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Rozmowa na
dobry początek

Między nauką a edukacją
Anna Dziama

Rozmowa z Anną Dziamą, Dyrektorem Edukacji Centrum Nauki Kopernik
Rozmawiała: Patrycja Strzetelska
Patrycja Strzetelska: Edukacja bliżej nauki. Tytuł tegorocznej konferencji sugerował, że jest im do siebie
daleko.
Anna Dziama: Tak. Słowo „edukacja” zazwyczaj kojarzone jest z formalnym systemem kształcenia: szkołą,
nauczycielem i uczniem. We wspomnieniach wielu
dorosłych i dla obecnych uczniów nauka w szkole to
spotkanie z ogromem gotowej wiedzy z wielu dziedzin.
Także konieczność jej przyswojenia pod presją sprawdzianów i egzaminów.
A „nauka”?
Jak mówił profesor Janusz Mucha podczas swojego wykładu – nauka to sposób pozyskiwania wiedzy,
u którego podstawy leży pewna metoda rozumowania
i postępowania.
Dyscyplina myślenia?
Każdy rodzić pamięta w życiu swojego dziecka czas
pytań ,,a dlaczego”? Wszystko, co dzieci spotkają na
drodze jest nowe i nieznane. Ten najbliższy świat zaciekawia i budzi potrzebę lepszego poznania, rozumienia.
Dzieci nie boją się niewiedzy. Są niecierpliwe – w poszukiwaniu odpowiedzi dotykają, oglądają, sprawdzają,
natarczywie dopytują. Każdy maluch jest, w pewnym
sensie, badaczem i odkrywcą, chociaż nie zdaje sobie
z tego sprawy. Nieznane, które próbuje oswoić dziecko, jest często zbyt skomplikowanym zjawiskiem lub
problemem, aby jedno uniwersalne i proste pytanie
,,a dlaczego?” pomogło znaleźć właściwą odpowiedź.
Dorastając możemy kształtować tę umiejętność.
Czy edukacja wspiera jej kształtowanie?
Wielu pedagogom wydaje się, że tak. Dużo odpowiedzi na pytania dzieci niosą przecież podręczniki i inne
pomoce dydaktyczne, nieustannie reformowane wraz
z programami nauczania. Edukacji XXI wieku ciągle
przyświeca cel sformułowany przez XVIII wiecznych
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encyklopedystów: zgromadzić i udostępnić zasoby
wiedzy.
To źle, że udostępniamy tę wiedzę?
Wiedza, doświadczenia, dorobek wielu pokoleń to kapitał, który jest dostępny dzięki nowoczesnym technologiom informacyjnym. Nie trzeba chodzić do szkoły aby
uzyskać do tej wiedzy dostęp. Kluczowe wyzwania jakie
stają teraz przed edukacją brzmią raczej następująco:
jak nie tracić tej dziecięcej ciekawości i odwagi eksploracji? Jak wzmacniać wytrwałość i samodzielność
poszukiwania odpowiedzi? Jak uczyć się oceny wartości
udzielonych lub pozyskanych odpowiedzi?
Jak nauka może wpłynąć na edukację?
Na to pytanie poszukujemy odpowiedzi na dorocznej
konferencji Pokazać-Przekazać. Podczas pierwszych
edycji naukowcy-popularyzatorzy nauki oraz praktycy
edukacji dzielili się pomysłami, w jaki sposób uatrakcyjnić lekcje pokazami doświadczeń. Jak na nowo zaciekawić uczniów światem i nauką.
W kolejnych latach szukaliśmy inspirujących tematów
uczenia na styku różnych dziedzin wiedzy i nauki, a także przedmiotów nauczania – stąd tytuł jednej z konferencji: ,,O interdyscyplinarności”.
W ostatnich latach dużo uwagi poświęcamy upowszechnianiu aktywizujących i angażujących uczniów
metod uczenia się. Naukowców i praktyków edukacji
łączy podczas konferencji poznawanie i adaptowanie do
realiów edukacji szkolnej metody badawczej. Może właśnie metody postępowania właściwe dla nauki, pomogą
dzisiejszym uczniom lepiej przygotować się na wyzwanie jakim jest dynamika zmian współczesnego świata?

Czy uczniowie mogliby wzorować się na pracy naukowców?
Nie tylko uczniowie… Stan niewiedzy dotyka każdego z nas. I nie jest to sytuacja komfortowa. Radzimy
sobie z nią na wiele sposobów. Pasywnie – pozostając
w obszarze własnych, specjalistycznych kompetencji.
Aktywnie – współpracując z osobami o uzupełniających
wobec naszych kompetencjach. No i wobec tempa
przyrostu wiedzy oraz rozwoju technologii w coraz
większym stopniu opieramy się na wiedzy eksperckiej
i umiejętnościach specjalistów. Przy wielu zaletach
tego modelu generuje on rozwój postawy bezradności
i bierności w prostych, codziennych sytuacjach. Nie bez
powodu za cytat przewodni tegorocznej konferencji
obraliśmy słowa Richarda Feynmanna
Pozwól, że przytoczę: „Nauka pokazuje, jak wielką
wartością jest zarówno racjonalne rozumowanie, jak
i wolność myśli”.
Pamiętam fragment tekstu pani profesor Magdaleny
Fikus o metodzie badawczej. Pisała, że celem pracy naukowca jest dążenie do prawdy. Nie każde pytanie i nie
każda droga poszukiwań nas ku tej prawdzie poprowadzi. Tej umiejętności moglibyśmy się więcej uczyć,
ćwiczyć ją – zwłaszcza w szkole.
Zbliżając edukację do nauki?
Tak. Taką postawiliśmy tezę podczas konferencji.
Zauważ, że nauka i edukacja zazwyczaj postrzegane są jako dwa, odrębne światy. Przedstawił to podczas swojego wykładu, nasz gość specjalny – Matteo
Merzagora. Nauka to ten obszar, w którym powstaje
wiedza. Edukacja to obszar, w którym ta wiedza do czegoś jest wykorzystywana. W klasycznym pojmowaniu te
dwa światy są rozłączne, chociaż oczywiście na siebie
wpływają.
Jak?
Zazwyczaj nauka inspiruje i wspiera edukację. Szkoły
zapraszają naukowców z wykładami czy pokazami popularnonaukowymi. Podczas takich wydarzeń jak Piknik
Naukowy czy Festiwale Nauki naukowcy prezentują
wyniki badań i opowiadają o swojej pracy. Na zajęciach
Rozmowa na dobry początek

dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez naukowców
na Uniwersytetach Dzieci. Wiele wyższych uczelni regularnie organizuje warsztaty dla młodzieży i udostępnia
świetnie wyposażone laboratoria. W Centrum Nauki
Kopernik liczne grupy szkolne odwiedzają wystawy,
korzystają z zajęć w laboratoriach czy pokazów w planetarium. To tylko przykłady ilustrujące różnorodność
form i zakres popularyzacji nauki. Przedstawiciele tego
ruchu spotkają się również podczas konferencji Pokazać
– Przekazać. Warto tutaj wspomnieć o Porozumieniu
Społeczeństwo i Nauka, które integruje środowisko polskich centrów nauki, instytucji i organizacji działających
na rzecz popularyzacji nauki.
Wymieniłaś wiele aktywności. To mało?
Nasuwają mi się dwa pytania. Czy takie działania są powszechnie dostępne? Jak wielu uczniów podczas swojej
szkolnej edukacji ma okazję żeby spotkać żywą naukę,
porozmawiać z naukowcem przekroczyć progi wyższej
uczelni czy instytutu badawczego? A drugie pytanie
brzmi: jaki wpływ, w skali całego procesu uczenia się
mają krótkotrwałe, czasem incydentalne, spotkania?
W jaki sposób tę naukową aktywność miałaby wspierać edukacja?
A pytasz o edukację czy o szkołę? Podane przykłady
świadczą, że w tym naukowym obszarze rozwoju edukacji – wiele dzieje się poza szkołą…
A w szkole?
W szkole, na każdej lekcji, w każdej klasie można budować lepsze rozumienie nauki i jej znaczenia dla rozwoju
i jakości życia. To wielkie zadanie dla nauczycieli. Mamy
zaszczyt współpracować z takimi nauczycielami w programie Klub Młodego Odkrywcy. Opiekunowie klubów
stanowili prawie 1/3 uczestników tegorocznej konferencji. Znamy uczniów, których zainteresowania i pasja
prowadzi do własnych badań naukowych. Już od kilkudziesięciu lat wsparcie i pomoc naukowców zapewnia
im Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci.
Nauka rozbudza aktywność?
Nauka jest częścią kultury. Jeśli więc uczestnictwo
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w kulturze jest miarą aktywności społecznej, to uczestnictwo w nauce również nią jest. Piknik Naukowy
w Warszawie co roku gości ponad 200 instytucji i odwiedza go ponad sto tysięcy osób. Podobne wydarzenia
organizuje wiele miast i ośrodków akademickich. Widać,
że poprzez naukę i zwiększenie zainteresowania nauką
w szkołach – zwiększa się lokalna aktywność społeczna. To szalenie ciekawa przestrzeń, której poświęcamy
tegoroczne V Forum Klubów Młodego Odkrywcy.
Co mieści się w tej nowej przestrzeni?
Przestrzeń – między nauką a edukacją – może być obszarem większej partycypacji społeczeństwa w nauce.
Jej wyrazem może być chęć lepszego poznanie środowiska, w którym żyjemy i za które chcemy być współodpowiedzialni. Przychodzą mi na myśl np. obserwacje
i badanie wędrówek ptaków. W programie KMO tę
przestrzeń wypełniają mini-projekty badawcze. Kluby
przekształcają trawniki wokół szkoły w łąkę i badają
życie owadów; badają i oceniają stan wody w pobliskich
zbiornikach; obserwują gwiazdy i mierzą się z problemem ,,zaśmiecania światłem”. To także przykład
dorosłych (nienaukowców), których osobiste problemy
doprowadziły do podjęcia badań naukowych i poszukiwania rozwiązań dla poprawy jakości życia. Ten temat
poruszała wystawa ,,Obywatele w nauce” towarzysząca
konferencji.
Wróćmy do samej konferencji. Co szczególnie utkwiło Ci w pamięci podczas tegorocznego wydarzenia?
Konferencja i jej uczestnicy przynieśli mi mnóstwo
inspiracji. Jedną z nich był wykład dr Ilony IłowieckiejTańskiej i rozmowa na temat kapitału naukowego.
Pytanie co powoduje, że interesujemy się nauką,
cenimy jej dorobek, chcemy lepiej poznać i wykorzystać w naszym życiu? Co decyduje, że myślimy o sobie
jako o potencjalnych naukowcach? Tekst poświęcony
temu zagadnieniu nasi czytelnicy znajdą w tej publikacji.
Zachęcam do lektury.
Konferencja Pokazać – Przekazać nazywana jest
kulminacyjnym momentem edukacyjnej działalności
Centrum Nauki Kopernik. Co to znaczy?
Rozmowa na dobry początek

Konferencja to spotkanie ludzi i idei. Co roku, poprzez
nowy temat, wkraczamy na nieznany ląd. Dlatego podczas konferencji pada wiele trudnych pytań. Odpowiedzi
poszukujemy odwołując się do doświadczeń i umiejętności, które już zdobyliśmy. Dzielimy się wiedzą.
Pokazać – Przekazać gromadzi bardzo różnorodne
i wszechstronne środowisko: instytucje publiczne i samorządowe, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia,
media. Są wśród nas osoby zaangażowane w edukację
formalną i nieformalną: doradcy metodyczni, dyrektorzy
szkół, nauczyciele, pracownicy bibliotek, centrów nauki
i kultury, edukatorzy i naukowcy, dziennikarze i przedstawiciele biznesu. Mamy szansę lepiej się poznać,
nawiązać kontakty, przedyskutować temat konferencji.
Tworzymy sieć współpracy, dzięki której możemy zdziałać więcej.
Zdradzisz nam przyszłoroczny temat konferencji?
Chcemy nadal eksplorować obszar między nauką
i edukacją. To nowy i niedookreślony świat, który tworzy
się na naszych oczach. Sądzę, że zadaniem na przyszłość jest jego współtworzenie. Ostatnia konferencja
pozostawiła w nas niedosyt tematu nauki obywatelskiej,
zwiększania jej obecności w edukacji, również tej szkolnej. Mam nadzieję, że Konferencja Pokazać-Przekazać
w swojej XI odsłonie nadal będzie okazją do mądrej
dyskusji i prezentacji inspirujących rozwiązań edukacyjnych. Już teraz serdecznie zapraszam na nasze kolejne
spotkanie w dniach 25 – 26 sierpnia 2017 roku.
Anna Dziama – Dyrektor Edukacji Centrum Nauki
Kopernik. Absolwentka Wydziału Geografii i Studiów
Regionalnych UW. Przez 20 lat związana ze środowiskiem warszawskiej oświaty. Była m.in. nauczycielem,
wychowawcą oraz zastępcą dyrektora I Społecznego
Liceum Ogólnokształcącego „Bednarska” oraz nauczycielem i dyrektorem szkół: podstawowej, gimnazjum i liceum prowadzonych przez Fundację Szkoły Społecznej
w Warszawie-Wesołej. W CNK od 2010 roku zajmuje się
projektami wspierającymi współpracę różnych środowisk na rzecz rozwoju edukacji.
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Kapitał naukowy – na drogę w dorosłość
dr Ilona Iłowiecka-Tańska

SENS.
Szkoła
Edukacja
Nauka
Społeczeństwo

Wkrótce nasze społeczeństwo będzie potrzebowało coraz więcej osób pracujących
obszarze nauk przyrodniczych i ścisłych. Co można zrobić, żeby uczniowie zobaczyli
w nauce swoją przyszłość?
Wyobraźmy sobie, że w jednej ławce siedzą dwie
uczennice. Obie świetnie się uczą: mają bardzo dobre
oceny z matematyki i przyrody, przygotowują się do
konkursów przedmiotowych. Wyobraźmy sobie, że
oboje rodzice pierwszej, nazwijmy ją Kasią, skończyli
studia. Mama pracuje w laboratorium w firmie produkującej leki, tata jest inżynierem w firmie telekomunikacyjnej. Rodzice drugiej dziewczynki, nazwijmy ją Anią,
mają wykształcenie średnie i prowadzą dobrze prosperujące delikatesy. Kasia bywa z rodzicami na imprezach
naukowych. Ania należy do reprezentacji szkoły w piłce
ręcznej. Łączą je ambicje i świetne oceny, różni – struktura kapitału naukowego. W przyszłości udzielą zapewne odmiennych odpowiedzi na pytanie o miejsce, jakie
nauka zajmuje w ich życiu.
Czym jest kapitał naukowy?
Profesor Louise Archer z londyńskiego Kings College
twierdzi, że kluczowy wpływ na aspiracje uczniów ma
poziom ich kapitału naukowego. Ów kapitał to symboliczne zasoby determinujące to, w jaki sposób dzieci
i młodzież myślą o sobie samych w kontekście nauki.
Uściślijmy: nauki – czyli fizyki, biologii, chemii, matematyki, a nie edukacji. Czym są jednak te zasoby? Zdaniem
Archer na kapitał naukowy składają się cztery rodzaje
„wyposażenia”, z jakim uczniowie wkraczają w dorosłość. Po pierwsze – alfabetyzm naukowy, czyli to, co
uczniowie wiedzą o nauce. Czym zajmują się fizycy? Na
czym polega praca w laboratorium? Jaki jest związek
między GPS-em a nauką? To przykładowe pytania,
które mogliby zadać badacze chcący sprawdzić, co
uczniowie wiedzą o nauce. Po drugie – przekonanie
uczniów o ich własnych kompetencjach naukowych,
czyli m.in. to, co myślą o sobie pod wpływem ocen
i opinii nauczycieli. Czy uczeń myśli, że ktoś taki jak on
mógłby zostać naukowcem? Czy uważa, że ktoś taki
jak on może wymyślać nowe technologie? Po trzecie
SENS. Szkoła Edukacja Nauka Społeczeństwo

– codzienne i niecodzienne praktyki uczniów związane
z nauką. Odwiedzanie muzeów i centrów nauki, uczestnictwo w kołach zainteresowań, śledzenie wiadomości
dotyczących nauki w Internecie to praktyki, które według badaczy podnoszą poziom kapitału naukowego.
Po czwarte wreszcie, na wartość kapitału wpływa to,
kogo znają uczniowie. Dzieci, które mają w najbliższej
rodzinie naukowca, niemal dwukrotnie częściej wykazują wysokie aspiracje, jeśli chodzi o własną przyszłość
naukową. Ich wyobrażenie o tym, na czym polega praca
w nauce, jest bardziej konkretne i tym samym – łatwiej
im się z nim utożsamić. Co z tego może wynikać dla
naszych przykładowych uczennic?
Być albo nie być naukowcem
Naukowcy z londyńskiego Kings College zapytali brytyjskich uczniów między 10. a 14. rokiem życia o to, co
myślą o przedmiotach ścisłych, a także o ich aspiracje
zawodowe. Okazało się, że ogromna część badanych
uważała, iż przedmioty przyrodnicze i ścisłe są… bardzo
ciekawe. Mało tego, zdecydowana większość stwierdziła, że na lekcjach przyrody dowiaduje się naprawdę
interesujących rzeczy, a rodzice uważają za ważne, by
uczyć się tych przedmiotów.

Prawie 4/5 badanych
zgadzało się, że naukowcy
wykonują bardzo pożyteczną
pracę. Cóż jednak
z tego, skoro mniej niż 15%
wyrażało ochotę bycia nimi
w przyszłości.
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Co z tego wynika? Gdyby myśleć o Kasi i Ani jako
o ilustracjach pewnego typu kapitału, można by przypuszczać, że Kasia należałaby do grona osób, które
rozważałyby karierę naukową i być może podjęłyby decyzję o studiach na kierunkach ścisłych lub przyrodniczych. Gdyby postać Ani miała ilustrować wyniki badań,
napisałaby, że nauka jest ciekawa, ale… nie wiązałaby
z nią swojej przyszłości. Może wybrałaby studia z zarządzania albo socjologię? Brakującym ogniwem byłoby
jej osobiste doświadczenie z nauką. Inaczej niż Kasia,
która podczas codziennych rozmów z rodzicami buduje
swoje własne wyobrażenie o tym, co to znaczy być naukowcem, Ania może polegać tylko na wyobraźni i stereotypach. A te, jak mówią badania, nie są korzystne dla
nauki. Uczniowie nadal są przekonani, że swoje miejsce
w świecie nauki odnajdują tylko geniusze i że jest to
praca… dla starszych, dość dziwacznych mężczyzn. Sęk
w tym, że nasze społeczeństwo będzie potrzebowało
coraz więcej osób, które podejmą decyzję o studiowaniu i pracy badawczej w obszarze nauk przyrodniczych
i ścisłych. Co zatem można zrobić, żeby osoby takie jak
Ania zobaczyły w nauce swoją przyszłość?
Skąd brać kapitał naukowy?
Najważniejsze zadanie to zbudować osobisty, oparty na doświadczeniu, stosunek uczniów do nauki.
Duże nadzieje, jeśli chodzi o wpływ na kapitał naukowy uczniów, wiąże się z edukacją pozaszkolną:
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z odwiedzinami w muzeach, centrach nauki, ogrodach botanicznych i zoologicznych, z uczestnictwem
piknikach naukowych i festiwalach oraz w spotkaniach
z naukowcami. Im bliższy jest kontakt ucznia z nauką,
tym większa szansa, że w różnorodności, która cechuje
pracę badawczą, dostrzeże miejsce dla siebie.
Aktywność eksploracyjna, czyli, w pewnym uproszczeniu, gotowość do eksperymentowania, którą uruchamiają takie wystawy jak te w Centrum Nauki Kopernik,
pozwala z innej perspektywy spojrzeć na naukę.
Poprzez eksponaty, warsztaty, zajęcia w laboratoriach
fizyka, chemia, biologia przestają być zbiorem definicji
i wzorów. Stają się ciągiem pytań i zagadek – Dlaczego
tak? Co będzie, jeśli zrobię inaczej? Od czego to zależy?
– na które można odpowiedzieć dzięki uważności, pomysłowości, wytrwałości, gotowości do podejmowania
ryzyka i popełniania błędów. Ta odmienna perspektywa
to szansa odnalezienia się w nauce tych uczniów, którym dotychczasowe doświadczenie życiowe mówiło, że
to nie dla nich.
Nie jest to jednak proste. Badacze z Centrum Nauki
Kopernik obserwowali na wystawach uczniów klas
szóstych o różnej wartości kapitału naukowego. Na
początku wydawało się, że niezależnie od kapitału zachowują się tak samo. Uczniowie podchodzili
do takiej samej liczby eksponatów. Różnili się jednak

zasadniczo tym, co robili z nimi dalej. Im wyższy mieli
poziom kapitału naukowego, tym aktywniej korzystali
z eksponatów – używali ich i eksperymentowali. Im
niższy – tym częściej poprzestawali tylko na patrzeniu
i obserwacji. A zatem w mniejszym stopniu korzystali
z wizyty w centrum. Można w pewnym uproszczeniu
powiedzieć, że uczniowie o wyższym kapitale zachowywali się tak, jakby umieli lepiej korzystać z miejsc
takich jak wystawy i eksponaty. Dlaczego tak się dzieje
– badacze szukają odpowiedzi. Być może uczniowie
o niższym kapitale są mniej śmiali w podchodzeniu
do eksponatów, bo obawiają się, że sobie z nimi nie
poradzą. Być może zjawiska, które pokazują eksponaty,
nie budzą ich ciekawości, bo nie umieją w taki sposób
się uczyć. Wstępne wyniki badań oznaczają jednak, że
praca nad rozwojem kapitału będzie bardziej subtelna,
niż się to początkowo wydawało. Jednym z jej elementów będzie bowiem dostosowanie doświadczeń do
poziomów gotowości uczniów do skorzystania z nich.
Mówiąc inaczej, prawdziwe wyzwanie będzie polegało
nie tylko na tym, żeby uczennica taka jak Ania pojechała na piknik naukowy czy wzięła udział w warsztatach.
Trzeba zastanowić się, co zrobić, żeby znalazła na nich
swoje miejsce. To wspólne zadanie nauczycieli, edukatorów, twórców wystaw i eksponatów. Badania kapitału naukowego otwierają więc nowy sposób myślenia
o roli edukacji i współpracy instytucji, które ją tworzą.
Stawką są aspiracje uczniów: czy będą chcieli zająć się
w przyszłości tymi wszystkimi technologiami i badaniami, które sprawiają, że mamy nadzieję na coraz lepsze
i dłuższe życie.
dr Ilona Iłowiecka-Tańska – Antropolog kultury,
kierownik Działu Badań w Centrum Nauki Kopernik.
Zajmuje się modernizacją społeczną i współczesnymi przeobrażeniami roli nauki i naukowców. Autorka
książki „Liderzy i działacze: o idei trzeciego sektora
w Polsce”. W 2007 roku na zlecenie Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego opracowała pierwszy polski
podręcznik promocji nauki.
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Między tworzeniem wiedzy a jej upowszechnianiem:
jakie jest stanowisko współczesnej oświaty?
Matteo Merzagora
odnawialnej, a także rzecz jasna symbolem statusu.
Ich sukces należałoby zatem przypisywać w większym
stopniu temu nałożeniu się cech niż atrybutom technicznym czy marketingowym.

