eksperymentowanie i odkrywanie. 
Pomoce tam zgromadzone dobrane są tak, aby mogły 
z nich korzystać dzieci ze wszystkich trzech placó-
wek wchodzących w skład Zespołu – przedszkola, 
szkoły podstawowej i gimnazjum. Byliśmy niezwy-
kle dumni, gdyż pracownia została sfinansowana ze 
środków własnych wypracowanych przez szkołę, przy 
pełnej akceptacji Organu Prowadzącego. Ze strony 
szkoły podjęte zostały także rozmowy z Politechniką 
Wrocławską dotyczące organizacji zajęć wyjazdowych 
dla uczniów, które zakończyły się sukcesem.

 W ramach programu nauczania uczniowie klasy „po-
litechnicznej” raz w miesiącu uczestniczą w wykła-
dzie i ćwiczeniach laboratoryjnych na Politechnice 
Wrocławskiej oraz trzy razy w semestrze w zaję-
ciach matematyki interaktywnej w wałbrzyskim 
ExploraParku. Zagadnienia matematyki interaktywnej 
realizują także w naszej pracowni. 

nowe wyzwania, stali się bardziej zmotywowani do 
nauki. Przełamali „opory matematyczne”, zobaczyli, że 
matematyką można się bawić, nauczyli się doświadczać 
jej w codziennym życiu. Jak sami żartują, rozglądają się 
wokół i wszędzie widzą fraktale. Takie podejście prze-
kłada się bezpośrednio na wyniki nauczania. Uczniowie 
chętnie uczestniczą w zajęciach dodatkowych i wyjaz-
dach, biorą udział w wielu konkursach matematycznych, 
uzyskują najwyższą średnią w szkole. Większość z nich 
deklaruje wybór dalszego kierunku kształcenia związa-
nego z przedmiotami ścisłymi. 

Współpraca z instytucjami przyniosła także wymierne 
korzyści nauczycielom. Zyskali wsparcie edukacyjne, 
możliwość współpracy z wykładowcami akademickimi, 
którzy dzielą się z nimi swoją wiedzą, kompetencjami 
i umiejętnościami działania, adekwatnymi do potrzeb 
współczesnego świata. Zyskali także radość i satys-
fakcję z pracy. Dla nauczyciela nie ma nic bardziej 
cennego niż widok ucznia zaangażowanego w uczenie 
się, chętnego i zmotywowanego. Z kolei stworzenie 
naszego szkolnego „mini ExploraParku” wymagało 
zaangażowania wszystkich nauczycieli zatrudnionych 
w Zespole. Aby rozpocząć działania, sami musieli 
posiąść wiedzę i nauczyć się sprawnego korzystania 
z wyposażenia pracowni. Dlatego też w ExploraParku 
w Wałbrzychu została zorganizowana rada szkole-
niowa, podczas której wszyscy mieli okazję do na-
uki, doświadczania i eksperymentowania, a przede 
wszystkim do dobrej zabawy. W szkoleniu wzięli także 
udział przedstawiciele władz samorządowych, w pełni 
popierających nasze starania. Fakt posiadania własnej 
pracowni sprawił, że staliśmy się szkołą wyróżniającą 

się spośród szkół w powiecie. Kilkakrotnie gościliśmy 
u siebie uczniów, którzy po raz pierwszy mieli okazję 
doświadczyć zabawy matematyką. Dodatkowo na 
terenie szkoły w miarę możliwości tworzone są punkty 
interaktywne czyli miejsca, w których uczniowie mogą 
aktywnie spędzać przerwy. 

Pracownia, punkty interaktywne, wizyty uczniów z in-
nych szkół sprawiły, że szkoła zyskała prestiż w środo-
wisku, stała się wyjątkową i rozpoznawalną, co napawa 
dumą zarówno grono pedagogiczne, jak i uczniów. 
Myślę, że podejmowane przez szkołę działania spra-
wiają, że staje się ona animatorem społeczności 
uczącej się i udaje jej się budować mosty pomiędzy 
różnymi instytucjami wspierającymi jej działalność. 

Mając na uwadze dobro ucznia oraz dwuletnie do-
świadczenia „budowania mostów”, zachęcałabym inne 
szkoły do podejmowania tego typu przedsięwzięć. 
Pobyt  młodych ludzi na uczelniach wyższych czy też 
w miejscach promujących naukę pomaga im odkry-
wać własne możliwości, poszerzać horyzonty, rozwi-
jać pasje i zainteresowania, i niejednokrotnie ułatwia 
wybór dalszej drogi kształcenia. Wykorzystując lokalne 
zasoby, czyli instytucje, organizacje, ciekawe miejsca, 
wzbogacamy zajęcia i pozwalamy uczniom na pod-
jęcie realnych działań, dzięki którym mają możliwość 
rozwijania tak ważnych we współczesnym świecie 
umiejętności.

Beata Lis – Z zawodem nauczyciela związana jest od 
20 lat; od pięciu lat pełni funkcję dyrektorki Zespołu 
Szkół Samorządowych w Ciepłowodach.