W jaki sposób wybrane zjawiska ewolucyjne występujące w nauce, w komunikacji
naukowej oraz w komunikacji ogólnej będą, mogłyby i powinny wpływać na formalną
edukację naukową.
Nie potrafię znaleźć lepszego stwierdzenia, którym
można by opisać znaczenie oświaty i społecznego
zaangażowania w naukę, niż słynny cytat z Franka
Oppenheimera: „Ludzie mogą zmienić otaczający ich
świat poprzez swoje decyzje i działania tylko i wyłącznie wówczas, gdy czują, że go rozumieją lub przynajmniej są przekonani, że mogliby go zrozumieć, gdyby
zechcieli”.
W 1969 roku założyciel Exploratorium w San Francisco
wydał manifest programowy, w którym nakreślił polityczne znaczenie ogólnej oświaty, a oświaty naukowej
w szczególności. Jeśli jednak chcemy pojąć rolę współczesnego kształcenia (formalnego i nieformalnego: to
rozróżnienie zaczyna trącić myszką!), musimy sprawdzić, w jaki sposób to początkowe założenie odnosi się
do najnowszych zmian zachodzących na świecie w kilku
różnych domenach, m.in. oświaty, nauki, biznesu itp.
Zacznijmy od oświaty. W 2007 roku inny badacz
z Exploratorium, Bob Semper, wskazał na istotną zmianę
zachodzącą w oświacie, którą można by nazwać procesem deinstytucjonalizacji edukacji: […] fundamentalna
zmiana w krajobrazie naukowym. Narzędzia komunikacji
takie jak Internet, telefony komórkowe i sieci bezprzewodowe – a także nowe możliwości społecznego
uczenia się, jakie oferują – umożliwiają ludziom decydowanie o tym, kiedy i skąd zaczerpną wiedzę. Prowadzi
to do deinstytucjonalizacji edukacji […] – stanu rzeczy,
w którym poszczególne instytucje o materialnych
siedzibach utracą swój wyjątkowy status dostawców
wiedzy. […] Wyobraźmy sobie osoby uczące się nie tylko
jako uczniów w szkołach, lecz jako aktywnych uczestników w środowisku, na które składają się szkoły, domy,
media, muzea itp.
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Gdy chodzi o same nauki ścisłe, wydaje się, że John
Ziman najtrafniej opisał przesunięcie w kierunku nauki
postakademickiej; modelu, w którym kluczowe decyzje rządzące ewolucją nauki podejmowane są przez
niejednorodne grono aktorów, znacznie szersze niż
to, któremu my jako społeczeństwo przypisaliśmy tę
rolę (uniwersytety, instytucje badawcze), a obejmujące
biznes, armię, religię, reklamę, media itp. Nigdy jednak
nie zrozumiemy edukacji naukowej, jeśli pozostaniemy
wyłącznie przy obserwacji ewolucji nauki i oświaty.
Ostatnie dziesięciolecie wydało nowe praktyki i doświadczenia, w których tworzenie wiedzy oraz jej upowszechnianie (a w uproszczeniu: badania i komunikację)
trudno jest od siebie oddzielić, a ponadto zachodzą one
jednocześnie, nie zaś jako oddzielne etapy tego samego
procesu.
PJ Harvey, Starbucks, brazylijscy golarze i Tesla
Model 3
Najnowszy album artystki rockowej PJ Harvey powstał
w całości przy udziale publiczności. Nie był to album
nagrywany na żywo, lecz powstawał w studiu, do którego zaproszono publiczność. Widownia mogła zatem
zobaczyć i usłyszeć cały proces powstawania nagrania.
Czy uznać to za serię koncertów? Artystyczny performance? Sesję nagraniową? Koncepcję marketingową?
Proces koprodukcyjny? Wydaje się, że Harvey zatarła
wszystkie bariery pomiędzy nimi.
Sieć Starbucks można wykorzystać jako komercyjny – ktoś mógłby rzec „zdegenerowany” – przykład
globalnej tendencji do powstawania „trzecich miejsc”,
z francuska tiers-lieu, rozmywających granice rozdzielające przestrzeń zawodową, wypoczynkową i prywatną.
Mimo że definiują się jako sprzedawcy kawy i ciasteczek, w rzeczywistości sprzedają przede wszystkim
możliwość prowadzenia rozmów w przestrzeni do

Oczywiście nie można pomijać również wkładu ruchów na rzecz otwartego oprogramowania i otwartej
nauki, majsterkowiczów (makers) oraz myślenia projektowego (design thinking), umożliwiły one bowiem –
i wciąż to robią – kulturowe otwarcie umysłów naszych
społeczeństw.

spotkań, łączność bezprzewodową, stolik i krzesło
do pracy itp. Nie jest to oczywiście niczym nowym.
Historycznym przykładem trzecich miejsc są zakłady
golarskie w Brazylii oraz wielu innych krajach, w których
mężczyźni (istnieją również odpowiedniki dla kobiet)
spotykają się, aby zarządzać polis, zacierając granicę
pomiędzy usługą fryzjerską a samorządem miejskim.
L’économie de la fonctionnalité, prawdopodobnie
najdłużej utrzymujący się trend światowy, dowodzi, że
zatarciu ulegają również granice pomiędzy produktem
a usługą (bardzo łatwo tego dowieść, odwiedzając
stronę internetową dowolnego europejskiego przewoźnika kolejowego). A w połączeniu z licznymi postaciami
crowdfundingu lub praktyką wczesnej rezerwacji złożoność zjawiska przybiera tylko na sile. Za przykład niech
posłużą oferowane przez Elona Muska elektryczne
samochody Tesla Model 3: zanim prototyp ujrzał światło
dzienne, zarezerwowano niemal pół miliona egzemplarzy; samochody te są zarazem środkiem transportu, narzędziem ochrony klimatu dla zaangażowanych
konsumentów, systemem przechowywania energii
dla pracujących w sposób nieciągły, źródłem energii
SENS. Szkoła Edukacja Nauka Społeczeństwo

Przyłożenie tych trendów do komunikacji naukowej
oraz edukacji naukowej prowadzi do pojawienia się ciekawych i stanowiących cudowne wyzwanie intelektualne „obszarów szarości”: obszarów, w których możemy
w tym samym czasie i w ramach tej samej aktywności
zaspokajać odrębne interesy badaczy oraz interesy
innych stron, w tym społeczeństwa; obszarów, w których dochodzi do konstruktywnych zderzeń pomiędzy
naukowcami a społeczeństwem; obszarów, do których
naukowcy są zapraszani nie tylko ze względu na posiadaną przez nich wiedzę, lecz także ze względu na to,
czego nie wiedzą, tym samym występując jako badacze,
nie zaś wyłącznie eksperci, zainteresowani spotkaniem
z pozostałymi segmentami społeczeństwa, by doskonalić swoją wnikliwość badawczą; przedstawiciele
społeczeństwa natomiast zapraszani są ze względu na
ich wiedzę, którą pragną się podzielić ze społecznością
naukową.
Jednym z głównych, wspaniałych atrybutów metody
naukowej jest to, że upowszechnianie wiedzy oraz jej
tworzenie są ze sobą ściśle związane. Publiczna komunikacja oraz edukacja naukowa często wydają się zaniedbywać okazję do naśladowania tej cechy. Konferencja
naukowa jest dla uczestniczących w niej stron szansą
zarówno dzielenia się wiedzą, jak i jej tworzenia. Inaczej
jest w przypadku większości angażujących społecznie
wydarzeń naukowych, które charakteryzują się wyraźnym oddzieleniem ról.
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Problem nie leży w tym, czy zbudowaliśmy komunikację jedno-, dwu- czy wielokierunkową. Nie chodzi
też o występowanie (często błędnie zdefiniowanego)
„dialogu” ani obecność (często błędnie zdefiniowanej)
metody naukowej czy historii nauki. Są to oczywiście
elementy ciekawe, acz niewystarczające. Problem tkwi
w samych przyczynach, dla których naukowcy i społeczeństwo uczestniczą we wspólnych wydarzeniach.
Nazbyt często nie możemy zaoferować otoczenia,
w którym naukowcy odczuliby rzeczywistą zawodową
ciekawość (a więc użytecznego dla prowadzenia badań
naukowych). Nie tworzymy też środowiska, które ułatwiałoby szerokiej publiczności proces „hakowania” wiedzy naukowej (w terminologii Yurija Castelfranchiego),
aby służyła samodzielnie określonym i często niespodziewanym funkcjom.
Obszary szarości w nauce w społeczeństwie.
Przejdźmy do nauki na polu społecznym. Oczywistym
pierwszym przykładem obszaru szarości, który przychodzi na myśl, jest fala nauki obywatelskiej. Nie zamierzam się tu wdawać w szczegółowy opis tego niezwykle
złożonego zjawiska. Jego rozliczne pożytki oraz wady
można z łatwością prześledzić na przykład w dwóch
wydaniach specjalnych opublikowanych niedawno
przez Jcom (http://jcom.sissa.it/archive/15/01 oraz
http://jcom.sissa.it/archive/15/03), za pośrednictwem
European Citizen Science Association (Europejskiego
Towarzystwa Nauki Obywatelskiej, http://ecsa.citizen-science.net/), International Science Shop Network
(Międzynarodowej Sieci Warsztatów Naukowych, http://
www.livingknowledge.org/) lub dzięki licznym projektom i stronom internetowym wyrastającym na całym
świecie jak grzyby po deszczu. Naukę obywatelską
należy jednak uznawać za inicjatywę ukierunkowaną
badawczo, w której zainteresowania i wiedza obywateli
stanowią siłę napędową badań w zakresie ustalania planu badawczego oraz źródeł informacji. Analizowane tu
rozmycie granic dzielących komunikację od badań nie
stanowi istotnego elementu, a w niektórych przypadkach może wręcz wywierać negatywny wpływ na naukę
obywatelską (prowadząc do swoistej partycypacyjnej
odmiany tzw. „ekościemy”, ang. greenwashing).
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Przykłady obszarów szarości charakteryzują się raczej
jednoczesnością badań i komunikacji w ramach tego
samego wydarzenia, które nie stanowią dwóch oddzielnych faz procesu.
Wspaniałym przykładem jest koncepcja „laboratorium
w Galerii” dublińskiej Science Gallery. Wystawy takie
jak „Memory lab” („Laboratorium pamięci”), „Happy?”
(„Szczęśliwy?”) czy „Fat lab” („Laboratorium tłuszczu”)
były postrzegane jako wystawy w pełni ukierunkowane
na szeroką publiczność, które stały się użyteczne dla
naukowców, i na odwrót, jako środowisko badawcze
dostępne szerokiej publiczności.

Podobnym doświadczeniem jest „Wielki eksperyment
partycypacyjny” zapoczątkowany w 2015 r. w ramach
francuskiego konsorcjum Europejskich Nocy Badaczy,
który niebawem zostanie wznowiony w 2017 r. Na GEP
(Grande Experience Participative) składa się wezwanie do składania ofert finansowania eksperymentu
naukowego, który czerpałby z uczestnictwa ponad 5
tysięcy osób w trakcie jednej nocy (Europejskiej Nocy
Badaczy) jednocześnie w 11 francuskich miastach. GEP
opiera się na dwóch fundamentalnych koncepcjach.
Po pierwsze, stworzenie pojedynczego wydarzenia,
które będzie stanowiło zarazem aktywność badawczą
i społeczną, w której zbiegną się interesy naukowców
i społeczeństwa. Wyboru eksperymentu dokonało
niezależne jury, kierując się zarówno jego rzetelnością
naukową, jak i atrakcyjnością pod względem komunikacji (eksperyment z 2015 r. zaprojektował i zrealizował
zespół badaczy z dziedziny ekonomii eksperymentalnej
pod kierownictwem Angeli Sutan, LESSAC, Groupe ESC
Dijon-Bourgogne). Ubocznym, pożytecznym skutkiem
jest to, że GEP stanowi przykład aktywności badawczej
finansowanej środkami pochodzącymi z komunikacji,
nie zaś na odwrót! Drugim założeniem jest zapoznanie
szerokiej publiczności z całością paraboli badań: zamiast skupiać się na wynikach końcowych, GEP pozwala
prześledzić i ujawnia za pośrednictwem bloga całą
historię aktywności badawczej, od wniosku o finansowanie przez zaprojektowanie protokołu, przeprowadzenie eksperymentu, analizę danych po prezentację na
konferencjach i w publikacjach. Te 5 tysięcy osób, które
uczestniczyły w eksperymencie w 2015 r., mogą w ten
sposób obserwować krok po kroku, skąd wzięła się ich
partycypacja i dokąd prowadzi.
Jeszcze innym frapującym przykładem podejścia
opartego na obszarze szarości jest zastosowanie
koncepcji „żywego laboratorium” w miejscach kulturalnego i naukowego zaangażowania, takich jak centra
nauki. Zjawisko to, zbyt złożone, aby opisywać je tutaj
w szczegółach, zostało dokładnie zbadane w ramach
francuskiego projektu „Inmédiats”, a przydatne odniesienia można znaleźć w zasobach zgromadzonych
na potrzeby tego projektu. Wikipedia definiuje żywe
SENS. Szkoła Edukacja Nauka Społeczeństwo

laboratoria jako „otwarty innowacyjny ekosystem, często działający na wyznaczonym obszarze, integrujący
procesy badawcze i innowacyjne w ramach partnerstwa
publiczno-prywatno-społecznego”. Wprowadzają one
działania z zakresu zaangażowania naukowego jako
sposobność dla badaczy, innowatorów oraz segmentów
opinii publicznej, by zgłębiać te aspekty badań i innowacji, które w największym stopniu skorzystałyby na
skutkach zaangażowania różnych zainteresowanych
stron oraz ich wiedzy. Zastosowanie żywego laboratorium, jakkolwiek wciąż znajduje się w fazie eksperymentalnej, w kulturze naukowej zyskuje coraz większą
dynamikę, czego dowodzi szereg przykładów z francuskich miast Caen, Grenoble, Bordeaux, Tuluzy, Paryża,
a ostatnio także paryskiego Espace des Sciences PierreGilles de Gennes – ESPCI PSL. Na potrzeby niniejszej
publikacji żywe laboratoria można uznać za najbardziej
zaawansowany przykład kontekstualnego, zrównoważonego i nowoczesnego zaspokajania potrzeb w zakresie wytwarzania i upowszechniania wiedzy w kontekście
publicznym. Bacznie obserwować należy również
coraz popularniejsze w USA i wkraczające w europejski
krajobraz „hackatony”, skoncentrowane na określonych
zagadnieniach badawczych i z zakresu innowacyjności.
Można je sobie wyobrazić jako szeroko zakrojone, jednorazowe wersje żywych laboratoriów – lub przeciwnie,
jako otwartą na innowacje odmianę festiwali nauki.
A co z formalną edukacją naukową ,czyli nauczaniem
przedmiotów przyrodniczych?
Skoncentrujmy się teraz na edukacji naukowej. Pytanie
brzmi następująco: czy w ramach formalnej edukacji
naukowej rzeczywiście możliwa jest praca w obszarze szarości zdefiniowanym powyżej? Odpowiedź jest
niewątpliwie twierdząca, nietrudno jednak dostrzec kilka
przeszkód.
Klasycznym przykładem przytaczanym w ramach analizy rzeczywistego połączenia oświaty i badań jest słynny
artykuł zatytułowany „Blackawton bees” („Pszczoły
z Blackawton”; Biol. Lett., 2010, 7, 168–172), w którym
prawdziwie nowatorskie i interesujące pod względem
naukowym wyniki zostały w całości uzyskane przez
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dzieci szkolne, z poszanowaniem dla ich metody prowadzenia badań oraz sposobu wyrażania się w komunikacji, a mimo to spełniające wszelkie wymogi publikacji
recenzowanych. Istnieją również inne przykłady, jak dotąd nienadające się jednak do szerszego wykorzystania,
służące za niepociągającą za sobą rzeczywistych zmian
instytucjonalnych inspirację. Niedawno zapoczątkowano kilka projektów propagujących podejście zakładające
edukację poprzez badania, takie jak Savanturiers we
Francji czy inicjatywy Traces w Espace des Sciences
Pierre-Gilles de Gennes, takie jak „W mózgu nastolatka” (www.espgg.org). Są to cenne projekty stanowiące wartościowy kompromis pomiędzy innowacją
a rozwojem. Projekty takie często pozostają jednak na
obrzeżach albo nauki (stając się unowocześnioną wersją
tradycyjnego kształcenia opartego na samodzielnych
poszukiwaniach – IBSE), albo oświaty (jako niezdolne do funkcjonowania poza projektem, w codziennej
pracy nauczycieli). Na drugim krańcu zaobserwować
możemy projekty mniej innowacyjne, dążące jednak do
zaspokojenia potrzeb nauczycieli poprzez wyposażenie
ich w bezpośredni kontakt z naukowcami, instytucjami
naukowymi oraz żywą nauką. Przykładem takiej inicjatywy jest ENGAGE, europejski projekt zorientowany na
upowszechnienie odpowiedzialnych badań i innowacji
(Responsible Research and Innovation; przekrojowy temat ramowego programu badawczego H2020)
w edukacji naukowej. ENGAGE uwzględnia nierealność
wyobrażenia, że 100% nauczycieli jest w 100% zmotywowanych przez 100% swojego życia zawodowego
do tego, by zachęcać do zdobywania wiedzy poprzez
badania. Nie brak jednak nauczycieli, którzy w określonym momencie swojej kariery gotowi są poświęcić
część swojego czasu i energii. ENGAGE zapewnia zatem
wsparcie na różnych poziomach: gotowy do użytku
materiał na jedno- lub dwugodzinne zajęcia; materiał
przeznaczony do adaptacji na potrzeby luźno połączonej sekwencji zajęć; wsparcie ogólne oraz kontakt
z instytucją badawczą w celu rozwijania samodzielnych
projektów itp. Nauczyciele, zależnie od swojej gotowości do poświęcenia czasu i energii, są więc w stanie
znaleźć najbardziej odpowiadające im materiały.
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Kluczowym czynnikiem sukcesu w tego rodzaju projektach jest zdolność do zainteresowania jednocześnie
badaczy, nauczycieli i uczniów. Oznacza to, że każda ze
stron nie tylko zaspokaja potrzeby i ciekawość pozostałych, lecz również i własne.

Drugą ważną wskazówką jest, by uważać uczniów za
osoby zdobywające wiedzę długofalowo, dostrzegając
fakt, że większa część procesu uczenia się odbywa się
poza kontrolą edukatorów oraz poza systemem oświaty.
Innymi słowy: nie to jest ważne, czego się uczą, lecz co
zrobią z tą wiedzą.

W ramach naszej działalności
w Traces – ESPGG
tłumaczymy to następująco:
dotąd organizowaliśmy
publiczności spotkania
z żywą nauką, na które
zapraszaliśmy badaczy tylko
ze względu na posiadaną
wiedzę, a społeczeństwo
tylko ze względu na brak tej
wiedzy; dziś o skutecznym
zaangażowaniu naukowym
lub edukacji naukowej
mówimy wtedy, gdy
naukowcy zapraszani są
także ze względu na to,
czego nie wiedzą (występując
raczej jako badacze aniżeli
eksperci), a publiczność
również ze względu na
wiedzę, jaką posiada
(a więc w charakterze raczej
obywateli niż uczniów).