W dzisiejszych czasach 
umiejętność otwarcia się 
szkoły na otaczający świat, 
budowanie form współpracy 
z instytucjami zewnętrznymi, 
jest postrzegane jako cecha 
„dobrej szkoły”. 

Fakt posiadania własnej 
pracowni sprawił, że staliśmy 
się szkołą wyróżniającą się 
spośród szkół w powiecie. 
Kilkakrotnie gościliśmy 
u siebie uczniów, którzy po 
raz pierwszy mieli okazję 
doświadczyć zabawy 
matematyką.  
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Centra nauki to stosunkowo młoda w Polsce, zinstytu-
cjonalizowana forma popularyzacji nauki. Szybka reak-
cja na zmiany i oczekiwania otoczenia społecznego  
to tylko część wyzwań, przed jakimi stoją te nowocze-
sne instytucje edukacyjne. Nie muszą jednak stawiać 
im czoła samodzielnie. Środowisko popularyzatorów 
nauki, a także edukacji formalnej, przykłada coraz 
większą wagę do poszukiwania możliwości współpracy 
instytucji edukacyjnych, rozwijania jej form i znoszenia 
barier. 
Niezależnie od instytucji podejmujących współpracę 
trzeba pamiętać, że powinna ona polegać na wymianie 
doświadczeń i budowaniu wzajemnego zaufania, kom-
petencyjnym uzupełnianiu się, wzajemnej otwartości 
i elastyczności, wspólnej realizacji określonych zadań, 
wspólnej odpowiedzialności za efekty podjętych dzia-
łań, odejściu od stereotypów oraz uznaniu, że dzięki 
niej można uzyskać efekt synergii.  
Codziennością większości centrów nauki jest działal-
ność skupiona w czterech obszarach: tworzenia i udo-
stępniania wystaw/warsztatów/pracowni; tworzenia 
i udostępniania nowoczesnych metod realizacji pro-
gramu nauczania; realizacji różnorodnych wydarzeń 
o charakterze popularnonaukowym; realizacji działań 
z zakresu badań i rozwoju. W każdym z tych obszarów 
możliwe jest włączanie w działania innych instytucji. 
Warto zacząć od jednorazowego projektu, wydarzenia, 
konferencji. Oczywiście współpraca okazjonalna może 
prowadzić do nawiązania tej o charakterze ciągłym. 
Wzajemne poznanie oczekiwań, sprecyzowanie dłu-
goterminowych celów, a zwłaszcza efektów stanowi 
podstawę do porozumienia i partnerstwa. Stwarza 
szansę na dokonanie zmian o charakterze progra-
mowym lub systemowym. Przykładem tego typu 
działalności może być Porozumienie „Społeczeństwo 

Marcin Centkowski

Współpracując, mamy szansę uczynić nasz świat lepszym

Współpraca międzyinstytucjonalna powinna zmierzać m.in. do niestereotypowego 
postrzegania centrum nauki jako miejsca, w którym uczenie zachodzi w sytuacjach 
edukacyjnych odmiennych od tradycyjnie rozumianej szkoły. Miejsca rozwijającego 
umiejętność rozumowania naukowego i krytycznego myślenia. 

i Nauka”, które zrzesza blisko 30 instytucji popularyzu-
jących wiedzę w Polsce: fundacji, stowarzyszeń,  
parków technologicznych i centrów nauki. 
Bez otwartości nie uda się wypracować mechanizmów 
kooperacji, dlatego bardzo ważne jest wzajemne  
zaufanie, które powinno pojawić się jeszcze przed  
nawiązaniem współpracy i realizacją określonych 
wspólnych celów. Co ważne, niezależnie od społecz-
nego usytuowania stron (ich pozycji) konieczne jest 
uznanie równości podmiotów, dzięki czemu możliwe 
jest budowanie partnerstwa. Przy kooperacji odejście 
od stereotypów – rozumiane jako niestosowanie ist-
niejących schematów i uznanie różnorodności po-
szczególnych instytucji – stanowi dodatkowy element 
współpracy. Tworząc i realizując różnorodne projekty, 
wszystkie strony powinny brać na siebie odpowiedzial-
ność za wspólne działanie. Współpraca powinna być 
oparta na jasnym określeniu jej zasad i zakresu odpo-
wiedzialności każdej ze stron.  
Tego rodzaju współpraca może przynieść instytucjom 
szereg korzyści, takich jak zwiększenie kompetencji 
społecznych oraz zawodowych; osiągnięcie celów, 
których nie da się zrealizować w pojedynkę; wzbo-
gacenie oferty skierowanej do odbiorców; wymianę 

doświadczeń, zasobów i wiedzy; zainspirowanie się 
i poznanie dobrych praktyk; zmotywowanie odbiorców 
do rozwijania się i współpracy.Z mojego zawodowego 
doświadczenia wynika, że barierą dla współpracy mię-
dzy centrum nauki a inną instytucją edukacyjną może 
być brak wiedzy na temat tego, czym jest centrum 
nauki. Często kojarzy się ono z placem zabaw  
dla dzieci posiadającym rozbudowane walory eduka-
cyjne lub naukowe. Z miejscem, gdzie przyszli ani-
matorzy kultury mogą zrealizować praktyki, a dorośli 
mogą spędzić trochę czasu z dziećmi i często bez-
refleksyjnie przyznać: „Ale fajnie było!”. Dlatego też 