Należy radykalnie zatrzeć bariery pomiędzy tworzeniem
wiedzy a jej upowszechnianiem, pozwalając na wcielenie powyższych wskazówek w życie. Oczywiste jest,
że wiele pytań pozostaje otwartych, przede wszystkim
to, jak ocenić faktyczne pożytki płynące dla uczniów,
systemu oświatowego i badań. Jasne jest jednak, że
aby możliwe było podążanie tą ścieżką, główna rola
nie może przypaść systemowi edukacji, badaniom
akademickim w zakresie edukacji naukowej ani licznym
inteligentnym innowatorom opracowującym alternatywne projekty edukacyjne, lecz wyłącznie samym
nauczycielom i uczniom. Zadaniem instytucji, badaczy
i innowatorów powinno być oddawanie władzy i odpowiedzialności oraz stwarzanie nauczycielom i uczniom
takich warunków, aby mogli najpełniej realizować swój
potencjał.
Matteo Merzagora – Fizyk, dziennikarz naukowy,
popularyzator nauki, konsultant ds. komunikacji naukowej. Jest dyrektorem naukowym ośrodka TRACES
oraz dyrektorem Espace des Sciences Pierre-Gilles de
Gennes w ESPCI Paris. Prowadzi zajęcia z komunikacji
naukowej oraz relacji między nauką a społeczeństwem
na uczelniach we Francji i we Włoszech.
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O uspołecznieniu nauki i kulturze współczesnej
prof. Janusz Mucha
Północnej i zachodniej Azji (wszystkim znane są takie,
z sukcesem uprawiane przez Arabów, dziedziny, jak matematyka, na przykład wprowadzenie „cyfr arabskich”,
faktycznie „indyjskich europeizowanych”, tłumaczenia
i komentarze do filozofii i nauki starogreckiej; metalurgia, na przykład znana nawet z powieści Henryka
Sienkiewicza „stal damasceńska”; chemia, a w szczególności służąca celom farmakologicznym destylacja;
znacznie udoskonalone, wprowadzone wcześniej przez
Greków astrolabium), jak i w Ameryce Środkowej (astronomia i kalendarze Majów i Azteków są tu świetnym
przykładem). Każdy z nas uczył się o wielkich wynalazkach i odkryciach dokonanych przez Chińczyków
w „zamierzchłych czasach”. Nie wiemy dokładniej, jak
konkretnie powstawały tamtejsze wiekopomne odkrycia i wynalazki, ale działo się to przypuszczalnie inaczej
niż w świecie zachodnim, gdyż nie było odpowiednich instytucji, a stąd i celowej, zorganizowanej pracy
badawczej i „wdrożeniowej”, a także i instytucjonalnie
rozumianej wolności badań i debaty, kumulacji efektów.

Praca naukowa jest zbiorową działalnością uprawianą przez współpracujących ze
sobą indywidualnych uczonych i zespoły badawcze, odbywającą się w różnych
społecznych warunkach określanych przez szeroko rozumianą kulturę. Obecnie
działalność naukowa jest wysoce zinstytucjonalizowana i silnie społecznie
kontrolowana, i jakby odizolowana od innych zinstytucjonalizowanych sfer kultury.
Nie było tak jednak zawsze i nie zawsze musi tak być.

Wiele jest znaczeń pojęcia kultura. Z uwagi na moje
zainteresowania naukami, w szczególności przyrodniczymi i technicznymi, a także uprawianą przeze mnie
dziedzinę, jaką jest zasadniczo socjologia, chciałbym
zająć się przez chwilę związkami między kulturą a cywilizacją. Znamy od kilku setek lat różne idee dotyczące
powiązań i różnic między nimi. Jedni mówią o kulturze jako w miarę skoordynowanym układzie wszelkich
wzorów działania, przekazywanych z pokolenia na
pokolenie w ramach dziedziczenia społecznego, zaś
o cywilizacji wtedy, gdy wzory te obejmują i wykorzystują rozmaitego typu pismo (każda cywilizacja jest więc
kulturą, ale nie każda kultura jest cywilizacją). Inni określają kulturą tylko te wzory działania, które związane są
z symbolami (czy z „życiem duchowym”), a cywilizacją
takie wzory, które odnoszą się do działalności technicznej (czy „materialnej”). Tu mamy więc nie tyle zawieranie
się, co przeciwstawianie. Jeszcze inni mówią o kulturze
wtedy, gdy mamy do czynienia z oryginalną twórczością
jednostek (wytwarzaniem zupełnie nowych wartości),
niezależnie od dziedziny, a o cywilizacji wtedy, gdy chodzi o masowe opracowywanie i udostępnianie tego, co
wymyślili właściwi twórcy kultury, czy to symbolicznej
czy technicznej. Możemy podchodzić do zagadnienia
w sposób ewolucjonistyczny, mówiąc o przechodzeniu od stadiów „pozbawionych” kultury lub/i cywilizacji
(bądź od wzorów kulturowych uważanych przez nas
za proste) do stadiów posiadających coraz bardziej
rozwinięte te cechy, lub przyjmować niewartościujące i nieewolucjonistyczne podejście antropologiczne
w szerokim rozumieniu, w którym żadnemu społeczeństwu nie odmawia się posiadania jakiejś kultury, a nawet
jakiejś cywilizacji.
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O nauce w rozumieniu dzisiejszym
Nauka w dzisiejszym, dość rygorystyczny rozumieniu
(jako zdyscyplinowana, systematyczna i intersubiektywnie sprawdzalna analiza zjawisk przyrodniczych czy
społecznych, oparta na obserwacji i eksperymencie,
a także na przyjęciu zgodności z empirią i rozumem
jako podstawowego kryterium przyjmowania twierdzeń;
na sięganiu do dorobku poprzedników, ale i stałym
krytycznym podejściu do niego) powstała w Europie
Zachodniej mniej więcej w XVII wieku. Uprawiana była
najpierw w prywatnych domach uczonych-gentlemanów, w towarzystwach naukowych i akademiach (objętych na ogół patronatem królów), potem w instytutach
badawczych, na uniwersytetach, a nawet w laboratoriach wielkich firm. Nie chodzi tu o same tylko laboratoria technologiczne w ścisłym sensie, w których
powstało wiele bardzo ważnych odkryć i wynalazków.
Koncern Bell ma na przykład wielkie zasługi dla logiki,
potrzebnej przy konstrukcji sieci telefonicznych. Badania
podstawowe prowadzą i inne wielkie firmy, elektroniczne, telekomunikacyjne, farmaceutyczne etc. Wielką rolę
w rozwoju nauk podstawowych pełniły i pełnią też badawcze instytucje wojskowe. W tym sensie nauka była
i jest zamknięta w elitarnych środowiskach, izolowana
od reszty społeczeństwa, choć tworzona była i jest
w ramach konkretnego zachodniego systemu kulturowego, a służyła i służy nie tylko poznaniu świata, ale
i zmianom technologicznym i gospodarczym. Wiedza,
która powstaje w instytucjach naukowych, nie zawsze
jest upubliczniana, a zmiany technologiczne i gospodarcze są na ogół kontrolowane przez sponsorów i służyć
mają im przede wszystkim.

O nauce przed nauką
Wielkie odkrycia i wynalazki, fundamentalne i dla dzisiejszych nauk przyrodniczych i technicznych, ale też
rozkwit kultury symbolicznej, w tym filozofii, poezji,
sztuk przedstawiających, miały miejsce oczywiście
również przed XVII wiekiem, w różnych regionach
świata. Tak było na przykład w najbliższej nam kulturowo Europie (głównie w starożytnej Grecji, w której
działali tacy wybitni uczeni jak Archimedes, Ptolemeusz
czy Pitagoras; godna odnotowania jest też średniowieczna i odrodzeniowa filozofia europejska). Tak było
wcześniej w Mezopotamii, gdzie Babilończycy rozwinęli
w czwartym tysiącleciu przed naszą erą matematyczną
ideę zera, w starożytnym Egipcie (warte przypomnienia
są astronomia, klimatologia, budownictwo, matematyka), później w średniowiecznej muzułmańskiej Afryce
SENS. Szkoła Edukacja Nauka Społeczeństwo

Nowe cuda świata
W roku 2007 ogłoszono, ustaloną poprzez głosowanie
internetowe i telefoniczne w licznych krajach świata, listę tak zwanych „nowych siedmiu cudów świata”,
nawiązującą do list konstruowanych w europejskiej
starożytności. Z tych cudów tylko jeden znajduje się
w Europie. Jest to rzymskie Koloseum, zbudowane
w latach 72–80 naszej ery. Jeden tylko cud związany
jest z chrześcijaństwem – pomnik Chrystusa Zbawiciela
postawiony w 1931 roku w Rio de Janeiro. Na dzisiejszym Bliskim Wschodzie znajdują się ruiny miasta
Nabatejczyków Petra, którego rozkwit miał miejsce
od III wieku przed naszą erą do I wieku naszej ery.
Pozostałe to kompleks miejski Machu Picchu (XV wiek
naszej ery) w Cuzco w Peru; Chichen Itza na Jukatanie
w Meksyku – prekolumbijskie miasto z piramidami założone przez Majów w IV–VI wieku; Wielki Mur Chiński,
największa obronna budowla świata, której budowę
rozpoczęto w roku 214 przed naszą erą; mauzoleum
Tadź Mahal w Agrze w Indiach, zbudowane w XVII wieku
naszej ery. Silne uświadomienie sobie tych znanych
przecież zjawisk wydaje się potrzebne, aby nie popadać
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w przesadny etnocentryzm, czyli uznanie, że tylko
nasza, zachodnia, kultura symboliczna i techniczna jest
wyjątkowa i wielka.
O nauce poza Zachodem. Twórczość i wolność
„Cuda świata” o genezie (w ścisłym znaczeniu tego słowa) pozaeuropejskiej i pozachrześcijańskiej to nie tylko
dawne czasy. Wszyscy obserwujemy wielki rozwój nauki
i techniki w Azji Wschodniej. Jak się okazuje, „wartości
azjatyckie” też mogą być dobrą podstawą dla tego typu
dynamiki. Choć laureaci nagrody Nobla to wciąż głównie Amerykanie, wystarczy prześledzić ich życiorysy
naukowe, aby zorientować się, iż znaczna część tej grupy to ludzie pochodzący z Azji i tam wstępnie wykształceni. W Szanghajskim Rankingu Uniwersytetów z roku
2016 w pierwszej setce najlepszych uczelni świata
znajdują się cztery uniwersytety japońskie. Problemem
jest oczywiście to, na ile „wschodnia” nauka i technika
są oryginalne (wymyślają i wdrażają urządzenia, których
przedtem nikt nie wymyślił) i stymulują znaczące dla
ludzkości odkrycia i wynalazki (inaczej mówiąc, stanowią „kulturę” w jednym ze wskazanych tu sensów), a na
ile są imitacyjne (nawet jeśli w bardzo wyrafinowany
sposób), a więc w przywołanym rozumieniu stanowią
„cywilizację”. Jedno z ważnych pytań brzmi więc tak:
czy każdy system polityczny i kulturowy służy oryginalności, twórczości, a więc kulturze? Dominujący, jak
mi się wydaje, pogląd w tej sprawie jest taki, że jednym
z kluczowych warunków tak rozumianej kultury jest
zagwarantowanie wolności badań i ogłaszania wyników,
akceptacja różnorodności oraz prawa do błędu.
Magia. Etnonauka
W „społeczeństwach archaicznych” niektóre funkcje
pranauki pełniła magia. Związki między magią a odkrywaniem (trafnym lub – na ogół – nietrafnym) prawidłowości w świecie przyrody opisywano w antropologii
społeczno-kulturowej wielokrotnie. Jednym z badaczy
naukopodobnych funkcji magii był wybitny brytyjski
antropolog społeczny, Bronisław Malinowski. Magia
oparta była (pomijam pozasystemową magię uprawianą
i dzisiaj we wszystkich chyba społeczeństwach zachodnich) na domniemanych związkach przyczynowych
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między różnymi zjawiskami przyrodniczymi, a także
między nimi a działaniami ludzkimi. Oczywiście bardzo
wiele tych związków okazało się relacjami zdecydowanie pozornymi lub banalnymi, ale niestety podobnie jest
i chyba musi być z dorobkiem współczesnej instytucjonalnej nauki. Dzieje nauki to zarówno historia wielkich
sukcesów, jak i historia błędów. Z uwagi na wspomniane
na początku tego tekstu cechy nauki w dzisiejszym rozumieniu, których nie miała magia, nauka ma na szczęście wmontowane w siebie silne mechanizmy kontrolne,
które na ogół sprawnie działają w dłuższej perspektywie
czasowej.
W ramach społecznych studiów nad naukami przyrodniczymi i technicznymi stosowane jest, co najmniej od
lat 60. XX wieku, pojęcie „nauki ludowej” czy „etnonauki” (ethnoscience). Ma ono odzwierciedlać to, że we
wszystkich kulturach ludzie dążyli do wiązania różnych
zjawisk ze sobą, do budowania systemów klasyfikacyjnych, do konstruowania uogólnień, do zrozumienia
otaczającego ich świata przyrodniczego i społecznego
i przewidywania tego, co się może zdarzyć. Używane
dziś w ramach nauki instytucjonalnej systemy klasyfikacyjne traktujemy jako „obiektywne” i oczywiste,
ale pierwsza nowożytna systematyzacja organizmów
żywych pochodzi od Karola Linneusza z XVIII wieku i od
tego czasu trwają nad nią intensywne prace, wprowadzające kolejne modyfikacje. Okresowy układ pierwiastków (tablice Dmitrija Mendelejewa) pochodzi z końca
XIX wieku (potem został udoskonalony przez Nielsa
Bohra). Nie ma żadnego powodu aby sądzić, że w obecnej postaci utrzyma się on na zawsze. Nie są to jedyne
systematyzacje, które zachodnia nauka uznawała i które
przechodzą do historii. Poprzednio i w innych kulturach
ludzie też łączyli kulturowo ugruntowane obserwacje
i konstruowali wspomniane uogólnienia astronomiczne,
geologiczne, botaniczne, zoologiczne i systematyzowali
to, co widzieli i czego się domyślali. Dzieje się tak i dziś
w różnych częściach świata, w których instytucjonalna
nauka nie ma szczególnego bezpośredniego znaczenia dla codziennego życia ludzi. Dzisiaj jednak te idee
ludowe są często łączone z laboratoryjną zachodnią
wiedzą uniwersytecką. Nauka instytucjonalna korzysta

więc w świadomy sposób z nauki ludowej, pomnażając
źródła własnych sukcesów.
Etnonauka i systemy edukacyjne
Pojęcie etnonauki stosowano przede wszystkim w odniesieniu do regionów niespenetrowanych jeszcze dokładnie przez świat akademicki. Nie ma jednak potrzeby
takiego ograniczania do świata globalnego Południa
i globalnego Wschodu. Obserwacje, odkrycia, systematyzacje, uogólnienia, wynalazki pozainstytucjonalne
pojawiają się i w krajach technologicznie wysoko rozwiniętych. Wszyscy ciągle czytamy i słyszymy o zdolnych
uczniach szkół (zwłaszcza średnich) i samoukach czy
amatorach w danej dziedzinie, w różnym wieku, którzy
odkrywają nowe ciała niebieskie, odkrywają nowe własności pierwiastków i związków chemicznych, dokonują
odkryć geologicznych w rejonach, w których mieszkają,
wymyślają i udoskonalają nowe aplikacje dla telefonów
komórkowych, wymyślają i wprowadzają wirusy do systemów informatycznych, a także walczą z nimi, odnajdują średniowieczne ruiny tam, gdzie nikt nie wiedział
o ich istnieniu, wskazują doniosłe osiągnięcia lokalnych
bohaterów nieznanych wcześniej zawodowym historykom etc. Uczniowie, samoucy i amatorzy zadają czasem
pytania, które nie przychodzą w ogóle do głowy uczestnikom zinstytucjonalizowanej debaty naukowej. Takie
światy pozainstytucjonalnego zbierania materiałów
faktycznie naukowych, pozainstytucjonalne systematyzacje, uogólnienia i prognozy przypuszczalnie nigdy się
nie skończą. Nie cała wiedza przyrodnicza, techniczna
i społeczna zamknie się w uniwersyteckich laboratoriach i bibliotekach. Warto tutaj odnieść się do realnej
w niektórych krajach, i wszędzie potencjalnej, roli szkoły
jako miejsca generowania takiej uspołecznionej wiedzy,
przyrodniczej i społecznej. Rola ta zdaje mi się trudna
do przecenienia. W takich krajach, jak na przykład USA,
służą temu uspołecznieniu szkolne projekty badawcze,
przyrodnicze, historyczne, które mają przede wszystkim przyczyniać się do lepszego poznawania regionu
zamieszkania ucznia, ale też służyć mogą do testowania ogólniejszych hipotez naukowych. Przypuszczalnie
szerszy akademicki sukces takich projektów zależny
jest od sposobów uprawiania działalności edukacyjnej
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w szkołach podstawowych i średnich: od zachęcania
uczniów do wnikliwej obserwacji świata zewnętrznego i eksperymentowania, od otwartości, ale i stałego
akademickiego doszkalania się nauczycieli i ich kontaktów z nauką instytucjonalną, od zachęcania uczniów
i nauczycieli do krytycznego myślenia, do zadawania
„głupich pytań”.

To krytyczne i twórcze
myślenie może na przykład
polegać na wskazywaniu
uczniom tego, że nie
wszystko co doniosłe
odkryte zostało i zostanie
w uniwersyteckich
laboratoriach i bibliotekach,
że i uczniowie mogą
przyczynić się do lepszego
zrozumienia świata
i uczynienia go lepszym.
„Dwie kultury”
Wyizolowanie procesów tworzenia nauki i zamknięcie
ich w specjalnych instytucjach, a także długotrwałe
traktowanie nauki w ścisłym rozumieniu jako systematycznej analizy samych tylko zjawisk przyrodniczych
i technicznych, doprowadziło do ukształtowania się
w świecie zachodnim dwóch jakby przeciwstawnych
kultur: kultury humanistycznej i kultury przyrodniczo-technicznej. Angielski fizykochemik, powieściopisarz,
wysokiego szczebla urzędnik państwowy i publicysta Charles Percy Snow wygłosił w 1956 roku na
Uniwersytecie Cambridge słynny wykład (przerobiony
później na artykuł, a następnie książkę), pokazujący
i analizujący tę rozbieżność i trudności w porozumieniu
między reprezentantami obu kultur. Jak z jednej strony
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sam to dostrzegał, a z drugiej strony to stymulował, „od
zawsze” trwają jednak starania o budowę mostów porozumienia między nimi. Nawet nauki przyrodnicze i techniczne funkcjonują bowiem w społecznej otulinie, bez
której ich powstanie, działanie i rozwój nie byłyby możliwe. Jednym z przykładów takiego budowania mostów
są wydziały humanistyczne (pod jakąkolwiek nazwą) na
politechnikach amerykańskich, azjatyckich, europejskich
(w tym polskich). Można postawić hipotezę, iż oryginalni
uczeni, odkrywający nowe zjawiska, znajdujący nowe
powiązania między znanymi zjawiskami, przedstawiający nowe wyjaśnienia łatwiej przechodzą wspomniane
mosty, a może nawet nie widzą „przepaści” pod nimi,
niż uczeni opracowujący to, co wymyślili ci pierwsi.
Co ciekawe, pomysły przyrodniczego i technicznego
kształcenia studentów przedmiotów humanistycznych
i społecznych nie zyskują wielkiego uznania w świecie
humanistyki. O „analfabetyzmie” humanistów w dziedzinach przyrodniczych opowiadał i pisał krytycznie już
zresztą Charles Snow.
O wyobraźni
Nauki służą poznaniu świata, zmienianiu go, poprzez
konstruowanie urządzeń technicznych, związków chemicznych, układów biologicznych oraz nowych instytucji społecznych. Miewa to bardzo liczne konsekwencje
pozytywne, ale też rodzi ważne problemy. Nie wiadomo
przecież, jak długo kraje rozwinięte, a właściwie cała
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ludzkość, wytrzymają obecne ogromne tempo zmian
technologicznych. Nie wiemy, do czego doprowadzą odkrycia w ramach tzw. neuronauk czy sztucznej
inteligencji. Nauki służą społecznej i indywidualnej
samoświadomości, umożliwieniu kompetentnej krytyki
istniejących form świata technicznego i społecznego, służą umożliwieniu krytyki osiągnięć samej nauki.
Nauka, jak już wspominałem, jest działalnością twórczą,
co oznacza między innymi to, iż uprawianie jej wymaga indywidualnej i zbiorowej wyobraźni oraz wolności,
w tym wolności do popełniania błędu. Warto rozważać to, jakie skutki poznawcze, ale i społeczne, będą
miały odkrycia w społecznie wrażliwych dziedzinach
przyrodniczych. Warto zastanawiać się nad tym, jakie
dalekosiężne i wielostronne mogą być konsekwencje
rozpowszechnienia nowych wynalazków. Ważnym
problemem jest jednak to, że nasza wyobraźnia jest
zawsze ograniczona przez nasze własne doświadczenia, ugruntowaną wiedzę, systemy kulturowe w obrębie
których działamy, a głównie przez nasz własny system
kulturowy. Historia nauki to, jak wspominałem, dzieje
wielkich sukcesów, ale też błędów i porażek.
O władzy i nauce
Nauka to jednak nie tylko sfera wolności i wyobraźni. Jak pokazują poststrukturaliści ostatnich dekad XX
wieku, a w szczególności Michel Foucault i kontynuatorzy jego dzieła, nauka jest też „od zawsze” w trudnej,

ale ścisłej relacji z władzą, niekoniecznie (choć często)
scentralizowaną i łatwą do zidentyfikowania. Władza to
systemy normatywne, dyscyplinujące jednostki i zbiorowości. To właśnie władza, będąca częścią kultury
danego społeczeństwa, scentralizowana lub rozproszona, wpływa na to (choć nie determinuje tego), co jest
w danym okresie społecznie uważane za wiedzę, a co
nie jest, co jest uznane za osiągnięcie naukowe, a co nie
jest. Władza wpływa na stymulowanie kierunków badań,
co przy na ogół ograniczonych środkach oznacza, że
inne kierunki badań nie będą odpowiednio do oczekiwań ich zwolenników finansowane. Organy władzy
spodziewają się, równocześnie, wsparcia ze strony ludzi
i instytucji nauki, na przykład w postaci ekspertyz. Przy
wielkiej złożoności świata przyrody i świata społecznego, różni eksperci, działając w dobrej wierze i opierając
się na rzetelnej obserwacji i uznanych przez siebie hipotezach, mają jednak czasem różne zdania na ten sam
temat, różnie interpretują świat, różnie widzą dalekosiężne konsekwencje odkryć i wynalazków. Eksperci są
też obywatelami i mają prawo do własnego ideowego
(a więc kulturowego) i politycznego zaangażowania. To
zaangażowanie nie powinno teoretycznie mieć znaczenia dla oceny i interpretacji tego, co możemy uznać za
„stany faktyczne”, ale na pewno ma znaczenie dla oceny
możliwych skutków działań społecznych i zaniechań.
Uprawianie nauki jest zawsze balansowaniem między
wolnością twórczą a zaangażowaniem i przymusem
kulturowym.

regulującym i nadającym formę ciekawości i wyobraźni,
który może zbierać ważne materiały dla zinstytucjonalizowanej nauki. Na pewno wymaga to jednak od niego
otwartości na tę ciekawość i wyobraźnię, akceptacji
niestandardowych zainteresowań i popełniania błędów
oraz stałego podtrzymywania kontaktu z szeroko rozumianym systemem uniwersyteckim.
prof. dr hab. Janusz Mucha – Socjolog, profesor nauk
humanistycznych, kierownik Katedry Socjologii Ogólnej
i Antropologii Społecznej na Wydziale Humanistycznym
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Na zakończenie
To, co uważamy dziś za pracę naukową, czy to w dziedzinach przyrodniczych i technicznych, czy społecznych i humanistycznych, jest na ogół zbiorową
działalnością odbywającą się w różnych warunkach
strukturalnych określanych przez szeroko rozumianą
kulturę, czyli systemy wartości i norm, regulujących
wzory ludzkich zachowań. Ważną rolę w dynamice
odkryć i wynalazków odgrywać mogą i gdzieniegdzie
odgrywają codzienna ludzka ciekawość i wyobraźnia,
skłonność do wiązania ze sobą zaobserwowanych
zjawisk, skłonność do uogólnień. Szkolnictwo podstawowe i średnie jest pozaakademickim systemem
SENS. Szkoła Edukacja Nauka Społeczeństwo
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Uczestnictwo w powstawaniu wiedzy
prof. Stanisław Czachorowski

Metoda naukowa to nie wynalazek ostatnich lat, lecz udoskonalony proces myślenia
racjonalnego, które z powodzeniem stosowali nasi przodkowie.