Wzajemne poznanie 
oczekiwań, sprecyzowanie 
długoterminowych celów,  
a zwłaszcza efektów stanowi 
podstawę do porozumienia  
i partnerstwa.  

współpraca międzyinstytucjonalna powinna zmierzać 
m.in. do niestereotypowego postrzegania centrum 
nauki jako miejsca, w którym uczenie zachodzi w sy-
tuacjach edukacyjnych odmiennych od tradycyjnie 
rozumianej szkoły. Miejsca rozwijającego umiejętność 
rozumowania naukowego i krytycznego myślenia.  
Widzę kilka możliwych obszarów współpracy mię-
dzy centrami nauki i innymi instytucjami. Możliwe 
jest wspólne opracowanie oferty edukacyjnej dla 
szerokiego grona odbiorców – od uczniów szkół 
wszystkich poziomów nauczania, przez młodzież, 
osoby dorosłe, po osoby niepełnosprawne i senio-
rów. Cele, zadania i misję poszczególnych partne-

rów można realizować również poprzez tworzenie 
w partnerstwie projektów aktywizujących skierowa-
nych do różnych grup społecznych, organizowanie 
pikników naukowych i innych wydarzeń kulturalnych. 
Wiedzę ekspercką pracowników warto wykorzystać 
w procesie konsultacji i doradztwa międzyinstytu-
cjonalnego, np. w zakresie przygotowywania wystaw 
lub eksponatów. Dobrym pomysłem jest również 
stworzenie „giełdy kontaktów”, która umożliwi pozy-
skanie merytorycznie przygotowanych specjalistów 
z różnych dziedzin oraz wspólne tworzenie księgi 
dobrych praktyk w zakresie współpracy, komunikacji, 
realizacji różnorodnych działań. Istotnym polem do 
zagospodarowania jest również wspólne ubieganie 
się o środki na projekty krajowe i międzynarodowe –                                                                                                          
np. poprzez tworzenie konsorcjów. Podejmowanie 
tego typu działań jest szansą na zmianę myślenia 
o edukacji kulturalnej, edukacji formalnej i nie tylko.

Tworząc i realizując 
różnorodne projekty, 
wszystkie strony 
powinny brać na siebie 
odpowiedzialność  
za wspólne działanie. 
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Osobnym tematem jest współpraca pomiędzy cen-
trami nauki a szkołami. Współpraca i komunikacja 
międzyludzka, wspólne rozwiązywanie problemów, 
praca zespołowa to wybrane działania promowane we 
współczesnym centrum nauki. Zwiększanie możliwo-
ści interakcji między zwiedzającymi czy uczestnikami 
zajęć realizowanych w instytucji staje się obecnie 
jednym z dominujących trendów przy projektowaniu 
wystaw i przy tworzeniu scenariuszy zajęć warsz-
tatowych i laboratoryjnych. Te działania wpisują się 
w założenia programu edukacji powszechnej w Polsce, 

gdzie zwraca się coraz bardziej uwagę na rozwijanie 
kompetencji miękkich wśród uczniów. Ale to także 
odwrócenie tradycyjnej roli szkoły w polskim syste-
mie edukacyjnym, w którym stanowiła ona centralny 
punkt odniesienia (nauczania). Obecnie w centrum 
uwagi pozostaje uczeń, wokół którego koncentru-
je się działalność takich instytucji jak szkoła, cen-
tra nauki, muzea, kina czy teatry. Instytucjonalnym 
wyrazem tego kierunku zmian jest idea „otwartej 
szkoły”. Ważna jest także rola nauczyciela, który staje 
się bardzie mentorem (przewodnikiem) w edukacji 
niż mistrzem, od którego bezkrytycznie przyjmuje się 
wiedzę. 

Współpraca szkoły (nauczycieli  
i uczniów) z instytucją edukacyjną  
może polegać na: 

• zwiększeniu aktywności nauczycieli w tworzeniu 
oferty edukacyjnej instytucji poprzez zaproszenie 
do udziału w klubach nauczyciela lub konsultacje 
merytoryczne i metodyczne w centrach edukacji 
nauczycieli w celu większego zbliżenia do założeń 
podstawy programowej; 

• organizowaniu przez instytucje edukacyjne kon-
kursów (projektów), których celem jest rozwinięcie 
(promocja) zarówno kompetencji miękkich (two-
rzenie zespołów, komunikacja, konceptualizacja 
i operacjonalizacja projektu), jak również wiedzy 
z zakresu związanego z konkursem; 

• zaproszenie uczniów/nauczycieli do udziału w wyda-
rzeniach organizowanych przez instytucję edukacyjną, 
której celem jest zaprezentowanie dokonań partnerów 
wydarzenia. Dzięki temu możliwa staje się promocja 
określonych postaw: ciekawości, kreatywności, pomy-
słowości, pasji odkrywania, pasji tworzenia i odwagi 
do pokazania dokonań szerszym grupom odbiorców; 

• organizowaniu regularnych spotkań adresowanych do 
tych dwóch grup, których tematyka będzie obejmo-
wała zagadnienia związane z krytycznym myśleniem, 
metodą eksperymentu naukowego (ze znacznym 
udziałem czynnika fun factor); 

• współtworzeniu (przygotowywaniu i realizacji) przez 
instytucje edukacyjne i szkoły projektów edukacyjnych 
i popularnonaukowych. Wkładem centrum nauki jest 
z pewnością niestandardowa przestrzeń do jego reali-
zacji, a także ludzie z wiedzą i pasją, którzy w instytu-
cjach tego typu są zatrudnieni. 

Oczywiście można by mnożyć inne pola współpracy. 
Ważne jest, aby postawić na kreatywność, rozmowę 
i zaufanie – to stanowi pierwszy krok do tego, aby zapro-
ponować sobie i odbiorcy szansę na zmianę świata. Jak 
powiedział Stefan Kisielewski: „Dążenie jest ważniejsze 
niż osiągnięcie, bo jest ruchem, podczas gdy osiągnięcie 
to stagnacja”.

Marcin Centkowski – Rzecznik Centrum Nowoczesności 
Młyn Wiedzy w Toruniu. Absolwent socjologii i politologii 
na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Obecnie w centrum uwagi 
pozostaje uczeń, wokół 
którego koncentruje 
się działalność takich 
instytucji jak szkoła, 
centra nauki, muzea, kina 
czy teatry.  
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Jedną ze stosowanych przez nas form współpracy 
jest tworzenie koalicji z instytucjami reprezentują-
cymi różne sektory, co daje nam szerszą perspekty-
wę i pozwala na efektywne wykorzystanie środków 
(m.in. Koalicja RAZEM ’89, Ogród Sprawiedliwych 
w Warszawie). Wśród naszych partnerów są zarówno 
szkoły (szczególnie warszawskie), jak i wyższe uczelnie 
z kraju (Uniwersytet Warszawski, Collegium Civitas) 
i z Europy (Uniwersytet Boloński, Wolny Uniwersytet 
Berliński, Uniwersytet Południowej Kalifornii), 
a także polskie i zagraniczne placówki naukowe 
(Instytut Studiów Politycznych PAN, Open Society 
Archives w Budapeszcie, Instytut Badania Reżimów 
Totalitarnych w Pradze). 
Szukamy partnerów, którzy podobnie jak my są otwarci 
na nowe idee, szczególnie w nauce i edukacji. W 2013 
roku wspólnie z ruchem społecznym Obywatele Nauki 
zainaugurowaliśmy EDU-AKCJĘ, która stała się platfor-
mą współpracy dla nauczycieli szkolnych, akademic-
kich oraz wszystkich zajmujących się nauką i edukacją. 
Podczas zainicjowanych wówczas rozmów nauczycieli 
z naukowcami zastanawialiśmy się nad możliwościami 
współpracy międzyśrodowiskowej, korzyściami z niej 
wynikającymi i barierami oraz sposobami ich przeła-
mywania. Zaproponowane wówczas projekty docze-
kały się realizacji. Jednym z nich jest WIKIWARSZAWA. 

Dom Spotkań z Historią w trakcie dziesięcioletniej dzia-
łalności na polu upowszechniania historii i pamięci o XX 
wieku wypracował nie tylko własny model „spotkań” z hi-
storią, ale również współpracy z innymi instytucjami two-
rzącymi środowisko uczenia się. Aby zrealizować nasze 
zamierzenia, prowadzimy działalność wystawienniczą, 
edukacyjną, opiniotwórczą, upowszechniającą i wydaw-
niczą. Tak szeroko zakrojonych działań nie moglibyśmy 
zrealizować w pojedynkę. Przy budowaniu partnerstw 
wykorzystujemy efekt synergii. Jesteśmy przekonani,  
że wspólne działania przyczyniają się do lepszych re-
zultatów. W partnerstwa z innymi podmiotami zarówno 
z kraju, jak i z zagranicy wchodzimy po to, by lepiej zre-
alizować nasz cel, którym jest upowszechnianie wiedzy 
i pamięci o XX wieku z jego genezą i dziedzictwem oraz 
oddziaływanie tą drogą na współczesną świadomość 
zbiorową, zwłaszcza młodego pokolenia. Wybór part-
nerów do współpracy nigdy nie jest kwestią przypadku, 
szczególnie w kontekście grup docelowych. Kluczowe  
są dla nas potrzeby odbiorców – partnerzy muszą dys-
ponować potencjałem umożliwiającym ich zaspokajanie. 
Do współpracy zapraszamy zarówno artystów, którzy 
przygotowują spektakle teatralne, instalacje artystyczne, 
koncerty, jak i kolekcjonerów, ekspertów, naukowców, 
pisarzy i dziennikarzy. Dzięki sięganiu po nowe środki 
wyrazu docieramy do szerokiej i zróżnicowanej pu-
bliczności, a projekty tworzone przez interdyscyplinar-
ne zespoły dają szerszą perspektywę prezentowanym 
przez nas historiom. Wielość zrealizowanych projektów 
nauczyła nas pewnej ostrożności. Niekiedy po znalezie-
niu wymarzonego partnera w trakcie realizacji okazywało 
się, że nasze cele rozmijają się lub że druga strona nie 
wykazuje zaangażowania do wspólnej pracy. Dlatego 
aby uniknąć nieporozumień, przed przystąpieniem do 
projektu jasno określamy warunki współpracy i dzielimy 
się obowiązkami.