Myślenie
naukowe.
Mamy je
w naturze, czy
musimy się go
uczyć?

Znaczenie nauki i techniki w wieku intensywnie rozwijającej się gospodarki opartej na wiedzy, w społeczeństwie, którego życie codzienne przesiąknięte jest
zaawansowaną technologią, wydaje się duże. Do tego
poziom wykształcenia jest wyższy niż kiedykolwiek
wcześniej. Wiele lat edukacji i stały kontakt z pozytywnymi efektami myślenia naukowego powinny zaowocować zainteresowaniem nauką i jej powszechnym
rozumieniem. Wystarczy jednak wybrać się do księgarni,
by doświadczyć rozczarowania.
Pośród regałów z książkami trudno wypatrzyć dział
z literaturą popularnonaukową. Jeśli jest taka półka, to
najczęściej sąsiaduje z religią lub ezoteryką. Co więcej, pozycje są wymieszane. Świadczy to po pierwsze
o chyba relatywnie małym zainteresowaniu czytelników
książkami popularnonaukowymi (a może za mało jest
autorów piszących tego typu literaturę?), a po drugie
o personelu, który nie umie odróżnić książki naukowej
czy popularnonaukowej od ezoterycznej, fantastycznej
czy traktującej o magii. Być może księgarze sugerują się
jedynie tytułem, choć osoba układająca książki na półce
najpewniej ma wyższe wykształcenie. Nawet w księgarniach naukowych spotkać można książki nie na swoim
miejscu. To wszystko nie dzieje się w próżni: popularne
są różnego typu ruchy antynaukowe, antyszczepionkowe, antyewolucyjne, zwolenników płaskiej Ziemi, grupy
negujących ocieplenie klimatu i sympatyków szerokiej
gamy teorii spiskowych. Odbywają się zjazdy szeptuch
i to wcale nie w konwencji grup rekonstrukcyjnych czy
spotkań etnograficznych.
Nauka i ignorancja
W moim odczuciu w ostatnich latach wyraźnie widać
upadek autorytetu nauki. Widać go w kulturze (przykładem może być dominacja fantasy nad science-fiction),
a także w życiu codziennym, w postaci podatności na różnorodne pseudonaukowe teorie spiskowe.
Myślenie naukowe. Mamy je w naturze, czy musimy się go uczyć?

Niewątpliwy sukces nauki widoczny w dynamicznym
rozwoju technologii, z których korzystamy każdego dnia
oraz wysoki poziom wykształcenia społeczeństwa (duża
liczba uniwersytetów oraz wysoki odsetek ludzi z wyższym wykształceniem) współistnieje z ignorancją. Skąd
się biorą „wykształceni ignoranci” w społeczeństwie
wiedzy i gospodarki opartej na wiedzy?
Z jednej strony myślenie naukowe (metoda naukowa)
przynosi wymierne korzyści, z drugiej – jest często
odrzucane w myśleniu codziennym. Czy zatem myślenie naukowe jest naturalne dla człowieka, czy też jest
z dużym wysiłkiem kształtowane w edukacji i procesie
kulturowej socjalizacji? Być może „naturalność” myślenia naukowego jest przyczyną pozornej ignorancji, bo
podobieństwo między myśleniem magicznym a naukowym łatwo wyprowadza człowieka na manowce.
Magia, tak jak inżynieria czy medycyna, ma pozwalać
człowiekowi wpływać na rzeczywistość, zmieniać ją.
Lekarz przepisuje lekarstwa, by wyleczyć chorobę,
wróżka-uzdrowicielka także wypowiada zaklęcia po to,
by uleczyć (wypędzić chorobę, złą energię itd.).
Dać wędkę, nie rybę
Metoda naukowa jest udoskonalonym procesem myślenia racjonalnego, które stosowali już nasi przodkowie. Została tylko ulepszona, tak jak wszystko: kiedyś
garnki lepiliśmy sami, ręcznie, od początku do końca,
teraz korzystamy z ceramiki wytwarzanej przemysłowo,
lepszej i tańszej. Ale jednocześnie zostaliśmy oderwani
od procesu tworzenia (lepienie garnków) i przestajemy
rozumieć, skąd biorą się rzeczy i jak powstają. Podobnie
jest chyba z myśleniem naukowym – w szkole dostajemy gotowe „produkty” do przyswojenia i zapamiętania,
a w małym stopniu uczestniczymy w powstawaniu wiedzy. Dostajemy rybę, ale nie jesteśmy uczeni, jak zrobić
wędkę i z jej pomocą rybę złowić.
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Metoda naukowa pozwoliła ludzkości osiągnąć niesłychany postęp technologiczny. Warto jednak przypomnieć, że dotyczy ona przede wszystkim sposobu
myślenia i weryfikowania hipotez, a nie stosowanych
przyrządów technicznych i specjalistycznej aparatury.
Nie wystarczy więc wyposażyć szkoły w komputery
i nowoczesny sprzęt. Po przeczytaniu tylko jednego artykułu w gazecie o ezoteryce, horoskopach czy
dowolnej teorii spiskowej od razu czujemy się ekspertami i możemy w tym magiczno-spiskowym świecie
uczestniczyć, dyskutować, objaśniać (mamy poczucie
sprawstwa i dostępu do tajemnicy). Z wiedzą naukową
najczęściej jest inaczej: wydaje się, że potrzeba wielu lat
edukacji, by móc zabrać głos. Tak więc „próg dostępu”
jest dużo wyższy, bo trzeba najpierw mozolnie zdobyć
wiedzę i nauczyć się posługiwać się specjalistycznym
językiem. Podobnie z aparaturą naukową – trzeba nauczyć się obsługi i interpretacji uzyskiwanych pomiarów
(rozumienia, skąd się biorą i co oznaczają).

W kształceniu myślenia
naukowego ważne jest
przybliżenie do prawdziwego
odkrywania i ciągłe
dostarczanie rzeczywistych
problemów, wziętych choćby
z życia codziennego.
To duży wysiłek intelektualny i organizacyjny dla
nauczycieli. Sami temu nie sprostają, potrzebne jest
instytucjonalne wsparcie środowiska akademickiego
(uniwersytety dopiero do tego powoli dojrzewają) oraz
powstanie nowych instytucji, takich jak centra nauki,
eksperymentatoria, żywe laboratoria, leśne przedszkola
itd.
Tak więc w edukacji muszą zajść kolejne duże zmiany, by powrócić do naturalnego człowiekowi procesu
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obserwowania i odkrywania świata, a nie ograniczać się
do przyswajania gotowych informacji.
Metoda naukowa na co dzień
Nowe wyzwania cywilizacyjne trzeciej rewolucji technologicznej wymuszają na nas tworzenie zupełnie
nowego środowiska edukacyjnego. Przestrzeni, w której
uczeń będzie mógł poczuć się aktywnym uczestnikiem
zdarzeń. Tak rozumiana przestrzeń edukacyjna to nie
tylko obiekty (np. centra nauki, lokalne eksperymentatoria czy pozaszkolne pracownie naukowe), ale także
nauka obywatelska angażująca wolontariuszy. Dzięki
niej każdy może poczuć się ważnym uczestnikiem odkrywania świata przez naukę. Korzystają również same
placówki naukowe, bo nauka obywatelska pozwala zebrać wiele rozproszonych danych, np. na temat klimatu,
ekspansji gatunków czy danych etnograficznych.
Myślenie naukowe (metoda naukowa) nie jest domeną jedynie naukowców jako wyspecjalizowanej grupy
zawodowej, jest także ważną kompetencją zawodową
w szybko zmieniającym się świecie i gospodarce opartej
na wiedzy. W tym świecie, tworzonym przez trzecią
rewolucję technologiczną, wymagane jest ciągłe przekwalifikowywanie się i kreatywność. Czy tego chcemy,
czy nie, codziennie analizujemy ogromną ilość danych,
często nowych, przy których rutyna zawodzi. Ćwiczenie
krytycznego myślenia, właściwego metodzie naukowej,
jest więc niezwykle użyteczne.
Po co metoda naukowa zwykłemu zjadaczowi chleba?
By poznawać rzeczywiste przyczyny zachodzących
zjawisk i by działać skutecznie. Magię można porównać
do inżynierii – to także sposób wpływania na rzeczywistość. Za pomocą zaklęć chcemy zmienić bieg
rzeczy, np. odgonić burzę z gradobiciem. O ile jednak
w inżynierii (czy medycynie) metodą naukową weryfikuje się wszystkie pomysły, hipotezy, interpretacje oraz
sprawdza rezultaty, o tyle w magii skuteczności zaklęć
nie weryfikuje się. Jeśli nie pomogło… to nie oznacza,
że zaklęcia są nic nie warte (podobnie jest w różnorodnych teoriach spiskowych). Oznacza to tylko, że
może zaklęcie wypowiedziane było niewłaściwie lub

w niewłaściwej formie. Ostatnio podobny argument
słyszałem w odniesieniu do znachorskiego leczenia
chorób nowotworowych siłą woli. Nie pomaga? To
znaczy, że pacjent za mało wierzył w siłę znachorskiej
magii – gdyby mocno uwierzył, to by pomogła. Sama
skuteczność owych praktyk w ogóle nie jest poddawana
weryfikacji.
Jak uczyć myślenia naukowego?
Predyspozycje do myślenia naukowego są powszechne
i naturalne, tak jak te do pisania, czytania czy jazdy samochodem. Szkoła może więc nauczyć go każdego, ale
potrzebne jest podejście zindywidualizowane, bo ludzie
różnią się wrodzonymi predyspozycjami oraz kapitałem
społecznym i naukowym. Tak samo zresztą jest z pisaniem i czytaniem: wszyscy mogą się tego nauczyć, ale
dzieci z dysfunkcjami wymagają znacznie większego
wysiłku dydaktycznego i wykorzystania innych metod
pracy.
A skoro we współczesnym świecie celem jest powszechna umiejętność stosowania metody naukowej,
jako kompetencja zawodowa, to nie może być „selekcji naturalnej” i spisywania na straty dużego odsetka
młodzieży. Nawet dyslektyk, autysta czy uczeń z ADHD
musi nauczyć się nie tylko pisać i czytać, ale i stosować
metodę naukową w poznawaniu świata. I rozumieć,
skąd się bierze wiedza w podręczniku oraz dlaczego
w różnych podręcznikach mogą się znaleźć inne interpretacje, liczby, opisy tych samych zjawisk. Wysiłkiem
edukacyjnym objęci muszą być wszyscy, zarówno ci
z deficytami edukacyjnymi, jak i osoby o niższym kapitale naukowym. Zadanie jest ambitne, więc pozostaje
tylko kwestia, jak uczyć i rozwijać myślenie naukowe.
I gdzie (w jakiej przestrzeni edukacyjnej).

nauczyciela. Jeśli nie zaufamy, tak jak lekarzowi czy
innemu fachowcowi, nie damy mu większej wolności.
I zamęczymy nauczyciela nieustanną kontrolą i pisaniem sprawozdań. Nadmiar kontroli (i biurokracji) bierze
się z nieufności.
prof. dr hab. Stanisław Czachorowski – Dr hab. nauk
biologicznych i profesor nadzwyczajny w Katedrze
Ekologii i Ochrony Środowiska na Uniwersytecie
Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Bloger naukowy,
współtwórca i animator olsztyńskiej kawiarni naukowej
Collegium Copernicanum, twórca projektów edukacyjnych, autor scenariuszy dla projektu Eduscience.

Wydaje się, że oprócz tworzenia nowego środowiska
edukacyjnego ważne jest danie większej swobody
nauczycielom w doborze treści i formy nauczania.
W pytaniu „minima programowe czy większa swoboda w doborze treści i formy realizacji dla nauczycieli?”
akcent trzeba przesunąć na drugi element. Z wolnością doboru metod edukacji wiąże się zaufanie do
Myślenie naukowe. Mamy je w naturze, czy musimy się go uczyć?
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Myślenie naukowe w codziennym życiu
prof. Ewa Bartnik

Żyjemy w czasach przesytu informacjami. Umiejętność odróżniania faktów od
fałszywych danych staje się jedną z kluczowych kompetencji współczesnego
człowieka.
Jesteśmy codziennie bombardowani przez różne informacje dotyczące naszego zdrowia i samopoczucia.
Wystarczy włączyć radio, i dowiadujemy się co powinniśmy łykać by być lepszym ojcem, nie mieć bólu głowy
i czuć się wspaniale. Wchodzimy na Facebooka, gdzie
kłócą się zwolennicy i przeciwnicy szczepienia dzieci,
fani diet bezglutenowych i osoby, niemające obiekcji do
glutenu, a także osoby uważające, że GMO są czymś
strasznym, i takie, które uważają, że są niezbędne do
nakarmienia głodnych i do produkcji leków. Co to ma
do czynienia z myśleniem naukowym? I czym jest to
myślenie?
Może zacznę od próby odpowiedzi na to drugie pytanie,
choć zdefiniowanie tego pojęcia jest trudne. Pozwolę
sobie na cytat z książki wydanej przez OECD i dotyczącej założeń badania PISA: „Knowledge about science
itself...includes understanding the nature of science
as a human activity and the power and limitations of
scientific knowledge” (OECD, 2006). To nie jest definicja myślenia naukowego, ale raczej określenie tego, co
powinno się wiedzieć o nauce i jej sposobie działania.
Co więcej, należy pamiętać, że ważne nie jest tylko to
co myślą naukowcy w swoich laboratoriach czy gabinetach, ale to co myśli uczeń w szkole czy przysłowiowy
Kowalski kupując lek w aptece. Naukowcy bowiem są
niewielką częścią społeczeństwa, i na ogół mają dobre
przygotowanie do tego, by myśleli w sposób naukowy.
Pokolenie, które sprawdza…
Żyjemy w czasach nieprawdopodobnego dostępu do
informacji, co z jednej strony ułatwia (prosty dostęp),
a z drugiej utrudnia (zalew informacji, i trudności z wyborem tego co jest wiarygodne i rzetelne) zrozumienie
otaczającego nas świata i podejmowanie decyzji. Ważne
jest też myślenie krytyczne, umiejętność analizy uzyskiwanych informacji pod kątem ich prawdziwości, i nie
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przyjmowanie na wiarę wszystkiego co można przeczytać i zobaczyć.
Ja należę prawdopodobnie do pierwszego pokolenia,
które uzyskało ten dostęp do informacji. Komputer
w moim domu pojawił się już około 1980 r., i w zasadzie od czasu kiedy laptopy zrobiły się lżejsze i przenośne, dostęp do internetu powszechny, a telefon stał
się potężnym źródłem informacji - jestem uzależniona
od stałego dostępu do sieci i ciągle coś sprawdzam.
Pokolenie moich rodziców (roczniki około 1910 r.) nie
posiadało takich możliwości, więc nie mogło rozwinąć
nawyku sprawdzania wszystkiego. I chyba moi rodzice –
prawnicy – nie mieli umiejętności myślenia naukowego.
Możemy sprawdzać docierające do nas informacje,
które pochodzą z różnych źródeł, i tu właśnie przydaje
się myślenie naukowe. Osoby zajmujące się naukami
przyrodniczymi na ogół są instruowane na czym polega
metoda naukowa, czym są hipotezy, na czym polega
falsyfikacja, ale tu nie o to chodzi, tylko o coś dużo
prostszego – jeśli gdzieś przeczytam, że gluten jest
szkodliwy albo że można się uzależnić od żółtego sera,
skąd mam wiedzieć, czy to prawda czy nie? A także, jeśli
w aptece pojawi się witamina ,powiedzmy K2, to czy
naprawdę jest to cudowny lek na wszystko od choroby
Alzheimera skończywszy na nowotworach?
Codzienność, szkoła i myślenie naukowe
W Wielkiej Brytanii kilkanaście lat temu powstał program
nauczania o nauce w szkole – przeznaczony dla osób,
które nie miały na końcowych egzaminach szkolnych
żadnych przedmiotów przyrodniczych. Podobna idea
przyświecała twórcom polskiej podstawy programowej z 2009 r. Planowany dla liceum program przyrody
miał objąć właśnie licealistów niezdających na maturze
żadnych przedmiotów przyrodniczych. Wymaganiem
ogólnym tego kształcenia było: „Rozumienie metody
naukowej, polegającej na stawianiu hipotez i ich weryfikowaniu za pomocą obserwacji i eksperymentów”.
Jednak nie tylko o to chodziło – wymogi szczegółowe
obejmowały posługiwanie się naukowymi metodami
weryfikowania informacji, analizę danych i wniosków
Myślenie naukowe. Mamy je w naturze, czy musimy się go uczyć?

pod kątem zgodności z aktualną wiedzą naukową, krytyczną ocenę informacji w mediach i wiele innych niezbędnych w życiu codziennym umiejętności (Edukacja
przyrodnicza, MEN).
Książka do brytyjskiego programu – AS Science in
Society – omawia wybrane zagadnienia naukowe ale
może najważniejszy dla umiejętności myślenia naukowego jest rozdział 12, poświęcony czytaniu (i, co jest tu
mniej istotne, pisaniu) o nauce. Opisane są w nim pytania, które należy zadać, czytając informacje w mediach,
by uzyskać pewność, że są one rzetelne. Nie będę tu
przepisywać tych wskazówek w całości, ale obejmują
one m.in. takie pytania: czy przedstawiane dane były
już uzyskane? Czy wyniki są zgodne? Czy badana próba
była dostatecznie duża? Czy wyjaśnienie opiera się na
ogólnie przyjętych ideach naukowych? Czy przedstawione wyjaśnienie jest jedynym możliwym, czy możliwe
są inne? Czy osoba/osoby podające te dane są zatrudnione w instytucji naukowej? Czy są uznanymi specjalistami w swojej dziedzinie?
Może to nie wyczerpuje wszystkich elementów myślenia
naukowego, ale wskazuje, o co tu chodzi. Taka dyscyplina myślenia potrzebna jest każdemu z nas, na co dzień,
i wymaga nie tylko umiejętności zadawania pytań ale
także pewnej wiedzy w dziedzinie nauk przyrodniczych.
Chciałabym poruszyć jeszcze dwa zagadnienia. Po
pierwsze, dobrze jest wiedzieć na co warto wydać pieniądze. W podjęciu takiej decyzji pomoże nam naukowe
podejście do bogatej oferty na rynku. Ograniczę się tylko do spraw związanych z biologią człowieka. Są w tej
chwili dostępne niezliczone suplementy diety i, może
nie aż tak liczne, ale za to droższe, testy. Naprawdę
opłaca się orientować, czy warto łykać różne „cudowne” środki i wiedzieć, że większość testów dostępnych
na rynku (diety, predyspozycje do danej dyscypliny
sportowej czy podatność na choroby cywilizacyjne)
bada co najwyżej kilka z licznych genów wpływających
na daną cechę, a co więcej na tą samą cechę wpływa
nasza dieta i tryb życia. Nie ma cudownego schematu
diety i treningu, które wynikną z naszych genów.
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Co być może jest
ważniejsze – to rola
szkoły. Ma ona ogromne
znaczenie w pogłębianiu
i usystematyzowaniu
naszych, początkowo nieco
naiwnych, umiejętności
i wpływa na to w jaki sposób
stosujemy myślenie naukowe
w codziennym życiu.

prof. dr hab. Ewa Bartnik – Profesor nauk biologicznych, wykładowca akademicki Instytutu Genetyki
i Biotechnologii UW, pracownik Instytutu Biochemii
i Biofizyki PAN, popularyzatorka nauki. W swojej pracy naukowej obecnie zajmuje się przede wszystkim
chorobami powodowanymi przez zmiany w mitochondrialnym DNA. Wielokrotnie reprezentowała Polskę
w UNESCO w sprawach związanych z badaniami nad
genomem ludzkim i bioetyką. Członek Rady Naukowej
CNK w projekcie „Nowa pracownia przyrody”.

Zaczynać można naprawdę bardzo wcześnie. We
Francji istnieje projekt Les mains a la pate (http://www.
fondation-lamap.org), który wymyślił laureat Nagrody
Nobla Georges Charpak. Jego jest poprawa nauczania
nauk przyrodniczych w szkole. Ja sama parę lat temu
znalazłam też eksperymenty dla dzieci w wieku przedszkolnym, bardzo proste, ale uczące zadawania pytań
i sprawdzania czy dane wyjaśnienia mogą być prawdziwe. Bardzo ważne także – i tu szkoła powinna odgrywać decydującą rolę – jest przekazanie uczniom, że to
czego się uczą jest obecnym stanem wiedzy, i że nauka
się rozwija. W zasadzie nic z tego, co wykładam moim
studentom (wykład dotyczący genetyki człowieka) nie
było znane nie tylko kiedy kończyłam szkołę, ale nawet
kiedy kończyłam studia. Natomiast pewne podstawy,
które powinniśmy wynieść ze szkoły mogą stanowić
ramę dla zrozumienia szybko zmieniającej się wiedzy
o otaczającym nas świecie.