Anna Ziarkowska

Efekt synergii 2+2=5

Wybór partnerów do współpracy nigdy nie jest kwestią przypadku, szczególnie 
w kontekście grup docelowych. Kluczowe są dla nas potrzeby odbiorców  
– partnerzy muszą dysponować potencjałem umożliwiającym ich zaspokajanie. 

W partnerstwa z innymi 
podmiotami zarówno z kraju, 
jak i z zagranicy wchodzimy 
po to, by lepiej zrealizować 
nasz cel.
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W trakcie warsztatów uczniowie dowiedzieli się, czym 
jest Wikipedia, jak weryfikować źródła, czym są wolne 
licencje i otwarte zasoby edukacyjne, jakie zdjęcia 
można legalnie udostępniać na Facebooku. Końcowym 
efektem projektu są nowe hasła varsavianistyczne 
w Wikipedii stworzone wspólnie przez uczniów i na-
uczycieli pod opieką aktywnych wikipedystów. Dzięki 
udziałowi w tym projekcie uczniowie nauczyli się świa-
domego i krytycznego korzystania ze źródeł i prze-
konali się, że aktywnie współtworząc hasła i dzieląc 
się swoją wiedzą, korzystają o wiele więcej niż biernie 
kopiując treści z Wikipedii w pracach domowych. 
Naszymi naturalnymi partnerami są instytucje i śro-
dowiska znajdujące się w naszym najbliższym oto-
czeniu. DSH od dziesięciu lat, a więc od początku 
swego istnienia kontynuuje współpracę z położonym 
w sąsiedztwie liceum im. Mikołaja Reja. Powstały 
w wyniku tej współpracy Klub Przyjaciół KARTY to nie 
tylko cotygodniowe spotkania młodzieży z historią, 
ale również wiele wspólnie zrealizowanych projektów 
o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym, 
a także dyskusji i debat z ważnymi świadkami historii 
i życia społecznego. Jesteśmy miejscem otwartym na 
nowe inicjatywy, dlatego uczniowie chętnie przycho-
dzą do nas ze swoimi pomysłami i znajdują pomoc 
w ich realizacji.  
Z perspektywy dziesięciu lat widzimy, jak cenne było 
podjęcie systematycznej współpracy ze stołeczną 
placówką zajmującą się doskonaleniem nauczycieli, 
czyli Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-
Społecznych i Szkoleń. Dzięki merytorycznej 

współpracy z metodykami m.st. Warszawy trafniej 
możemy zdiagnozować potrzeby tego środowiska, 
dlatego nasze projekty są „szyte na miarę” potrzeb. 
Dziesiątki zrealizowanych we współpracy ze szkołami 
projektów sprawiły, że jesteśmy miejscem chętnie od-
wiedzanym przez nauczycieli. Staramy się inspirować 
i wspomagać ich w codziennej pracy.  
We współpracy najważniejsi są ludzie. Ich pasja, kre-
atywność i zaangażowanie decydują o sukcesie podej-
mowanych działań. Otwartość na eksperymentowanie 
oraz wzajemne zaufanie są niezbędnymi elementami 
różnorodnych przedsięwzięć podejmowanych wspól-
nie z partnerami.

Anna Ziarkowska – Doktor nauk humanistycznych, 
historyk i politolog. Kierownik działu edukacji Domu 
Spotkań z Historią. Autorka materiałów i projektów 
edukacyjnych dla nauczycieli, dzieci i młodzieży. 
Członek Zespołu Opiniodawczego ds. Nauczania 
o Holocauście przy Ministrze Edukacji Narodowej.

świata, a opiekują się nimi najwyższej rangi specjali-
ści. Elementy składające się na muzeum – kolekcja, 
budynek, wystawy, kuratorzy, konserwatorzy, badacze, 
edukatorzy i animatorzy – tworzą „muzealne pudeł-
ko”, które po otwarciu może dostarczyć nieskończoną 
ilość wiedzy, przeżyć i emocji. Współpracę z lokalnymi 
partnerami trzeba jednak oprzeć nie o obiekt mu-
zealny, lecz potrzeby i oczekiwania gościa muzeum. 
Aktywność na polu działań związanych z edukacją 
wymaga od nas dodatkowo przekraczania ram insty-
tucji, wychodzenia na zewnątrz, uczestnictwa w życiu 
stolicy. 
Dzięki bogactwu i różnorodności zbiorów Muzeum 
Narodowe odwiedzają goście z całej Polski i z za-
granicy. Ich wizyty są jednak jednorazowe, związane 
krótkim pobytem w Warszawie. Grupą odbiorców, do 
których kierujemy nasze programy cykliczne, są osoby 
z Warszawy i okolic, które mają możliwość częstego 
odwiedzania gmachu MNW. Mają możliwość, ale czy 
mają chęć? A jeśli tak, to czy znajdą ofertę odpowied-
nią dla siebie, dopasowaną do wieku, zainteresowań, 
mogącą poruszyć i aktualną? 
Muzeum śledzi trendy społeczne, obserwuje grupy 
osób potencjalnie zainteresowanych rozwojem (nieko-
niecznie sztuką) i z myślą o nich buduje swoją ofertę. 
Wynikiem tych obserwacji i obecności w środowisku 
warszawskim są m.in. programy kierowane do rodzi-
ców na urlopach macierzyńskich, na które przycho-
dzą z niemowlakami, warsztaty dla dzieci kilkuletnich, 
a także weekendowe programy familijne dla rodzin ze 
starszymi dziećmi. Osobna oferta przygotowywana 
jest dla seniorów, w tym program Sztuka dla wnuka 
wykorzystujący predyspozycje dziadków do dzielenia 
się wiedzą i doświadczeniem z wnukami. Mamy też 

Muzeum Narodowe w Warszawie to bardzo duża 
instytucja z ponad 150-letnią tradycją i przymiotni-
kiem „narodowe” w nazwie. Gdy pytamy, jakie budzi 
skojarzenia, nie słyszymy, że jest miejscem nowocze-
snym, przyjaznym, otwartym na współpracę, nowe 
wyzwania i projekty. Padają odpowiedzi: świątynia, 
cmentarz sztuki, cisza, nuda, zamknięcie, odgrodzenie 
od współczesności, nieaktualność, niewrażliwość, nie-
dostępność dla zwykłych ludzi. Zdajemy sobie spra-
wę z takiego postrzegania naszej instytucji, z ciężaru 
narosłych stereotypów i nieaktualnych wyobrażeń (np. 
słynne muzealne kapcie), dlatego wychodzenie do 
lokalnych organizacji i środowisk związanych z eduka-
cją w poszukiwaniu partnerstw i pomysłów na wspólne 
niestandardowe działania jest jednym z priorytetów 
muzeum. 
Ogromne zasoby zarówno materialne, jak i ludz-
kie zobowiązują. W zbiorach Muzeum Narodowego 
w Warszawie znajduje się blisko milion eksponatów. 
Są to przedmioty, które towarzyszyły ludziom od 
czasów starożytnych po współczesne, od monet 
i medali poprzez stroje, meble, fotografie po rzeź-
by i obrazy. Obiekty te pochodzą niemal z całego 

Bożena Pysiewicz

Publiczność w centrum uwagi, czyli Muzeum Narodowe  
w Warszawie jako lokalny partner edukacyjny

Wiele programów realizowanych przez Muzeum Narodowe w Warszawie opiera się 
o bardzo ścisłą współpracę z uczestnikami. Uczniowie przestają być odbiorcami 
lekcji, warsztatów czy wystaw, a stają się ich twórcami. Te partycypacyjne projekty, 
w których umniejszamy rolę prowadzących, dając uczniom pełną wolność w kreacji, 
przynoszą doskonałe efekty.

Jesteśmy miejscem otwartym 
na nowe inicjatywy, 
dlatego uczniowie chętnie 
przychodzą do nas ze swoimi 
pomysłami i znajdują pomoc 
w ich realizacji. 

Nasze propozycje (...) są 
zorientowane na osoby, 
na oddawanie głosu 
uczestnikom, słuchanie, 
budowanie relacji i budzenie 
aktywności. 

79Wychodzimy się uczyć78



coś także dla osób pracujących, które mogą odwiedzać 
Muzeum tylko późnym wieczorem lub w weekendy. 
Nasze propozycje oparte są o partnerstwa z instytucja-
mi działającymi lokalnie w obrębie danej grupy. Są zo-
rientowane na osoby, na oddawanie głosu uczestnikom, 
słuchanie, budowanie relacji i budzenie aktywności.  
Poznawanie potrzeb, możliwości i ograniczeń danego 
środowiska jest szczególnie istotne w budowaniu oferty 
dla osób z niepełnosprawnościami. Przy współpracy 
z warszawskimi stowarzyszeniami i fundacjami zajmują-
cymi się tą grupą odbiorców tworzymy nie tylko ofertę 
spotkań, ale również multimedia i wszelkie pomoce 
dotykowe dostosowane do potrzeb osób z niepełno-
sprawnościami i konsultowane z nimi.  
Współpraca, konsultacje i budowanie sieci partnerstw 
ze środowiskiem lokalnym, stowarzyszeniami, fundacja-
mi i grupami aktywistów przy tworzeniu oferty działań 
animacyjno-edukacyjnych daje gwarancję bezpośred-
niego dotarcia z informacjami do adresatów. Jest to 
jednak tylko jedna z korzyści wynikających z otwarcia 
na środowisko lokalne. Znacznie ważniejsze jest budo-
wanie wokół Muzeum aktywnych grup uczestników, 