Korzystano z:
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 2006. Assessing scientific, reading and mathematical literacy, A
framework for PISA 2006. Paris. OECD.
Podstawa programowa z komentarzami. Tom 5. Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. MEN.
AS Science in Society. (A. Hunt, ed.) 2008. Heinemann.
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Myślenie naukowe
– diament, który trzeba oszlifować
dr Mateusz Hohol

danych, zapominając o tym, jak często dane zjawisko
występuje w ogóle. Tłumaczy to m.in. przeszacowywanie ryzyka katastrof lotniczych, mimo że statystyki
jasno pokazują, że samolot to najbezpieczniejszy środek
lokomocji.

Czy to, że naukę twórczo uprawiają nieliczne jednostki, oznacza, że myślenie
naukowe stosują tylko osoby odpowiednio wyćwiczone? A może używamy go na co
dzień, nawet o tym nie wiedząc?
Zdefiniujmy najpierw „myślenie naukowe” jako myślenie
krytyczne, czyli takie, które polega na stawianiu hipotez
i próbach ich testowania. Definicja ta nie powinna być
kontrowersyjna dla żadnego naukowca, zresztą odnosi
się ona do idei Sir Karla Poppera, filozofa i metodologa
nauki. Kognitywista Daniel Dennett nazywa wszystkie
organizmy zdolne do stawiania hipotez „istotami popperowskimi” (nie należą do nich bynajmniej tylko ludzie).
Twierdzi on, że zdolność ta daje ewolucyjną przewagę
nad istotami, które potrafią uczyć się jedynie metodą
prób i błędów – fałszywe hipotezy umierają zamiast ich
twórców. Choć na co dzień nie zawsze zdajemy sobie
z tego sprawę, stawiamy i testujemy nasze hipotezy
niezwykle często. Hipotezy wyjaśniają rzeczywistość,
ale nie powinny być to nigdy wyjaśnienia ostateczne.
Należy o nich myśleć raczej jako o najlepszych w danej
chwili „wyjaśnieniach na próbę”.
Jeżeli…, to…
Uczeń, który dwa razy z rzędu otrzymał z matematyki
ocenę niedostateczną, może pomyśleć „Nauczyciel
matematyki uwziął się na mnie!”. To hipoteza, która ma
wyjaśnić, skąd wzięły się słabe oceny. Jeśli uczeń myśli
krytycznie, nie zadowoli się jednak takim wynikiem
i będzie chciał go przetestować. Nic prostszego – wystarczy dobrze przygotować się do następnej ustnej
odpowiedzi i sprawdzić, co się stanie. Jeśli rzeczywiście
wcieli ten plan w życie, posłuży się okresem warunkowym: „Jeżeli…, to…”. Pomyśli: „Jeżeli nauczyciel matematyki się na mnie uwziął, to nawet gdy będę dobrze
przygotowany, otrzymam słabą ocenę”. Gdy za kolejną
odpowiedź uczeń otrzyma dobrą ocenę, powinien odrzucić wyjściową hipotezę o nieprzychylności nauczyciela i jednocześnie przyjąć nową: „Moje wyniki w nauce
zależą od tego, czy dobrze opanuję materiał” (oczywiście testy tej hipotezy prędzej czy później pokażą, że nie
zawsze i nie wszędzie).

36

Tego typu codzienne hipotezy i ich testy formalnie
rzecz biorąc nie różnią się od tego, jak myślą naukowcy. Dobrym przykładem jest choćby pierwsze prawo
dynamiki Newtona: „Jeżeli na ciało nie działa żadna siła
albo działające siły się równoważą, to porusza się ono
ruchem jednostajnym prostoliniowym”. Oczywiście
(bardzo) wiele hipotez stawianych w toku dziejów przez
uczonych okazało się błędnych. Pomimo braku różnicy
formalnej między codziennym myśleniem krytycznym
a dyskursem naukowym różna jest oczywiście treść
hipotez. Tylko zdobycie niezbędnej wiedzy pozwala
zadawać celne i nowatorskie pytania badawcze, stawiać
hipotezy, a następnie je weryfikować. Ważne jest, by nie
poprzestać tylko na przyjęciu hipotezy, ani nawet na jej
obaleniu, ale wysunąć kolejną hipotezę.
W takim ujęciu, myślenie naukowe jest więc nakierowanym na odpowiedni obszar – i ugruntowanym w zdobytej już wiedzy – myśleniem krytycznym. A więc takim,
które nie zadowala się pierwszymi odpowiedziami, ale
gotowe jest programowo na podważanie prawdziwości
przyjmowanych hipotez.

Myślenie naukowe jest
ewolucyjnym wynalazkiem,
który dzięki odpowiedniemu
treningowi możemy
wykorzystywać do
poznawczego opanowywania
świata.

Pułapki myślenia
Naiwnością byłoby jednak sądzenie, że ewolucja
wyposażyła nas tylko i wyłącznie w narzędzia służące
odkrywaniu prawdy o świecie. Nasze umysły służyć
mają przede wszystkim sprawnemu działaniu. A to, jak
pokazują badania z zakresu psychologii poznawczej, nie
zawsze opiera się na świadomym, krytycznym myśleniu,
ale wykorzystuje uproszczone schematy rozumowań.
Nasze mózgi przetwarzać mogą tylko ograniczoną ilość
informacji, stąd też procesy poznawcze przebiegają na
zasadzie przetargu między generowaniem adekwatnego
oraz uproszczonego obrazu świata. Dlatego też często
wpadamy w „pułapki myślenia” (jest to zresztą polskojęzyczny tytuł znakomitej książki Daniela Kahnemana).
Powiedzieliśmy, że naukowe myślenie wymaga testowania naszych hipotez. Musimy być gotowi porzucić
je i zmienić na inne, jeśli okażą się fałszywe. Badania
empiryczne pokazują jednak, że ludzie przejawiają
„tendencję do potwierdzania” (a nie obalania) hipotez.
W naszym przykładzie: uczeń, otrzymawszy dwie oceny
niedostateczne, może pomyśleć „po co mam uczyć
się na kolejną odpowiedź, skoro nauczyciel i tak się na
mnie uwziął”. W takim wypadku testowanie wyjściowej
hipotezy nie dojdzie nawet do skutku. To nie jedyne
zagrożenie. O ile podstawowym narzędziem nauki
w średniowieczu była logika aArystotelesowska, o tyle
dziś są nimi statystyka i rachunek prawdopodobieństwa.
Rozumowanie statystyczne nie przychodzi nam jednak
łatwo. Psychologowie odkryli, że ludzie w ocenie prawdopodobieństwa zajścia zjawisk notorycznie ignorują
„proporcję podstawową”. Oceniając prawdopodobieństwo, „zakotwiczają” się na najłatwiej dostępnych
Myślenie naukowe. Mamy je w naturze, czy musimy się go uczyć?

Co ciekawe, popełniane przez nas błędy nie są chaotyczne, ale przydarzają się systematycznie. Stąd można
mieć nadzieję, że trening krytycznego (naukowego)
myślenia może nauczyć nas „utrzymywać w ryzach”
uproszczone schematy rozumowań. Myślenie naukowe
to nic innego jak wyostrzona naturalna zdolność, ale
odpowiednia edukacja jest niezbędna, by nakierować ją
na odpowiedni obszar, a także by przezwyciężyć nasze
wewnętrzne ograniczenia. Przepustką do prawdziwie
naukowego myślenia jest w tym sensie Sokratejskie
„wiem, że nie wiem”.
dr Mateusz Hohol – Adiunkt w Zakładzie Logiki
i Kognitywistyki w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej
Akademii Nauk, członek Centrum Kopernika Badań
Interdyscyplinarnych. Autor i współautor wielu publikacji
naukowych w tym książek „Wyjaśnić umysł” i „Umysł
matematyczny”. Laureat Nagrody Naukowej „Polityki”
i stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla
wybitnych młodych naukowców. Popularyzator nauki,
stały współpracownik działu naukowego „Tygodnika
Powszechnego”. Koordynator Copernicus College –
pierwszego polskiego e-uniwersytetu stworzonego
przez Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych.
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Ile metrów ma rolka papieru toaletowego,
czyli o tym, skąd wiadomo, dla kogo jest nauka
Marianna Otmianowska

Kapitał naukowy.
Skąd wiem, że
nauka jest dla
mnie?

Na jakiej podstawie myślimy, że jesteśmy humanistami bądź umysłami ścisłymi? Co
wpływa na aspiracje dzieci dotyczące przyszłości, na ich ambicje związane z nauką?
Jakie znaczenie ma popularyzacja nauki? Jak w edukacji realizować projekty
badawcze? Skąd wiem, że nauka jest dla mnie?
Sobota, godzina 7 rano. Wyspany pięciolatek oznajmia
rodzicom szukającym sposobów na przykrycie głowy
poduszką, że planuje właśnie budować kajak i zaczyna wymieniać nazwy elementów, łącznie z rumplem.
Następnie płynnie przechodzi do prośby, aby wyjąć mu
spod łóżka karton po zabawkowym samochodzie. On
już ma wizję! Zazwyczaj jednak pierwszą reakcją rodzica
będzie propozycja bardziej klasycznego działania, czyli
układania puzzli, zabawy klockami, rysowania. Po chwili
zastanowienia przychodzi jednak refleksja. Może się
okazać, że potrzeba twórczego działania czy badania
rzeczywistości przyniesie o wiele bardziej trwałe efekty.
Pięciolatek zajął się budową kajaka na prawie dwie
godziny. Z drewnianych łyżek kuchennych zrobił wiosła,
tępą piłą do drewna nadał kartonowi kształt, przywiązał
sznurówki, z których stworzył cumę, a rozdarte miejsca
skleił tzw. szarą taśmą, komentując, że można by także
użyć jej jako lepu na muchy. Z punktu widzenia rodzica/
opiekuna/wychowawcy/edukatora bardzo często pomysły dzieci wykraczające poza standardowe na początek
traktowane są z rezerwą, a nawet z chęcią zanegowania
działania. Jeśli tylko jednak zmieni się podejście, to jaką
przyjemność może przynieść obserwacja podopiecznego, któremu oczy, głowa, ręce, wręcz całe ciało zaczyna nagle pracować jak maszyna z wieloma trybikami.
Z każdym pytaniem „ciekawe, jak to działa/jak to zadziała?” i każdym kolejnym oczekiwaniem na efekt widać,
jak te trybiki u dziecka przyspieszają, jaką sprawiają jemu
samemu radość i jaką przynoszą satysfakcję.
Niedaleka droga od zabawy do nauki
Pani profesor Magdalena Fikus, polska biolog, biochemik oraz propagatorka i popularyzatorka nauki, osoba
z wieloletnim doświadczeniem edukacyjnym mówi, że
NAUKA jest poszukiwaniem odpowiedzi na dotychczas
nierozwiązane pytania i dlatego planowanie badań
Kapitał naukowy. Skąd wiem, że nauka jest dla mnie?

musi być niestandardowe i przemyślane. Zauważa
także, że praca naukowo-badawcza wyklucza rutynę
i długotrwałą monotonię, można ją więc porównać
do rozwiązywania przez całe życie zagadek, rebusów
i układanek. To samo robią dzieci i młodzież, którym
pozwoli się pytać, badać, testować, analizować. Każdy
naukowiec był kiedyś dzieckiem, ale czy każde dziecko
zostanie naukowcem? Warto otwierać się na potrzeby
wychowanków i pozwolić im na doświadczenia, a jednocześnie obserwować, w którą stronę one zmierzają.
Taka powinna być rola tutorów: podpowiadać, proponować kierunki działania, ale nie dawać gotowych
rozwiązań. Nie zakładać efektu, ale jednocześnie umieć
wraz z podopiecznym docenić każdy wynik i wyciągnąć
z niego wnioski.
Można w tym miejscu zadać pytanie umieszczone
w tytule, skąd wiem, że nauka jest dla mnie? Czy ja jestem naukowcem? Czy nasi uczniowie są nimi lub będą
w przyszłości? Dr Mirosław Brozis, nauczyciel fizyki
ze Słupska, z dziećmi i młodzieżą przeprowadza wiele
doświadczeń i eksperymentów. Mówi, że najważniejsza
jest obserwacja otoczenia i otwartość na zadawanie sobie pytań. To właśnie on zapytał się kiedyś uczniów, ile
metrów ma pasta do zębów po wyciśnięciu jej z tubki.
Sprawdzili. A teraz Ty Czytelniku, spróbuj odpowiedzieć
na pytanie, ile metrów ma rolka papieru toaletowego? Nie wiesz? Śmiało, odłóż na chwilę tę publikację.
Rozwiń i zmierz.

W każdym z nas drzemie
potencjał naukowca, czyli
badacza otaczającej nas
rzeczywistości.
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wiedzy z różnych dziedzin? Karolina Kitzman pracująca
ze studentami na Politechnice Warszawskiej, często
analizująca z nimi ścieżkę ich dalszej kariery zawodowej
zauważa, że edukacja nieformalna, którą nauczyciele,
organizacje pozarządowe czy rodzice starają się proponować uczniom, często wynika z celu, jakim jest odnalezienie się młodego człowieka w jego przyszłym życiu
zawodowym. Odpowiedzenie sobie na pytanie „co
mnie interesuje” łączy się z „kim chcę być”. Pracodawcy
oczekują od absolwentów studiów wyższych umiejętności samodzielnego myślenia, które zaczyna się od
znajomości siebie. Przedsiębiorcy obserwują studentów
w czasie różnych projektów edukacyjnych, stażów etc.
i wybierają tych, którzy dobrze się czują w danej roli
w zespole.

Dr Brozis uważa, i trudno się z nim nie zgodzić, że nie
należy oczekiwać od ucznia, aby za wszelką cenę został
naukowcem, zdecydowanie ważniejsze jest, aby został
specjalistą w tym, co robi. Nazwałabym to: naukowiec
w swojej dziedzinie. Ważne, aby młody człowiek ciągle
mógł odkrywać na miarę swoich możliwości. W czasie
szkolnym należy bardzo zwracać uwagę na kompetencje społeczne i w żadnym wypadku nie bać się wykraczać poza program określony na danym poziomie
edukacyjnym.
Unikajmy etykietek
Młody człowiek, który nie zawsze wie, jaki zawód chce
wykonywać w przyszłości, za pomocą badań i doświadczeń z różnych dziedzin na etapie szkolnym odkrywa
swój potencjał, zarówno jeśli chodzi o wiedzę, jak
i charakter czy temperament. Niezwykle trudno jest
młodemu człowiekowi odpowiedzieć sobie samemu
na pytanie, czy jest humanistą, czy umysłem ścisłym.
Nawet jeśli podejmie taką próbę, to zastanówmy się, jaki
jest cel takiej definicji. Czy to pomoże w zdobywaniu
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Z punktu widzenia nauczyciela z wieloletnim doświadczeniem, Małgorzaty Sadowskiej, stwarzanie sytuacji,
gdzie uczniowie eksperymentują, przeprowadzają
doświadczenia w czasie lekcji, nie tylko jest obowiązkiem zapisanym w podstawie programowej, ale będzie zachęcało ich do nauki. Uczniowie na zajęciach
powinni jak najczęściej dyskutować i zadawać pytania.
Często niestety jest to utrudnione poprzez brak czasu
i warunków do realizacji tych zadań, a wówczas dzieci odnajdują taką możliwość na zajęciach pozalekcyjnych. Warto więc zadbać, aby to, co nieformalne,
mogło stać się naszą codziennością. Taka obserwacja
tłumaczy cieszącą się w ostatnim czasie dużą popularnością edukację pozaformalną. Anna Grąbczewska,
prezes Fundacji Uniwersytet Dzieci, w swojej codziennej
działalności dąży do tego, aby nikomu nie przypinać
etykietek „humanista”, „umysł ścisły”, „zdolny”, „z trudnościami” etc. Wytrwale pracuje nad tym, aby młodzi
ludzie mogli mieć jak najwięcej kontaktu z naukowcami, którzy w ciekawy sposób potrafią opowiedzieć
o skomplikowanych teoriach. Z jednej strony dzieciom
i młodzieży pozwala to na poznanie środowiska akademickiego, a z drugiej odmitologizowuje postać szalonego, dziwnego naukowca. Anna Grąbczewska podkreśla
jednak, że prawdziwe wyzwanie polega na tym, by to
szkoła pomagała dzieciom odkryć, że nauka jest albo
może być dla nich. Być może rozwiązania wypracowane

przez swoiste laboratoria, jakimi są programy edukacji pozaformalnej, mogą odegrać rolę narzędzi, które
należy oddać do dyspozycji nauczycielom. W edukacji
pozaformalnej mamy łatwiej – olbrzymi kredyt zaufania
rodziców, zapał dzieci, luksusowe często warunki do
pracy badawczej, bezpośrednie spotkania z naukowcami. W szkole jest zupełnie inaczej, i dużo trudniej. Warto,
by instytucje edukacji pozaformalnej współpracowały
z nauczycielami i w porozumieniu z nimi opracowały
najlepsze pomysły do wykorzystania w szkole.
Podwórkowa szkoła
Rok 2012 był czasem wspomnienia niezwykłej postaci
Janusza Korczaka, wybitnego wychowawcy i obserwatora dziecięcych zachowań. Warto wracać do jego
ponadczasowych analiz. W eseju „Jak kochać dziecko”
Korczak porównał maleńkie dziecko do naukowca:
Niemowlę bada swe ręce. Prostuje, wodzi w prawo i w lewo, oddala, zbliża, rozstawia palce, zaciska
w pięść, mówi do nich i czeka na odpowiedź, prawą
chwyta lewą rękę i ciągnie, bierze grzechotkę i patrzy
na dziwnie zmieniony obraz ręki, przekłada ją z jednej
do drugiej, bada ustami, natychmiast wyjmuje i znów
patrzy powoli, uważnie. [...] Ono nie bawi się: miejcież
do licha oczy i dostrzeżcie wysiłek woli, by zrozumieć.
To uczony w laboratorium, wmyślony w zagadnienie
najwyższej wagi, a które wyślizguje się jego rozumieniu.
Warto o tym pamiętać na każdym etapie rozwoju młodego człowieka. Kiedy dziecko jest jeszcze małe, dorośli
na ogół się nim zachwycają, ale kiedy zaczyna dorastać,
także ma potrzebę bycia chwalonym i docenianym.
Nie jest ważne czy ma 7, 12 czy 15 lat. Dopiero odkrywa, czym jest tabliczka mnożenia, co oznacza DNA
czy jak się pisze esej. Nie tylko intelektualnie, ale także
emocjonalnie musi się człowiek prawidłowo rozwijać.
Mówiąc za Korczakiem: Nie – czy mądre, raczej – jak
mądre. Warto pozwolić dzieciom na twórcze „nicnierobienie”. Czas wolny, spędzany na podwórku koło
domu, to źródło wielu doświadczeń: kiedy i jak podlewać konkretne rośliny, jak zawiesić hamak, aby dało się
na nim bawić, co zrobić ze starym rowerem – a może
go rozkręcić, jak brzmi echo przy zejściu do piwnicy,
jak współpracować w grupie, w której są i dziewczyny,
Kapitał naukowy. Skąd wiem, że nauka jest dla mnie?

i chłopaki, i to w rożnym wieku, jak zachować się wobec
sąsiadów… Wisząc na przysłowiowym trzepaku, szukając równowagi, kiedy się chodzi po krawężniku, jeżdżąc
na rowerze, młody człowiek naprawdę wiele się uczy
i zdobywa wiele kompetencji zarówno naukowych, jak
i społecznych, stymulując do tego obie półkule mózgu.
Pozornie banalne codzienne umiejętności wzmacniają
kompetencje społeczne, a tym samym budują poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie tak niezbędne do
prawidłowego rozwoju intelektualnego. Warto, żeby
wychowawcy i pedagodzy na każdym etapie edukacji
otaczali dzieci i młodzież wsparciem, otwierali się na
ich pasję poznawania, wspólnie z nimi zadawali pytania,
pozwalali sobie na rozwinięcie tej tytułowej rolki papieru, by byli razem ciekawi badań, wyników i reakcji, także
tych emocjonalnych. Nie każdy ma w sobie odwagę do
działania, ale każdy ma w sobie naturę badacza i naukowca. Powodzenia!
Marianna Otmianowska – Historyk sztuki z wykształcenia, edukator z powołania, nauczyciel w trzecim
pokoleniu, społecznik. Autorka licznych artykułów,
konferencyjnych wystąpień, scenariuszy lekcji. Była
kierownikiem Działu Edukacji Muzeum Narodowego
w Warszawie. Pomysłodawca takich programów muzealnych jak np. MAMY w Muzeum, Mam dwa latka dwa
i pół, Trzy cztery START!, Urodziny Mistrzów, współautorka projektu W Muzeum wszystko wolno, a także
dorocznej konferencji Muzealna EDUakcja Warszawy.
Obecnie Dyrektor Narodowego Archiwum Cyfrowego.
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Nauka obywatelska w praktyce,
czyli jak planetarianie wspierają naukowców
Elżbieta Wołoszyńska-Wiśniewska

Nauka wcale nie jest domeną zarezerwowaną tylko dla naukowców – potwierdzają to
sami badacze, korzystając ze wsparcia pasjonatów w ramach licznych projektów nauki
obywatelskiej.
Etap nauki w szkole podstawowej – dla mnie to czas
inspirujących zajęć z nauczycielami geografii i biologii, cotygodniowych wycieczek z rodzicami za miasto
i pierwszych prób samodzielnego odkrywania otaczającego świata. Fascynacja tajemnicami przyrody pozostała we mnie przez kolejnych 20 lat, aż do dziś. Choć
ostatecznie nie poszłam drogą kariery naukowej, rozwijam swoje zainteresowania, angażując się w interdyscyplinarne badania zjawisk przyrodniczych i zachęcając
do tego innych. Czasem słyszę pytanie: jak to możliwe?
W jaki sposób osoba, która nie jest naukowcem, może
aktywnie przyczyniać się do lepszego poznania procesów i zjawisk zachodzących w środowisku? Czego
mogą od niej potrzebować np. eksperci z amerykańskiej
agencji kosmicznej NASA? Przecież nauka jest… dla naukowców. Ja jednak jestem przeciwnego zdania: nauka
jest dla wszystkich i każdy może się w nią zaangażować.

się w latach 70. XX wieku. Polega ona na włączeniu
w pracą naukową wolontariuszy, którzy po krótkim
przeszkoleniu wspierają specjalistów w ich codziennej
pracy: gromadzą dane lub pomagają je analizować albo
przetwarzać. Mają przy tym dostęp do wyników prowadzonych prac badawczych, a co za tym idzie możliwość pogłębienia wiedzy z danej dziedziny. Jednym
z najbardziej znanych projektów tego typu jest globalne
przedsięwzięcie Galaxy Zoo, w ramach którego ochotnicy analizują zdjęcia m.in. z Kosmicznego Teleskopu
Hubble’a, klasyfikując galaktyki na podstawie ich kształtu. Pozwala to naukowcom lepiej zrozumieć powstawanie tych obiektów. W ciągu godziny wolontariusze
klasyfikują tyle zdjęć, ile naukowiec w ciągu tygodnia!
O popularności podobnych przedsięwzięć świadczy
fakt, że w ogólnoświatowej bazie obywatelskich projektów naukowych SciStarter jest obecnie zarejestrowanych około 1500 programów.

Już Konfucjusz twierdził, że
samo słowne przekazanie
treści nie wystarcza.
Unaocznienie zjawiska może
pomóc w jego zapamiętaniu.
Jednak pełne zrozumienie
jest możliwe dopiero
wówczas, gdy zaangażujemy
się w działanie.

Nauka obywatelska dla dzieci
Idea citizen science opiera się na zaangażowaniu
do działania jak największego grona wolontariuszy.
Dodatkowo, połączenie nauki obywatelskiej z dobrodziejstwami nowoczesnych technologii daje możliwość
rejestrowania danych wraz z informacją o lokalizacji,
a następnie prezentowania wyników w aplikacjach
mapowych. Z dobrodziejstw tych czerpią takie projekty jak Międzynarodowy Program GLOBE (ang. Global
Learning and Observations to Benefit the Environment,
www.globe.gridw.pl). Przedsięwzięcie zostało oficjalnie
zainaugurowane w Dniu Ziemi 21 kwietnia 1995 roku
w Stanach Zjednoczonych, w Polsce – dwa lata później.
Program GLOBE jest skierowany głównie do najmłodszej grupy ochotników i ma za zadanie propagować
naukowe podejście do badania zjawisk przyrodniczych
wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Młodzi
naukowcy obywatelscy poznają środowisko w skali

Obywatele do nauki!
Na tym podejściu bazuje nauka obywatelska (citizen
science), forma badań naukowych, która narodziła
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lokalnej, prowadząc badania terenowe nad atmosferą,
wodą, glebą czy pokryciem terenu. Na całym świecie dane zbierane są zgodnie z tą samą metodyką, co
gwarantuje pełną porównywalność wyników. Uczniowie
wprowadzają informacje do ogólnoświatowej bazy
danych, z której korzysta międzynarodowa społeczność programu z ponad 130 krajów, w tym pracownicy
instytucji naukowych, takich jak NASA czy agencja meteorologiczna NOAA. Na podstawie zebranych danych
naukowcy weryfikują odczyty czujników na satelitach
krążących wokół Ziemi. Młodzież jest również zapraszana do tematycznych kampanii badawczych, np. dotyczących zjawiska El Niño, podczas których naukowcy
prowadzą szkolenia i wykłady online, dostarczając
uczniom dodatkowej wiedzy na temat badanych zjawisk
oraz informując o wykorzystaniu zebranych przez młodzież danych.

Kapitał naukowy. Skąd wiem, że nauka jest dla mnie?

Środowisko naturalne w naszych rękach
Wiedza, jaką przy okazji zdobywają wolontariusze,
przyczynia się nie tylko do podnoszenia poziomu
ich kompetencji. Społeczny transfer wiedzy skutkuje
lepszym zrozumieniem zagadnienia i zwiększeniem
zainteresowania społeczności lokalnych efektywnym
gospodarowaniem zasobami środowiska. Niektórzy,
także członkowie naukowej społeczności, poddają
w wątpliwość jakość, a co za tym idzie użyteczność
i przydatność prac prowadzonych przez wolontariuszy-pasjonatów. Jednak o tym, jak ważny jest to temat,
niech świadczy fakt, że wzmacnianie i rozwijanie aktywności lokalnych społeczności oraz zachęcanie ich do
dostarczania informacji i danych, które będą pomocne
w procesie zarządzania zasobami przyrodniczymi, to
jeden ze sposobów realizacji celów „Agendy na Rzecz
Zrównoważonego Rozwoju 2030” – dokumentu opracowanego przez Organizację Narodów Zjednoczonych,
która posiada bogate zaplecze naukowe. Agenda
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została przyjęta przez przywódców ponad 100 krajów
świata, w tym Polski, we wrześniu 2015 roku podczas
szczytu Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym
Jorku. Dokument zawiera 17 Celów Zrównoważonego
Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals, SDGs),
do których osiągnięcia ma dążyć ogólnoświatowa
społeczność. Znaczna część z nich dotyczy poprawy
i utrzymania dobrego stanu środowiska naturalnego. Jak twierdzą sami autorzy, osiągnięcie tych celów jest niemożliwe bez współpracy wielu różnych
społeczności.
Stwierdzenie autorów agendy przywodzi mi na myśl popularny w latach 90. animowany serial „Kapitan Planeta”.
Tytułowy superbohater walczył z trucicielami środowiska, a swoją moc czerpał z połączenia magicznych sił
pięciorga młodych mieszkańców Ziemi – planetarian.
Bez ich zaangażowania niewiele był w stanie zdziałać.
Podobnie gdy w wolnych chwilach sięgam po biografie wielkich podróżników i odkrywców, szczególnie
polarników: ich życiorysy to jedynie z pozoru historie
jednostek. Wczytując się, można dostrzec, jak bardzo
ostateczny sukces zależał od szerokiej grupy współpracujących osób. Śmiało można stwierdzić, że dziś dla
naukowców działających w dziedzinie ochrony środowiska planetarianinem może być każdy z nas. Włączając
się w działania z zakresu nauki obywatelskiej, nie tylko
pomagamy w lepszym poznaniu lokalnego środowiska
przyrodniczego, ale stajemy się żywym dowodem na to,
że nauka jest dla każdego.
Elżbieta Wołoszyńska-Wiśniewska – Edukatorka
z wykształceniem przyrodniczym. Koordynatorka
międzynarodowego programu edukacyjnego GLOBE
w Polsce, w ramach którego uczniowie we współpracy
z naukowcami prowadzą obserwacje i interdyscyplinarne badania zjawisk przyrodniczych. Szefowa Działu
Edukacji w Centrum UNEP/GRID-Warszawa, ośrodku
szeroko promującym ideę nauki obywatelskiej (citizen
science) oraz społecznościowego pozyskiwania danych
(volunteered geographic information) o środowisku.
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Modne nie znaczy dobre
Tomasz Garstka

Po czym rozpoznać pseudonaukę?
Jak nie dać się jej uwieść i jak uchronić przed nią szkołę?

Trendy i mody
pedagogiczne

Zastanawiać może, co ja, magister psychologii i przedstawiciel Klubu Sceptyków Polskich, robiłem na panelu
„Trendy i mody w edukacji, czyli jak poszukiwać tego,
co wyznacza kierunek edukacji XXI wieku, a co jest
chwilowym fenomenem”, w gronie osób znających się
na edukacji i zaangażowanych w innowacje edukacyjne. Otóż KSP stawia sobie za cel krzewienie rzetelnej empirycznej wiedzy naukowej i związanej z nią
działalności praktycznej oraz ochronę opinii publicznej
przed dezinformacją w obszarze nauki. Mnie do KSP
przyciągnęła idea rozwijania myślenia krytycznego
wobec obecności w kulturze wielu pseudonaukowych tez oraz hasło „Pytaj o dowody!”. Wiązało się to
z moją dawną pracą psychoterapeuty. Lekceważyłem
wówczas podejście oparte na dowodach (evidence-based), a z zapałem powtarzałem twierdzenia
dotyczące skuteczności psychoterapii w wydaniu,
z którym się wówczas identyfikowałem. W pracach
KSP zaciekawiła mnie konfrontacja faktu istnienia wielu
psychoanalitycznych mitów z danymi na temat niskiej
lub żadnej efektywności terapii bazujących na koncepcjach psychoanalitycznych, którymi się wcześniej
fascynowałem.

W edukacji funkcjonuje wiele
pseudonaukowych koncepcji
i praktyk o niepotwierdzonej
efektywności lub wręcz
wykazanej nieefektywności.
Część z nich to jedynie
mody – zawiodą nadzieje
i przeminą.
Trendy i mody pedagogiczne

Pseudonauka w edukacji
Inne jednak utrzymują się ze względu na sposób, w jaki
działa ludzki umysł. Efekt konfirmacji (conformation
bias) polega na mimowolnej tendencji do potwierdzenia słuszności przyjętych „prawd”. Został przebadany
i opisany przez naukowców1.
Czasem trendy promuje „centrala”. Tak było na przykład, gdy Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
prowadził szkolenia z pseudonaukowej i nieefektywnej
„gimnastyki mózgu”. O mały włos obowiązkowe nie
stały się szkolenia z neurodydaktyki2. KSP brał udział
w nagłaśnianiu analizy naukowej i recenzji książki
Neurodydaktyka przygotowanej na zlecenie Komitetu
Neurobiologii Państwowej Akademii Nauk. Na jej
podstawie KN PAN wystosował do MEN list otwarty
z jednogłośnie przyjętym krytycznym stanowiskiem
wobec propagowania tej metody.
Przypadek neurodydaktyki
Sprawa z neurodydaktyką jest o tyle poważna, że nie
jest to zwykła pseudonaukowa bzdura, którą można
od razu odrzucić. Propagatorka tego podejścia powołuje się na badania naukowe, m.in. znanego profesora
Manfreda Spitzera. Nie zauważa jednak, że większość
środowiska naukowego domaga się większej liczby
rzetelnych badań. Trudno uznać za badanie najwyższej
próby takie, które pokazuje, że dzieci spędzające dużo
czasu przed komputerem mają potem większe kłopoty
różnego rodzaju niż dzieci, które czas spędzają inaczej.
Co budzi wątpliwość? Nie kontroluje się w tych badaniach ani wpływu rodziny na dziecko (coś mówi nam
o rodzinie tylko fakt, że dziecko spędza czas głównie
przed komputerem), ani charakteru aktywności, jaka
ma miejsce z użyciem komputera.
Neurodydaktyka zdaje się uwodzić innowacyjnością
przez powoływanie się na badania z wykorzystaniem
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nowoczesnych metod neuroobrazowania mózgu.
Jednak czy w istocie podsuwa nowatorskie (i efektywne) rozwiązania? Najlepiej podsumował to na swoim
blogu Aleksander Lubina, nauczyciel, doradca i konsultant: „Spitzer tłumaczy (naukowo) to, co znajduje
się w lekturze nauczyciela od dziesięcioleci i dłużej.
Sęk w tym, że moim zdaniem przed lekturą Spitzera
powinno się znać dorobek psychologii akademickiej i stosowanej (praktycznej), nie pomijać psychologii humanistycznej. (…) Bez tej lektury opowieści
o neuronach lustrzanych i hipokampach są klechdą,
bajeczką, bajeczką futurystyczną dla analfabety… (…)
Jest nauczanie zorientowane na ucznia, CLIL3, LdL4,
nauczanie zorientowane na działanie, nauczanie projektami, nauczanie wielokanałowe, systemy aproksymacji, parafraza – to też nie odkrycie neurologów i/lub
ich popularyzatorów. (…) Koniec fiki-miki neurodydaktyki”5. Autorka życzliwej recenzji książki Żylińskiej na
temat neurodydaktyki Anna Karcz-Czajkowska6 dodała
w późniejszym komentarzu na swoim blogu: „W książce na próżno szukać również propozycji konkretnych
rozwiązań, na przykład odnoszących się do problemu
wykorzystania polisensoryki dla zwiększenia efektywności procesu zapamiętywania. Inne przykłady wydają
się być przytoczone wręcz na siłę, bez jakichkolwiek
podstaw naukowych, jak rozdział dotyczący neuronów
lustrzanych”7.
Niestety w szkołach składane są też złudne obietnice uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych
(dzieciom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – ASD,
z ADHD). Psycholodzy i pedagodzy, aby pomóc im pokonać trudności w uczeniu się, rekomendują nierzadko zajęcia z integracji sensorycznej (SI). Tymczasem
metaanalizy przeprowadzone w 2015 roku przez
amerykański National Autism Center doprowadziły do
uznania tego rodzaju oddziaływań za „nieustanowione” (unestablished interventions), czyli takie, których
efektywności nie wykazano w poprawnych metodologicznie badaniach, a dane pozwalają zakładać, że
metody te nie są skuteczne w pomocy dzieciom z ASD.
Amerykańska Akademia Pediatrii wydała zaś zalecenie,
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by w diagnozowaniu zaburzeń rozwojowych u dzieci
nawet nie używać terminologii SI8.
Głosy praktyków
Korzystanie z myślenia krytycznego, odwołanie się do
wyników badań efektywności (choć są one arcytrudne ze względu na liczbę czynników odgrywających
rolę, a niemożliwych do skontrolowania) w ocenie
twórczych i innowacyjnych pomysłów – to postulaty,
które łączyły uczestników panelu. Kluczowa wydała
mi się idea uwzględniania sposobu konstruowania
wiedzy przez dzieci. W praktyce wykorzystała ją prof.
Małgorzata Żytko, tworząc metodę nauczania matematyki z użyciem piktogramów i sprawdzając jej
efektywność. Metoda ta bazuje na wynikach badań na
temat tego, w jaki sposób uczą się dzieci, a tworzona była we współpracy środowisk nauczycielskiego
i akademickiego. Profesor Żytko opowiedziała się za
rozwijaniem i umacnianiem trendu uczenia się współpracy, uczenia się we współpracy i uczenia się poprzez
współpracę, wykorzystywania w doświadczeniach
edukacyjnych dzieci właściwych im sposobów konstruowania wiedzy.
Z kolei dr Łukasz Srokowski, twórca, realizator i superwizor różnorodnych projektów edukacyjnych, odczarował mit o cyfrowej edukacji jako wyłącznie nowince
technologicznej. Powiedział, że jej możliwości nie
muszą stać w sprzeczności z ideami różnych nurtów
edukacji alternatywnej wobec nowoczesnej edukacji
cyfrowej.
Dr Tomasz Michalik mówił m.in. o automatycznym
„włączaniu” w edukację uczniów o specjalnych potrzebach, bez rzetelnego poznania możliwości, ograniczeń i charakteru ich umysłowości. Wydało mi się to
nadzwyczaj zgodne z postulatem prof. Żytko na temat
uwzględniania sposobu konstruowania wiedzy przez
dzieci. Dr Michalik poruszył też kwestię rozwoju badań
nad myśleniem wzrokowym w wytwarzaniu wiedzy.
Jest to niezwykle ważne w obliczu postmodernistycznych mitów przyznających jedynie językowi „moc
tworzenia. rzeczywistości”.

Tomasz Garstka – Psycholog, szkoleniowiec
w Fundacji Wsparcie i Rozwój. Pracował jako socjoterapeuta dzieci i młodzieży oraz psychoterapeuta
osób dorosłych. Autor książek i artykułów adresowanych do nauczycieli, wychowawców, dyrektorów
szkół, psychologów i pedagogów oraz rodziców dzieci
w różnym wieku. W swojej pracy i artykułach inspirował się psychologią humanistyczną i psychoanalizą, aż
do czasu zmiany perspektywy na opartą na dowodach
naukowych (ang. evidence-based). Członek Klubu
Sceptyków Polskich.

Przypisy:
Np. Kahneman D. (2012), Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Poznań: Media Rodzina.
Żylińska M. (2013), Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika 2013.
3
CLIL – Content and Language Integrated Learning – zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe w trybie nauczania
dwujęzycznego.
4
LdL – niem. Lernen durch Lehren – uczenie się przez nauczanie.
5
A. Lubina (2014), Co pop-neurodydaktyka może zmienić w szkołach?, Edukacja – Internet – Dialog, www.eid.edu.pl/blog/wpis,co_
pop-neurodydaktyka_moze_zmienic_w_szkolach,1608.html.
6
Karcz-Czajkowska K. (2014), Marzena Żylińska – Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, Kwartalnik
Pedagogiczny, 4 (234), s. 205–210.
7
Karcz-Czajkowska (2015), Neurodydaktyka to bzdura, a ja jestem tchórzem, www.niemarudz.me/neurodydaktyka-to-bzdura-a-jajestem-tchorzem.
8
American Academy of Pediatrics (Section on Complementary & Integrative Medicine and Council on Children with Disabilities)
(2012), Sensory Integration Therapies for Children With Developmental and Behavioral Disorders, Pediatrics, 129(6), s. 1186–1189.
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Czego edukacja może nauczyć się od biznesu?
dr Łukasz Srokowski

Dzięki planowaniu własnych celów edukacyjnych, dzieci przejmują poczucie
odpowiedzialności za własny rozwój i za swoje sukcesy i porażki. A poprzez
możliwość wyboru celów, uczą się rozpoznawać trafnie własne zainteresowania
i świadomie budować strategię edukacyjną.
Wyobraźmy sobie taką sytuację: poniedziałek, godzina ósma, uczniowie właśnie wchodzą do szkoły.
Rozpoczyna się pierwsza lekcja. Ale wygląda inaczej
niż zwykle. Zamiast rozpoczynać od matematyki, czy
polskiego, uczniowie siadają z wychowawcą i planują
swój tydzień. Każdy wyciąga własną kartę celów i wypisuje na niej, czego chciałby się nauczyć do piątku.
Niektóre cele musi wybrać z puli celów obowiązkowych, inne określa na podstawie swoich własnych
zainteresowań. Wychowawca podchodzi do kolejnych
uczniów, rozmawia z nimi, coś doradza, koryguje. Na
koniec dzieci siadają w kręgu i każde z nich mówi, jakie
ma cele na najbliższy tydzień.
Fantazja? Bezsens? Bynajmniej. Tak wygląda system
kształcenia np. w szkołach waldorfskich, ale także
w wielu placówkach w innych krajach. Oczywiście
opisana sytuacja jest tylko elementem szerszej całości. Aby planowanie pracy przez uczniów miało sens,
muszą oni znać plan semestralny z poszczególnych
przedmiotów. Nauczyciele muszą być gotowi, by zainteresować się celami uczniów, a dodatkowo przez cały
czas wspierać ich w realizacji. Samo prowadzenie lekcji
także musi wyglądać zupełni inaczej niż w dominującym obecnie modelu – zamiast jednego wykładu
dla całej klasy, nauczyciel musi umożliwiać różnym
uczniom zajmowanie się różnymi zadaniami.
Przyjrzyjmy się biznesowi
Jaka jednak byłaby korzyść, gdyby odwrócić tę logikę
i dać uczniom choćby odrobinę autonomii? Aby nie
utonąć wyłącznie w rozważaniach teoretycznych,
spróbujmy metodą benchmarkingu spojrzeć na inne
obszary życia ludzkiego. Najlepszym punktem odniesienia będą tu organizacje biznesowe. W większości
wielkich firm istnieją systemy zarządzania przez cele
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– w ramach których pracownicy wspólnie z managerami ustalają cele na nadchodzący okres. Niekiedy ma
to formę celów narzuconych z góry, jednak w wielu innowacyjnych firmach, takich jak Google, czy
Volkswagen pracownicy część celów ustalają wspólnie
z managerami.
Dlaczego to robią? Logika za tym jest dość prosta.
Wewnętrzna motywacja stanowi znacznie silniejsze
źródło zasilania do działania niż motywacja zewnętrzna – szczególnie w przypadku zadań wymagających intelektualnego zaangażowania i kreatywności.
Badania, realizowane np. na MIT1, wyraźnie pokazują,
że to nie nagroda zewnętrzna (np. wynagrodzenie
w firmach, albo oceny w szkołach) motywuje do
ciężkiej pracy. Wręcz przeciwnie, kluczowa dla realnego zaangażowania w pracę jest kompozycja trzech
elementów: poczucia kompetencji, autonomii działania
i jasno określonego celu.
W efekcie, gdy pracownicy wielkich firm, wspólnie ze
swoimi przełożonymi określają swoje cele na nadchodzący okres, budują od początku swoje zaangażowanie i chętniej realizują potem wybrane cele. Dzięki
temu, firmy osiągają lepsze wyniki.
Co na to szkoły?
Czy to doświadczenie możemy przenieść do naszych
szkół? Na pewno nie w stu procentach. Polski system
oświaty bazuje nadal na XIX-wiecznym pruskim modelu, w którym podstawową cechą, kształtowaną przez
szkołę jest umiejętność podporządkowania się i zinternalizowania przekazu (wiedzy, wartości) płynącego
od nauczyciela. W tej logice zbudowane były także
pierwsze organizacje biznesowe, bazujące na modelu
produkcyjnym. Najlepszym przykładem jest pierwsza

fabryka Forda, w której rzesze niewyszkolonych pracowników miały tylko odtwarzać ruchy pokazane im
przez przełożonych, nie rozumiejąc ani celu ani logiki,
stojącej za ich czynnościami.
Przez ostatnie sto lat biznes daleko odszedł od modelu
Forda, z prostej przyczyny – okazało się bardzo mało
efektywne. Bezmyślni pracownicy dobrze się sprawdzali, gdy musieli wykonywać proste czynności, gdy
jednak następowała jakakolwiek zmiana, czy w modelu
czy w otoczeniu biznesowym, system okazywał się
wyjątkowo mało elastyczny. Praktyka ostatnich stu lat
w zarządzaniu poszła więc w stronę upodmiatawiania
pracowników, dawania im coraz większej decyzyjności
i samodzielności. Oczywiście nadal istnieje wiele firm,
które bazują na starym modelu zarządzania i traktują
pracowników jako bezmyślne narzędzia – jednak na
skalę globalną podejście to powoli zaczyna być wypierane. Z powodów czysto arytmetycznych – prowadzi
do niższych wyników, a firmy, które nie umieją dać
pracownikom więcej autonomii coraz częściej przegrywają na rynku z tymi, które to potrafią.
Tymczasem system szkolny, który ponad 150 lat
temu został stworzony, aby odpowiadać na potrzeby
również fabryk i kształcić robotników, zdolnych do
funkcjonowania w tym systemie nie poszedł specjalnie
do przodu. Zmieniły się w wprawdzie gadżety, tablice
multimedialne zastąpiły tablice kredowe, a dzienniki
papierowe są wypierane przez dzienniki elektroniczne. Samo sedno edukacji pozostało jednak takie samo
– uczniowie mają bezkrytycznie przyswajać wiedzę,
przekazywaną im przez nauczycieli, nie rozumiejąc
celu swojej nauki.
Efektem jest narastające zniechęcenie młodzieży do
szkoły i coraz niższy autorytet nauczycieli. Uczniowie
XXI wieku, doświadczający możliwości wyboru w niemal wszystkich sferach swojego życia nie rozumieją,
dlaczego w szkole zmuszeni są do postępowania
według zasad, które także przez nauczycieli postrzegane są jako absurdalne i niepotrzebne. Bardzo wielu
nauczycieli uznaje założenia systemu edukacji jako
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dysfunkcyjne – w trakcie prowadzonych w szkołach
badań nad innowacyjną edukacją2, nauczyciele jednoznacznie stwierdzali, że dzieci potrzebują zupełnie
czegoś innego niż szkoła jest w stanie im zaoferować.
Oni jednak nie mają możliwości dostosowania rytmu
swojej pracy do potrzeb uczniów, musi być on bowiem
zgodny z odgórnymi podstawami programowymi
i regulacjami.
Drugim efektem braku autonomii w systemie szkolnym
jest frustracja i zniechęcenie nauczycieli – oni mają
więcej wolności niż uczniowie, ale także zdecydowanie zbyt mało. Gdy więc zdemotywowani nauczyciele
spotykają się ze zdemotywowanymi uczniami, wymaga
ogromnej determinacji z jednej i drugiej strony, aby ta
interakcja przyniosła wartościowe efekty. I choć jest
wiele wyjątków, w całym kraju pojawiają się grupy
samokształceniowe, takie jak np. Superbelfrzy, o tyle
na skalę całego systemu wyraźnie widać, że polska
oświata nie czerpie żadnych przykładów z organizacji
biznesowych – choć akurat w przypadku budowania
autonomii byłoby warto.