którzy wspólnie z pracownikami wypełniają instytucję 
nowymi ideami, otwartością na niestandardowe działa-
nia i eksperymenty. Dzięki temu Muzeum jest nie tylko 
Narodowe, ale przede wszystkim żywe. 
Wśród adresatów oferty Muzeum nie mogło zabraknąć 
szkół. Dzięki swej różnorodności zbiory MNW mogą 
być wykorzystywane do wzbogacenia lekcji z wszyst-
kich przedmiotów, nie tylko humanistycznych. Dzieła 
sztuki mogą ilustrować historię, być dokumentem 
epoki, rozszerzać treści omawiane na języku polskim, 

pokazywać różnorodność świata roślin i zwierząt, rów-
nież tych fantastycznych. Mogą okazać się przydatne 
podczas omawiania zagadnień z zakresu postrzega-
nia, optyki czy proporcji i geometrii. Jest to jednak 
tylko jedna z możliwości wykorzystania muzealnych 
obiektów. Sztuka jest uniwersalna, od zawsze dotykała 
zagadnień ważnych dla każdego, takich jak piękno, 
miłość, czas, cierpienie, przemijanie, ciało, śmierć,  
polityka, władza. Na bezpiecznym gruncie sztuki, 
w przestrzeni bez ławek i ocen można dyskutować, 
stawiać trudne pytania, pobudzać do formułowa-
nia własnych sądów. Mogą w tym pomóc muzealni 
edukatorzy, których zadaniem jest nie tylko przekazy-
wanie wiedzy, ale przede wszystkim coś, co nazywamy 
projektowaniem sytuacji twórczych: zachęcanie  
do aktywności i współpracy, współtworzenia zajęć, 
formułowania subiektywnych ocen i stawania pytań, 
na które nie ma jednoznacznych odpowiedzi.  
Wiele programów realizowanych przez Muzeum 
Narodowe w Warszawie opiera się o bardzo ścisłą 
współpracę z uczestnikami. Uczniowie przestają być 
odbiorcami lekcji, warsztatów czy wystaw, a stają się 
ich twórcami. Te partycypacyjne projekty, w których 
umniejszamy rolę prowadzących, dając uczniom pełną 
wolność w kreacji, przynoszą doskonałe efekty.  
Podczas ferii zimowych młodzież gimnazjalna i po-
nadgimnazjalna uczestniczyła w projekcie Temat: 
Sztuka. Zadaniem uczestników było przygotowanie 
lekcji o sztuce, które byłyby atrakcyjne w treści i formie 
dla ich rówieśników. Uczniowie sami wybierali temat 
zajęć, dzieła sztuki, na podstawie których miał on być 
zrealizowany, gromadzili wiedzę o obiektach, pisali 
scenariusze zajęć, przygotowywali karty pracy i wresz-
cie sami prowadzili te zajęcia przed kamerą i gośćmi 
Muzeum. Młodzież przygotowała dwie lekcje: Brzydkie 
oblicze sztuki i Wolność czy zniewolenie. Sztuka polska 
po 1945 roku, które zostały włączone do stałej oferty 

edukacyjnej Muzeum. Oprócz pogłębienia wiedzy 
o sztuce i zasadach funkcjonowania instytucji muzeum, 
uczestnictwo w projekcie dało uczniom możliwość na-
uczenia się pracy w grupie, podziału zadań i skonfron-
towania swoich pomysłów podczas prowadzenia zajęć 
dla rówieśników, a także zaproszenia kolegów ze swoich 
klas na lekcje, których byli twórcami. Projekt ten opierał 
się na rezygnacji z tradycyjnych podziałów na uczniów 
i nauczycieli, nie istniał zbiór uniwersalnej wiedzy  
do przekazania. To młodzież tworzyła problemowe 
zagadnienia, osadzała je w swoich kontekstach i obudo-
wywała treściami, które sama musiała zdobyć. 
Zamiana ról, zmiana odbiorcy w twórcę, zaangażowanie 
i aktywność publiczności to kierunek rozwoju działalno-
ści edukacyjnej Muzeum. W realizowanych od kilku lat 
projektach kładziemy nacisk na wykorzystanie poten-
cjału twórczego i koncepcyjnego naszych gości.  
To publiczność wskazuje i wybiera formy i treści mu-
zealnych działań, współtworzy tematy zajęć, reali-
zuje filmy z wykorzystaniem dzieł, buduje muzealne 
ekspozycje. Chcemy dzielić się ze szkołami naszym 
potencjałem. Potencjałem zasobów artystycznych, 
ale przede wszystkim ideą wspólnego projektowania 
sytuacji twórczych, projektów edukacyjnych opartych 
na partnerstwie, odważnym stawianiu pytań i ryzykow-
nym  przekraczaniu granic. Zapraszamy do współpracy 
szkoły, nauczycieli, uczniów i wszystkich, którzy  
są otwarci doświadczanie uczestniczenie w procesie 
poznawania siebie i świata przez pryzmat sztuki. 