Stawiajmy cele długofalowe
Wprowadzenie wyżej opisanych zmian w organizacjach biznesowych zajęło blisko sto lat. Nie można
więc liczyć na to, że system edukacji państwowej
dokona analogicznej rewolucji w ciągu semestru czy
dwóch. Jednak uświadomienie sobie wagi autonomii w rozwoju i edukacji uczniów jest niezbędnym
pierwszym krokiem, aby jakakolwiek sensowna zmiana
mogła w tym obszarze zajść.
dr Łukasz Srokowski – Doktor socjologii, jego aktywność zawodowa skupia się w dwóch obszarach: szkoleń i doradztwa biznesowego oraz edukacji i oświaty.
W ciągu ostatnich 15 lat był zaangażowany w szereg
projektów edukacyjnych, wśród których najważniejsze
to Odyseja Umysłu, Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej
dla szkół województwa małopolskiego i Mała Uczelnia
(autorska szkoła prowadzona we Wrocławiu przez
fundację Nowa Szkoła). Jako szkoleniowiec zajmuje się
m.in. innowacyjną metodyką nauczania, wykorzystywaniem technologii cyfrowych w edukacji i budowaniem podmiotowości uczniów.

Przypisy:
1
2

Ariely, Dan, Uri Gneezy, George Loewenstein, and Nina Mazar. 2004. “Large Stakes and Big Mistakes,” CMU Working Paper.
http://www.ldc.edu.pl/phocadownload/Innowacyjne_zastosowania_raport.pdf
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Innowacyjność w pedagogice. Co to znaczy?
dr Małgorzata Majewska

Innowacyjność i kreatywność to dwa słowa-klucze współczesnego świata. Wymaga
się tych cech również od edukacji – a jak to wygląda w praktyce?

Innowacje
pedagogiczne

Wszyscy na swój sposób chcą być innowacyjni i kreatywni, choć jasnej definicji „innowacyjności” brak.
A może raczej obowiązujące definicje nie wyjaśniają
sprawy1. Leszek Kołakowski o takich pojęciach mawiał, że są „skomponowane jak worki na śmieci”2, do
których można wrzucić wszelakie znaczenia. Problem
w tym, że niemożliwym jest wyznaczyć ich definicyjne
granice. Bo przecież jeśli jest tak, jak podaje definicja
przytaczana przez Marcina Polaka, że w publikacji
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły
i placówki „innowacją pedagogiczną są nowatorskie
rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły”
(§1 ust. 1 Rozporządzenia)3, to pojawia się pytanie,
co w takim razie innowacją nie jest? Skoro innowacja ma za zadanie polepszać jakość pracy w szkole,
to czy istnieją jakieś środki polepszania jakości, które
innowacyjne nie są? Przecież każda praca powinna na
tym polegać, że pracownik szuka najdogodniejszych
rozwiązań i ulepszeń, żeby zoptymalizować jej narzędzia tak, by jak najskuteczniej osiągać zamierzone cele.
Brak jasnych granic definicyjnych to pierwszy problem.
Co nam daje innowacyjność?
Druga kontrowersja polega na tym, po czym poznać
skuteczność wprowadzonej innowacji w pedagogice?
Czy celem jest bierne przyswojenie określonej porcji
informacji, co znajdzie wymierne odzwierciedlenie
w postaci punktów na testach i egzaminach? Czy
może istotniejsze są dalekosiężne cele pedagogiczne,
których weryfikacja nastąpi dopiero w dłuższej perspektywie czasu? Mam na myśli postrzeganie edukacji
jako narzędzia do aktywizacji społecznej ucznia, czyli
jego mentalnego przejścia z pozycji biernego obserwatora na pozycję czynnego uczestnika procesu
dydaktycznego.
Innowacje pedagogiczne

W panelu poświęconym innowacjom w pedagogice,
który miał miejsce w ramach konferencji PokazaćPrzekazać w Centrum Nauki Kopernik, właśnie na ten
aspekt wychowawczy wskazywali zarówno edukatorzy
Arkadiusz Walczak, Marcin Polak, dr Marek Ostrowski
i Krzysztof Chodkiewicz, jak i sami nauczyciele. Jolanta
Flakowska, która od kilku lat prowadzi Klub Młodego
Odkrywcy, jako wartość pedagogiczną pokazywała
aktywizację młodzieży i samodzielność myślenia, czyli
elementy, które trudno wykazać testem. Podkreślała
też niewymierzalność rzeczywistych efektów
wychowawczych.
Tymczasem właśnie schematyczne myślenie, spełnianie oczekiwań i weryfikacja pamięciowego opanowania materiału jest najbardziej wymiernym i najłatwiej
sprawdzalnym elementem edukacji. Współczesna
szkoła popadła w pewien paradoks.

Polska edukacja z jednej
strony oczekuje od ucznia
zdawania testów na wysokim
pułapie punktowym, więc
promuje schematyczne
myślenie, równocześnie
jednak propaguje
innowacyjność i kreatywność,
próbując przygotować
ucznia na oczekiwania
współczesnego świata.
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poczucia, że środowisko im kibicuje. Pojawia się zatem
pytanie, czy nie należałoby środowiska nauczycielskiego wspierać odpowiednimi szkoleniami i warsztatami? Sama miałam przyjemność prowadzić warsztaty
z kreatywności, których jednym z elementów były
psychologiczne aspekty wystąpień publicznych.
W późniejszych komentarzach uczestnicy powtarzali,
jak ważne i pomocne dla nich było usłyszenie o lęku
przed ośmieszeniem i lęku przed porażką.

Z językowego punktu widzenia, „innowacyjność”
jest działaniem zmieniającym sposób myślenia, czyli
kategorii oglądu świata. Innymi słowy, jest łamaniem
sztywnych schematów myślenia. To wychodzenie poza
bezpieczne i przewidywalne ramy. Dzięki temu uczymy
się myślenia kreatywnego i poszukiwania niestandardowych rozwiązań, które we współczesnym świecie są
tak pożądane. Uczeń zaczyna dostrzegać połączenia
tam, gdzie do tej pory ich nie dostrzegał. Przykładem
zmiany sposobu myślenia jest wprowadzanie interdyscyplinarności do edukacji, czyli łączenie różnych,
pozornie odległych dziedzin wiedzy. Tak jak to robi dr
Marek Ostrowski, który proponuje innowacyjną metodę łączenia fizyki, chemii i matematyki z poznawaniem
Warszawy. Dziedziny pozornie niezwykle odległe znajdują za sprawą edukatora mentalne połączenia, dzięki
czemu rozwijają wyobraźnię odbiorcy. Podobnie innowacyjne – z punktu widzenia proponowanej definicji –
są ścieżki edukacyjne proponujące łączenie tradycyjnej
wiedzy z praktycznymi przykładami ze współczesnego
życia, np. biznesu.
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Tylko dalej pojawia się wątpliwość, czy wystarczy do
tradycyjnej lekcji matematyki wprowadzić zadanie
polegające na tym, że uczeń zamiast abstrakcyjnych
procentów wyliczy sobie przy pomocy tego samego
działania procenty i odsetki kredytu czy raty za samochód, żeby móc tę lekcje nazwać „innowacyjną”?
„Innowacyjność” należy bowiem do haseł, które dosyć
często przybierają formę sloganu i są przyklejane jako
etykietki do projektów czy rozwiązań, które z innowacyjnością nie mają nic wspólnego.
Nauczycielskie lęki
Prowadzenie tego typu zajęć wymaga ogromnych
kompetencji od nauczyciela. Co więcej, innowacyjność
wymaga nowatorstwa. Nowatorstwo z kolei zakłada
ryzyko, bo robimy coś po raz pierwszy. Tymczasem
w obecnym w Polsce modelu kulturowym istnieje duża
presja środowiskowa, by efekt zawsze był pozytywny,
zaś porażka traktowana jest nie jako lekcja, a raczej
coś, czego należy się wstydzić. Nauczyciele realizujący innowacje pedagogiczne mówią o osamotnieniu
i izolacji. Czują presję sukcesu, natomiast nie mają

Współczesny nauczyciel stoi w obliczu wielu wyzwań.
Pedagogika to jedno z pojęć, których znaczenie diametralnie zmieniło się na przestrzeni ostatnich stu lat.
Dziś po pierwsze, świat zmienia się szybciej niż kiedyś.
Doszło do ewenementu, nieznanego dotychczas w historii: przedstawiciele młodszego pokolenia dużo lepiej
i sprawniej radzą sobie z nowoczesnymi technologiami niż ich rodzice i nauczyciele. Myślenie, że wiedza
polega na wyłącznym pamięciowym przyswojeniu materiału, w dobie ogólnodostępnego internetu zostaje
wyparte przez umiejętność sprawnego wyszukiwania
informacji i łączenia informacji z różnych domen.

miarodajnym wskaźnikiem postępów ucznia, gdyż
pomijają takie elementy rozwoju jak kreatywność czy
empatia? Jak zindywidualizować naukę, dopasowywać
do konkretnego ucznia? Jak włączyć w edukację kompetencje społeczne, takie jak inteligencja emocjonalna
czy umiejętności praktycznego wykorzystania teorii?
I w końcu: jak połączyć wiedzę teoretyczną z praktycznym jej zastosowaniem i jak przekonać ucznia, że
wiedza ma bezpośrednie przełożenie na jakość jego
życia?
dr Małgorzata Majewska – Pracownik naukowy
Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji
Społecznej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji
Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Językoznawca, specjalistka w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej; interesuje się relacjami
między językiem i psychologią. Prowadzi także zajęcia
w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ, Instytucie
Socjologii UJ i Kolegium Filozoficzno-Teologicznym
Polskiej Prowincji Dominikanów.

Po drugie, odkrycia współczesnej psychologii znacznie
wpłynęły na nowe rozumienie relacji
nauczyciel-uczeń. Dzisiaj rola nauczyciela rozumiana
jest bardziej w kategoriach przewodnika niż nieomylnego autorytetu.
Taka sytuacja rodzi pytanie o nowy wymiar edukacji. Nowy, czyli z konieczności innowacyjny. Jak
zbudować model wychowawczy zgodny z odkryciami współczesnej psychologii i pedagogiki? Jak
mierzyć jego skuteczność, jeśli oceny przestają być

Przypisy:
Przytacza je Marcin Polak w artykule „O innowacji pedagogicznej”, http://www.edunews.pl/badania-i-debaty/opinie/3577-oinnowacji-pedagogicznej
2
Kołakowski, L. (2006). „Szukanie barbarzyńcy. Złudzenie uniwersalizmu kulturowego” [w:] „Czy diabeł może być zbawiony i 27
innych kazań”. Kraków, s. 11.
3
Polak, M., tamże.
1
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Szczęśliwe błędy
Aleksander Pawlicki

Błędy, pomyłki i alternatywne koncepcje – jak nie pobłądzić, ucząc (się) na błędach.
„Bene curris, sed extra viam.”
Św. Augustyn

„Nic się nie stało. Uczymy się na przecież na błędach” –
w rozmaitych polskich klasach powtarzają dobrotliwie
nauczycielki i nauczyciele. „Każdemu się zdarza” – twierdzi wyrozumiały pedagog; „Najważniejsze, że poprawiłeś” – podkreśla efekt dobra nauczycielka; „Zróbmy to
jeszcze raz razem” – proponuje troskliwy profesor. Aż
dziw, że dzieci jakoś nie lubią popełniać błędów! Co ciekawsze, nas samych, nauczycieli i nauczycielki, też jakoś
nie cieszy, kiedy otrzymujemy szansę, żeby uczyć się na
własnych błędach! Miało zachwycać, ale nie zachwyca?
Na dokładkę nad wszystkim unosi się zdroworozsądkowe
powiedzonko głoszące, że tylko ludzie głupi uczą się na
własnych błędach; ludzie mądrzy – uczą się na błędach
cudzych.
Ta niekonsekwencja (błąd niby potrzebny, lecz dziwnie
niechciany) da się objaśnić. Chodzi tu bodaj o zwykłe
nieporozumienie. Po prostu: co innego akceptować błędy, traktując je jak ślepą uliczkę, a co innego cieszyć się
z ciekawego błędu, widząc w nim niezastąpione źródło
wiedzy. Innymi jeszcze słowy: czym innym jest pomyłka,
a czym innym błąd. W naszej szkole nie uczymy się na
błędach, ale po prostu poprawiamy pomyłki! Wynika to
zapewne z dominujących metod pracy. Rozważmy pod
tym kątem spostrzeżenie salezjańskiego nauczyciela
matematyki o. Michele Pellereya SDB: Osoby wystawione
na ryzyko błędów to te, które dokonują odkryć, osoby
wystawione na ryzyko pomyłek to te, które nie mają czego odkrywać – po prostu nieuważnie stosują algorytm.
Dobra szkoła to taka, która pozwala popełniać uczniom
więcej błędów niż pomyłek1.
Poprawmy zatem deklarację, która padła w pierwszym
zdaniu naszego tekstu: pomagamy naszym uczniom
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poprawiać pomyłki w algorytmach, których się jeszcze
dobrze nie wyuczyli, natomiast nie uczymy na błędach.
Trzy gatunki
Skoro zaraz na samym początku zabrnęliśmy w kwestie
definicyjne, zatrzymajmy się przy nich na chwilę, aby do
dwóch wymienionych gatunków (błędów i pomyłek)
dodać jeszcze trzeci – alternatywne koncepcje. W ten
sposób nazwijmy roboczo to, co w literaturze anglosaskiej najczęściej bywa określane jako misconceptions,
czyli nieporozumienia albo błędne rozumienia. Niektórzy
używają pojęcia teorie naiwne lub też przeinaczenia2.
Mówimy o nich wówczas, gdy uczniowie wnoszą do
klasy swoje własne rozumienie jakiegoś zjawiska czy
pojęcia, sprzeczne z tym, które zamierzamy przedstawić
podczas lekcji. To odmienne rozumienie opiera się niekiedy na zdroworozsądkowym postrzeganiu świata lub
na intuicji (tak jak wtedy, gdy zdaje się nam, że to Słońce
obiega Ziemię), może również wynikać ze światopoglądu
(tak jak wówczas, gdy przyjmujemy esencjalne różnice
między kobietami a mężczyznami) albo wiąże się z użyciem przez naukowców słów rozumianych potocznie (tak
jak wtedy, gdy fizycy rozprawiają o pracy)3. Jakiekolwiek
byłoby ich pochodzenie, owe alternatywne koncepcje
konkurują z koncepcjami naukowymi, przekształcają
je, w głowach uczniów tworzą niezamierzone przez
nauczyciela czy nauczycielkę połączenia. Przewrotnie
sprawdzają się tu słowa Marka Twaina – uczniowie
i uczennice rzeczywiście nigdy nie pozwalają szkole, aby przeszkodziła im w procesie samokształcenia.
Potwierdzają to rozliczne badania, np. te, które pokazują,
że podczas lekcji chemii uczniowie – owszem – opanowują perfekcyjnie algorytmy, ale kiedy mają wyjaśnić
mechanizm, który stoi za algorytmem, wytwarzają
spontanicznie rozmaite zaskakujące i zgoła nienaukowe
koncepcje4.

Jeśli proponuję używanie pojęcia alternatywne koncepcje, to dlatego, że przyjmuję argumentację, że historia
nauki pełna jest takich nieporozumień czy teorii naiwnych, których jednak nie postponujemy, bo ich autorami
są nie nasi „maluczcy” uczniowie, ale wielcy myśliciele.
Tak jest np. z koncepcją ruchu Arystotelesa, której „naiwność” wykazał Buridan, a potem Newton5.
Oczywiście „niewartościujące nazewnictwo” nie zmienia faktu, że koncepcje alternatywne nie trafiają w istotę
rzeczy, zmienia natomiast zasadniczo nasze podejście do
uczniowskich wyjaśnień. Od tej pory nie są one przeszkodą, którą należy skruszyć, lecz kontekstem, który
powinniśmy uwzględnić i który okazuje się użyteczny dla
uczących się. „Miarą wartości teorii jest często nie to, na
ile trafiała ona w sedno, ale to, czy inspirowała badaczy
do dalszych poszukiwań” – pisze o błędnych teoriach naukowych Wojciech Sady6, ale jego słowa równie dobrze
odnieść można do uczniowskich alternatywnych koncepcji. Te koncepcje są dowodem myślenia – „dzieci nie
popełniają bezmyślnie błędów w matematyce; one albo
wierzą, że to, co robią jest właściwe, albo nie są pewne
w ogóle tego, co robią”7.
Zastanówmy się zatem, jak pracować z uczniami, którzy
„wierzą, że to, co robią jest właściwe”, w sposób, który pozwoli wykorzystać maksymalnie potencjał ich
koncepcji8.
Smakowanie alternatyw
Szczęśliwie alternatywne koncepcje rzadko są jedyne
w swoim rodzaju. Powtarzają się często, bo przecież każdy z nas dość podobnie doświadcza tego samego świata.
Każdy z nas wie, ile problemów nastręcza ustalenie tajemniczych mechanizmów, które chronią Australijczyków
przez „odpadnięciem” od Ziemi, po której kroczą „do
góry nogami”. Każdy też wie, że przed narodzeniem
Chrystusa czas biegł „w drugą stronę”, a w konsekwencji
niektórzy mogli umrzeć zanim się urodzili lub „jakoś tak”.
Każdy, kto spotkał się z przymiotnikiem, odtrąci imiesłowy, w które uparcie wierzą poloniści. Każdy też wie,
że elektrony krążące wokół jądra robią to tak samo jak
planety wokół Słońca i ze zgrozą przyjmie twierdzenie,
Innowacje pedagogiczne