Bożena Pysiewicz – Historyk sztuki, edukator, zastęp-
ca kierownika Działu Edukacji Muzeum Narodowego 
w Warszawie. Jest autorką i koordynatorką wielu 
programów edukacyjnych do galerii stałych i wystaw 
czasowych. Autorka projektu Temat: Sztuka, który zdo-
był Grand Prix Warszawskiej Giełdy Programów Edukacji 
Kulturalnej w 2014 roku.

Na bezpiecznym gruncie 
sztuki, w przestrzeni 
bez ławek i ocen można 
dyskutować, stawiać trudne 
pytania, pobudzać do 
formułowania własnych 
sądów.
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21 sierpnia 2015 

10.00 – 11.45 – Rozpoczęcie konferencji 
Robert Firmhofer – Dyrektor Centrum Nauki Kopernik 
Joanna Berdzik – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Edukacji Narodowej 
 

11.45 – 12.45 – Przerwa kawowa w kawiarni 
konferencyjnej

12.45 – 14.45 – Panele dyskusyjne 
1. Jak budować relacje, czyli klasa jako zespół 
2. Razem możemy więcej, czyli szkoła jako 
    środowisko uczące się 
3. Jak dać coś innym, jednocześnie samemu stając  
     się bogatszym, czyli szkoła w środowisku lokalnym 
4. Jak zmienić oczekiwania we wzajemne wsparcie,  
    czyli współpraca instytucji edukacyjnych 
5. Jak nawiązać współpracę, o której wszyscy marzą,  
    czyli edukacja spotyka naukę i biznes

14.45 – 15.45 – Obiad

15.45 – 17.00 – Warsztaty integracyjne  
 

17.00 – 17.30 – Przerwa kawowa w kawiarni 
konferencyjnej

17.30 – 19.00 – Pokaz filmu „Optymista” 
i dyskusja 

19.00 – 20.00 – Kolacja 
 
20.00 – 22.00 – Czas wolny, zwiedzanie wystaw 
Centrum Nauki Kopernik 
 
 
 

22 sierpnia 2015 

9.30 – 10.00 – Podsumowanie paneli  
dyskusyjnych: dr Joanna Stocka, Marta Dobrzyńska,  
dr Bohdan Skrzypczak, Marcin Centkowski, prof. 
Stanisław Czachorowski

10.00 – 11.00 – Szkoła OdNowa  
– Sesja plenarna z udziałem zaproszonych gości 
 
11.00 – 11.30 – Przerwa kawowa w kawiarni 
konferencyjnej

11.30 – 14.30 – Równoległe sesje warsztatowe: 
1. W interdyscyplinarnym świecie – o konieczności  
    współpracy specjalistów z różnych dziedzin nauki 
2. Zrób to sam – o uczeniu przez dociekanie 
3. Z czym w XXI wiek? – o wiedzy, umiejętnościach   
    i postawach przydatnych w życiu 
4. Jasno o świetle – o tym, jak ciekawie uczyć o fotonice 
5. Lekcje nie z tej ziemi – o tematyce kosmicznej   
     w szkole 
6. Co z mamą i tatą? – o miejscu rodziców w edukacji 
7. Uczymy się razem – o współpracy z uczniami 
8. Jak pytać, by nie błądzić? – o stosowaniu metody   
    badawczej

14.30 – 15.30 – Obiad

15.30 – 15.45 – Podsumowanie warsztatów

15.45 – 16.45 – Wykład „Wychowanie  
w wolności do wolności” – prof. Tadeusz Gadacz 

16.45 – 17.15 – Uroczyste zakończenie  
konferencji – prof. Łukasz Turski  
 

17.15 – 18.30 – Pokazy w Teatrze Wysokich 
Napięć i Planetarium
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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 r. i 26.07.2010 r.

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

Ustawa z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu  
i prowadzeniu działalności kulturalnej

Centrum Nauki Kopernik jest instytucją kultury.

Jego organizatorzy to: 
Miasto Stołeczne Warszawa, Minister Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, Minister Edukacji Narodowej

Koordynator merytoryczny:  
Marta Modrzejewska (CNK) 
 
Redakcja i korekta:  
Ewa Szymczak

Projekt graficzny: 
Joanna Franczykowska (CNK)

Autorzy zdjęć: 
Adam Kozak: s. 4,5, 7, 15, 18, 20, 21, 31, 42, 43, 48, 
70, 71, 73 

Robert Kowalewski: s. 25, 28, 34, 55, 74, 77 
Filip Klimaszewski: s. 37, 82 
Franciszek Mazur: s. 67 
Marian Zubrzycki: s. 64 
Patryk Grochowalski: s. 80 
 

Nakład: 1000 szt.

Centrum Nauki Kopernik 
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 
00-390 Warszawa 
 
www.kopernik.org.pl
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Honorowy Konferencji