że model Bohra jest raczej w pogardzie: jakże inaczej „to”
mogłoby wyglądać?
Powtarzalność tych błędów sprawia, że możemy je
z góry uwzględnić podczas planowania naszych lekcji.
Grant Wiggins i Jay McTighe czynią z tego jedną z żelaznych zasad projektowania działu9. Gdy tylko ustalimy, co
uczniowie i uczennice, powinni zrozumieć, musimy też
zyskać świadomość, „jakie specyficzne rozumienie jakiegoś zjawiska” będzie właściwe na danym etapie nauczania oraz „jakie błędne rozumowania (misunderstandigs)
zapewne się pojawią”. W ślad za tym rozstrzygnięciem
możemy rozważyć, jak sprawdzimy, czy nasi uczniowie
i uczennice rzeczywiście głęboko rozumieją jakiś materiał, a nie tylko pamięciowo opanowali – bez pojmowania istoty – informacje podane do wierzenia. Dopiero
na koniec możemy zastanowić się, co chcemy zrobić
podczas lekcji! Zważmy, że zwykle droga jest odwrotna: ustalamy, co „przerobimy” podczas lekcji, kilka lekcji
potem zastanawiamy się, jak to sprawdzić na kartkówce
i na koniec – przy odrobinie szczęścia – odkrywamy, że
dzieci niby coś wiedzą, ale „nic nie rozumieją”. Raz jeszcze szkoła nie przeszkodziła im w autorskim kształtowaniu obrazu świata!
Za przykład wezmę bliską mi dziedzinę, czyli wiedzę
o społeczeństwie i pierwszy z brzegu temat. Idąc za
wskazaniami Wigginsa i McTighe’a ustalam cel dla działu:
dzieci rozumieją, jak funkcjonuje trójdzielna władza
w państwie demokratycznym. Oznacza to, że powinny
rozróżniać trzy władze, analizować sposoby wzajemnej kontroli i wyjaśnić, dlaczego odrębność władz jest
„źrenicą wolności”. Na pożądane przeze mnie rozumienie
tematu nieuchronnie nałoży się alternatywna koncepcja uczniowska: władza nie jest w niej demokratycznie
legitymizowanym, konstytucyjnym układem checks
and balances, który chroni interesy różnych grup społecznych – władza jest po prostu przeciwieństwem
społeczeństwa.
To wyobrażenie wzmacnia jeszcze kłopotliwe słówko rząd, które w rozmaitych materiałach pokazuje się
jako określenie rady ministrów i/lub administracji, ale
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w potocznym rozumieniu to przecież po prostu cała
władza – parlament, biurokracja, sądy.
Jeśli przegapię alternatywną koncepcję, słusznie mogę
spodziewać się, że na koniec usłyszę od dzieci na
przykład, że „w rządzie są specjalne funkcje – posłowie
uchwalają prawo, żeby sądy wiedziały za co skazywać
obywateli”. Jeśli uwzględnię alternatywną koncepcję, to
wykorzystam zakorzenione w świadomości uczniowskiej
poczucie wyobcowania z państwa jako struktury i tym
łatwiej przyjdzie mi wyjaśnić pozornie abstrakcyjny koncept trójpodziału władz. Doświadczenie Monteskiusza
czy Locke’a można przecież uznać za nieodległe od doświadczenia alienacji, które wnoszą na moją lekcję polscy
uczniowie i uczennice. To dobry punkt wyjścia do pytania
o to, jaka organizacja państwa mogłaby być „wolność
ubezpieczającą”10.
Alternatywne koncepcje mają atrakcyjność płynącą z codziennego doświadczenia i siłę, która bierze się stąd, że
poprzez owo ciągle ponawiane doświadczenie głęboko wrosły w grunt dziecięcej (a często także dorosłej!)
świadomości. W „pozaszkolnym świecie” moglibyśmy
nie doczekać piagetowskiego momentu, gdy poznawczy
konflikt skłoni dziecko do tego, aby dostosowało swój
model do nowych danych. Stąd George Posner wraz ze
współpracownikami uwrażliwiają nas na sposób, w jaki
prezentujemy koncepcję naukową11.
Wpierw (krok 1) uczeń czy uczennica powinni przejść
przez doświadczenie, które pokaże im, że przyjmowana przez nich alternatywna koncepcja uniemożliwia im
wyjaśnienie jakiegoś wydarzenia czy zjawiska. Pojawia
się uczucie niezadowolenia związane z tym, że dotychczasowe, mocne przeświadczenie okazuje się „nic nie
tłumaczyć”. Dalej (krok 2) proponujemy preferowaną
przez nas koncepcję. W tej odsłonie nie musi ona być
jeszcze w pełni zrozumiała, natomiast powinna narzucać się dziecku jako możliwa do zrozumienia i wiązać
się z doświadczeniem, które pozwoliłoby ją przetestować. Potem, gdy już ją przybliżamy (krok 3) w oparciu
o eksperyment (dyskusję, interpretację tekstu), koncepcja
naukowa powinna ukazać swą atrakcyjność przez to, że
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okazuje się kluczem do wytłumaczenia rzeczywistości, a także przez to, że – uwaga! – dobrze integruje się
z innymi – znanymi wcześniej – teoriami naukowymi.
Na koniec (krok 4) kolejne doświadczenia ujawniają siłę
nowo przyjętej teorii w praktyce. Wartość tego modelu
– z perspektywy nauk społecznych i humanistycznych –
widzę przede wszystkim w tym, że uprzytamnia nam on,
że praca z alternatywnymi koncepcjami nie sprowadza
się do podmienienia jednej koncepcji przez inną. Jeśli
chcemy być prawdziwie skuteczni, to musimy pogodzić
się z tym, że „wypieranie” uczniowskich teorii często
potrzebuje (1) czasu, (2) tworzenia uczących sytuacji i (3)
wprowadzenia koncepcji naukowej nie mocą autorytetu,
ex cathedra, lecz w praktycznym użyciu.
Uczniowie i uczennice, którzy mieli okazję przejść drogę
od „alternatywnych koncepcji” do „koncepcji naukowych”
mają szansę zyskać szczególną wiedzę, wręcz zbudować pewną postawę, zwłaszcza jeśli w naszej klasie
rozwijamy umiejętności metakognitywne. Oto jej opis:
„Miej w miarę możności jasność co do różnych teorii,
którymi się posługujesz, i bierz pod uwagę, że wszyscy
nieświadomie posługujemy się teoriami lub bierzemy je
za oczywiste, chociaż większość z nich z całą pewnością
jest fałszywa. Bezustannie staraj się formułować teorie,
które wyznajesz i krytykuj je. Próbuj formułować teorie
alternatywne…”12.
„Większość twoich teorii jest fałszywa… Krytykuj je…
Formułuj alternatywy…”. Tak oto powróciliśmy do miejsca, w którym zaproponowałem, aby oddzielić błędy od
pomyłek. To, co uznaliśmy z trzeci gatunek błędów (ale
nie błędy trzeciego gatunku!), czyli misconceptions –
alternatywne koncepcje (przeinaczenia, teorie naiwne,
błędne rozumowania) pozostawmy już w spokoju.
Singapurskie pomysły
Na wstępie opisywałem rozmaite postacie dominującego
w naszych klasach odruchu pomagania, który w istocie
okazuje się odruchem wyręczania dzieci. „Lubię szkołę. Nie trzeba tam myśleć. Sami ci powiedzą, co masz
robić” – cieszy się (tym razem nie polski, ale amerykański)
uczeń cytowany przez Roberta Fishera13. Tymczasem,

powtarzamy znów za Popperem, „jeśli nie ośmielamy się
stawić czoła problemom o takiej trudności, że jest praktycznie niemożliwe uniknąć błędów, to w konsekwencji
nie będzie wzrostu wiedzy”. Tą drogą poszedł singapurski
matematyk Manu Kapur. W serii badań14 porównywał on,
w jaki sposób uczniowie i uczennice radzą sobie z bardzo
skomplikowanym zadaniem matematycznym. Jedna
grupa próbowała rozwiązywać je samodzielnie, błądząc
i potykając się. Druga zaś została przeprowadzona przez
proces rozwiązywania przez nauczyciela, który wspierał
nieustannie pracę dzieci. Wyniki dają do myślenia.
Uczniowie samodzielnie rozwiązujący problemy często
sobie nie radzili, w przeciwieństwie do tych, którym pomagał nauczyciel (i to nas nie dziwi, prawda?). Zarazem
jednak: lepiej rozumieli zagadnienie, kiedy je im później
wyjaśniono – potrafili tłumaczyć mechanizmy tam, gdzie
ich rówieśnicy jedynie sprawnie reprodukowali „ścieżkę
dostępu” do rozwiązania. Co jeszcze ważniejsze: lepiej
rozwiązywali potem problemy bez wyraźnej struktury, czyli takie, które spotykamy w życiu codziennym.
Ci, których uchroniono przez błądzeniem, radzili sobie
z kolejnymi zadaniami tylko wówczas, jeśli miały podobną strukturę do już „przerobionego”. Błądzący natomiast
nadawali odpowiednie struktury ruchliwej rzeczywistości
– umieli przekształcić rzeczywistość w problem matematyczny, po czym stosowali doń nabytą wiedzę. I na
koniec – w dłuższej perspektywie to ci, których skazano
na samodzielne poszukiwanie, osiągali lepsze wyniki
w nauce matematyki.
Manu Kapur podsumowuje swoje badania (podobne
przeprowadzali jego współpracownicy na polu nauk
przyrodniczych), ostrzegając nas przed „bezproduktywnym sukcesem” tradycyjnego nauczania oraz zachwalając „ukrytą efektywność” uczenia się na błędach.
Kto z nas, polskich nauczycieli i nauczycielek, zaprzeczy, że większość czasu pochłania nam gonitwa za
„bezproduktywnym sukcesem”, którego wyznacznikami
są przerobiony materiał, a także to, że na klasówce lub
egzaminie dzieci zaliczyły dany dział?
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Czy jednak głęboko zrozumiały? Czy przeniosą do życia?
Czy rozwinęły kluczowe kompetencje? Po trzykroć nie!
Tak wygląda „ukryta (do czasu) nieefektywność” naszego
sposobu uczenia, który skoncentrowany jest na wyłapywaniu pomyłek, ale nie daje czasu ani okazji do twórczego błądzenia.
Materiał na Nobla
Doświadczenie błądzenia i frustracja związana z porażkami to wielki dar z jeszcze jednego powodu. Piszą o nim
Maria Mach i Marcin Braun w książce „Zdolne dziecko.
Pierwsza pomoc”15. Autorzy ci rozważają, dlaczego
tak często dobrzy uczniowie nie zmieniają się na uniwersytecie w wybitnych naukowców. „Z nastawieniem
na sukces – piszą – wiąże się jeszcze jedno poważne
niebezpieczeństwo. Bardzo zdolni młodzi ludzie, którzy
przyzwyczaili się do wygrywania, zanim jeszcze na serio
zdążyli się czymś zainteresować, mogą uznać odnoszenie sukcesów za nieodłączny element, a nawet warunek
rozwoju. Skutkuje to, zwłaszcza w późniejszym okresie,
wybieraniem raczej zadań łatwiejszych, ale gwarantujących powodzenie, niż trudnych i ciekawych, ale
niosących ze sobą ryzyko porażki. Bardzo trudno jest
im, już jako dorosłym, zaakceptować fakt, że niepowodzenie z natury rzeczy towarzyszy wszelkim poważnym
przedsięwzięciom i że kroczenie od sukcesu do sukcesu
oznacza zazwyczaj, że prawdziwe problemy omijamy
szerokim łukiem.”16 Ilustrują swoje przekonanie noblowskim przykładem: „Paul Ehrlich, wynalazca salwarsanu
– leku, który ocalił tysiące ludzi – trafną recepturę znalazł
dopiero po 605 błędnych próbach!”.17
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Trzeba zatem uznać, że czas
spędzony na odwiedzaniu
ślepych uliczek nie tylko nie
jest stracony, ale przeciwnie:
okazuje się niezbędnym
szkolnym przeżyciem, które
powinni mieć wszyscy.
Najlepsi uczniowie muszą
mieć szansę na popełnienie
błędów, a słabsi muszą
odkryć wartość błędów, które
popełniają.
Na poziomie postaw rozwija się tu zdrowy perfekcjonizm i dystans do siebie oraz świadomość tego, jaką rolę
odgrywa grupa wspierająca generowanie pomysłów;
na poziomie umiejętności wykonawczych wspieramy
wytrwałość, sprawność metapoznawczą, elastyczność
i kontrolę emocjonalną; na poziomie kluczowych zadań
szkoły doskonalimy umiejętność współpracy i myślenia
naukowego; na poziomie realizacji materiału przedmiotowego prawdziwe uczenie się na błędach pozwala
zastąpić bezproduktywny sukces, ukrytą (do czasu!)
efektywnością nauczania / uczenia się.
Napisałem o prawdziwym uczeniu się na błędach, bo –
powtórzę tezę z początku tekstu – w naszej szkole zwykle uczymy się przez poprawianie pomyłek w algorytmie.
Pewnie dlatego, ile razy próbuję zachwycić się jakimś
błędem w mojej klasie, tyle razy uczniowie patrzą na
mnie z niedowierzaniem. Kpię sobie? Okrutnie ironizuję?
Oszalałem? Zastawiam jakąś pułapkę? Ach! Gdybyśmy
nie rozstali się zbyt pochopnie z wielką tradycją teologiczną, może felix culpa, szczęśliwa wina, nie brzmiałaby
w naszych uszach tak niedorzecznie!
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Na koniec zatem spytajmy, jak tworzyć atmosferę sprzyjającą błądzeniu w mojej klasie?

Powstrzymanie reakcji. Moje reakcje fizyczne: mimika,
gestykulacja, akcent nie powinny zaprzeczać deklarowanemu nastawieniu na docenianie błędów. Dzieci
bezbłędnie wychwytują akceptację jakiegoś pomysłu ze
strony nauczyciela lub jej brak. Moje nawykowe reakcje
są w znacznym stopniu nieuświadomione – potrzeba
mi innych osób, które zwrócą mi na to uwagę, także
uczniów i uczennic.

Zachęcić do błądzenia18
Kiedy zastanawiam się, w jakim stopniu klimat moich zajęć sprzyja uczeniu się na błędach, powinienem
uwzględnić przynajmniej trzy wymiary i zapytać siebie
lub kogoś, kto obserwuje moją lekcję:
1. W jaki sposób pokazuję, że i mnie zdarza się błądzić?
Jak się zachowuję, gdy popełnię błąd? W jaki sposób
komentuję taką sytuację? Jak ją wykorzystuję?

Lemov zadaje prosty test: Kiedy ostatni raz, po tym jak
usłyszałeś/usłyszałaś dobrą odpowiedź, zapytałeś/zapytałaś: kto proponuje inną odpowiedź niczego przy tym
nie sugerując?

2. W jaki sposób uczniowie i uczennice reagują na błędy
innych, moje lub kolegów i koleżanek z klasy? Jakimi
działaniami kształtuję ich reakcje? Na ile reakcje dzieci
są wspierające dla rówieśnika, który błądzi? W czym
wyraża się to wsparcie?

Uzasadnianie odpowiedzi. Sposób, w jaki prowadzę
rozmowę z dziećmi (a w konsekwencji sposób, w jaki one
prowadzą rozmowę w grupach, naśladując mnie), może
koncentrować się albo na trafności odpowiedzi, albo na
pokazywaniu jej uzasadnienia. To pierwsze zachęca m.in.
do zgadywania, to drugie do większej koncentracji i do
docenienia błędnych odpowiedzi z ciekawym uzasadnieniem. Moja lekcja nie powinna toczyć się od dobrej
odpowiedzi do dobrej odpowiedzi, ale od ciekawego
uzasadnienia do ciekawego uzasadnienia.

3. Co robię, aby pokazać moim uczniom i uczennicom,
że podejmowanie ryzyka i popełnianie przy tym
błędów jest wartością samą w sobie? W jaki sposób
pokazuję dzieciom, że błąd nie jest tylko nieuniknioną
przykrością na drodze do poznania, ale warunkiem
poznania, że nie chodzi o to, aby uporać się z nim, ale
o to, aby w pełni wykorzystać jego potencjał?

Docenianie ryzyka. Docenienie dobrej odpowiedzi
przychodzi zwykle w sposób dość naturalny, choćby
dlatego, że spełniono moje podświadome (?) oczekiwanie. Docenianie prób nie jest już tak oczywiste i niekiedy przegapiamy je albo też wychodzi nam ono dość
koślawo – bardziej jak pocieszanie niż jak pochwała.
Koncentrujemy się bowiem nawykowo na efekcie, a nie
na procesie.

Osiągnięcie efektu opisanego w punkcie 3 wymaga
regularnej praktyki, która z czasem przejdzie w nawyk,
a zatem ukształtuje takie podejście do błędu, które nie
unicestwia twórczego myślenia i uwalnia od strachu
przed oceną.
Praktyka ta powinna skupić się na czterech obszarach:
Szczęśliwy błąd. Kiedy zadaję pytanie, nie zadaję go po
to, aby od razu uzyskać właściwą odpowiedź i pójść dalej. Zadaję pytanie po to, aby uzyskać wartościowe błędy,
których mechanizm mogę wspólnie z uczniami przeanalizować. Analiza błędu może być bardziej wartościowa,
bo ukazuje granice odpowiedzi właściwej, precyzuje ją,
ewentualnie pokazuje nieoczywistość hipotezy.

Jeśli będę konsekwentnie tak postępował, to – żywię
taką nadzieję – moi uczniowie i uczennice dostrzegą
rzecz bardzo istotną. Parafrazując świętego Augustyna:
można dobrze biec, nawet jeśli z początku obok drogi.
Uczenie się i odkrywanie polega przecież na tym, że
zaczynamy mówić i rozmawiać właśnie wtedy, kiedy nie
mamy pewności, a nie dopiero wtedy, kiedy ją mamy.
W jakich zachowaniach powierzonych mi dzieci widać,
że podzielają lub (przynajmniej) zaczynają podzielać takie
przekonanie?
Innowacje pedagogiczne
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Powrót do przeszłości
Cokolwiek tu napisaliśmy o zyskach płynących z uczenia się na błędach, które mają uczniowie, nie chciałbym,
abyśmy zapomnieli o korzyści dla nas, nauczycieli i nauczycielek. O kosztach nie piszę, bo są one oczywiste: to
niełatwe zaprojektować ciekawe zadania do błądzenia,
wytrwale stawiać otwarte pytania i cierpliwie tworzyć
w klasie środowisko otwarte na błędy. Chciałbym jednak,
przywołując na koniec żydowskiego myśliciela Abrahama
Joshuę Heschla, zwrócić uwagę na pewien skarb,
który mamy do odnalezienia dzięki opisanemu wyżej
podejściu.
„Są myśli martwe i są myśli żywe. Martwą myśl można
porównać do kamienia zasianego w ziemię: nic z niego
nie wyrośnie. Żywa myśl jest jak ziarno. Jeśli w procesie myślenia odpowiedź nie zawiera w sobie pytania, to
znaczy, że nie ma w niej życia. Taka odpowiedź może
dotrzeć do umysłu, ale nie przeniknie do duszy. Może
stać się częścią czyjejś wiedzy, ale nie zadziała jako siła
stwórcza.”19 Jak rozumiem tę uwagę w kontekście pracy
nauczycielskiej? Otóż nauczyciel czy nauczycielka skoncentrowana na programie bardziej niż na uczniach przynosi zwykle do klasy gotowe odpowiedzi. To trupie myśli:
przebito je i przyszpilono do podstawy programowej,
a potem do stron podręcznika. Narzucają się nam one
tak silnie, że zapominamy o pytaniach, które je poprzedziły. Znaliśmy te pytania kiedyś, prawda? To było wtedy,
gdy pasja poznania popychała nas na studia historyczne,
biologiczne czy matematyczne… Tymczasem jednak siejemy martwe odpowiedzi, które często są odpowiedzią
na tylko jeden rodzaj pytań, które – jako żywo – z uprawianiem nauki nie mają wiele wspólnego: „Co będzie na
klasówce? Czy to będzie na egzaminie?”. Jestem przekonany, że kiedy zaczynamy uczyć na błędach, to stajemy
przed szansą powrotu do przeszłości, do miejsca, w którym odpowiedzi zawierały w sobie pytanie i przez to żadna z odpowiedzi nie zadowalała, każda otwierała kolejne
ścieżki poszukiwań. Dopiero takie odpowiedzi „działają
jak siła stwórcza” i sprawiają, że podtrzymujemy w sobie
(lub odzyskujemy utraconą) radość z bycia nauczycielami
i nauczycielkami.
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Kto zatem dotąd pocieszał i – chcąc nie chcąc – wyręczał dzieci, kto nie stawiał wyzwań zmuszających
do błędu, niech wie, że jeszcze nikogo na błędach nie
uczył. Ale zamiar był znakomity. Bene curris, sed extra
viam! Szczęśliwy błąd, można się na nim dużo nauczyć.
Naprawdę.
Aleksander Pawlicki – Absolwent Instytutu Historii
Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Nauk Społecznych
Polskiej Akademii Nauk oraz Szkoły Trenerów Akademii
SET. Wykładowca dydaktyki w Szkole Edukacji
Uniwersytetu Warszawskiego i Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności. Prowadził badania w Forschugstelle
Osteuropa Uniwersytetu w Bremie, uczestniczył
w pracach Zakładu Studiów Interdyscyplinarnych nad
Edukacją Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, pracował na
Uniwersytecie Jagiellońskim (z którym nadal współpracuje). Obecnie trener nauczycieli w „Grupie Trampolina”.

Przypisy:
Michele Pellerey, Wprowadzenie do tematu: Rola błędu w uczeniu się i nauczaniu matematyki, Roczniki Polskiego Towarzystwa
Matematycznego, Seria V: Dydaktyka Matematyki 10, 1989, s. 135.
2
Zob. np. Anna Markowska i in., Błędne przekonania w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych, Edukacja Biologiczna
i Środowiskowa, nr 4/ 2014, s. 56, http://ebis.ibe.edu.pl/numery/2014-4/ebis-2014-4-8.swf. W artykule tym nauczyciele
przedmiotów przyrodniczych znajdą bogaty zestaw „przeinaczeń”. Dalej – w tekście głównym – wyjaśniam, dlaczego preferuję
określenie „alternatywne koncepcje”, a niechętnie traktuję np. „przeinaczenia”.
3
Propozycję ciekawej typologii źródeł znajdziemy w poradniku Science Teaching Reconsidered. A Handbook, 1997. Do ściągnięcia
tu: https://www.nap.edu/catalog/5287/science-teaching-reconsidered-a-handbook (dostęp 25.09.2016r.). Typologia ta została
omówiona w A.Markowska i in., dz.cyt. Tam też ciekawy trop związany z potocznym i naukowym pojęciem orzecha. Zagadka dla
licealnych nauczycieli biologii: Jak zapewnić rzeczywiste, głębokie rozumienie faktu, że gryka i jaskier rodzą orzeszki, ale za to
orzeszki ziemne to roślina strączkowa? Notabene, potoczny - „konsumencki” pogląd z grona orzechów wyklucza w Polsce nawet
owoce kasztanowca.
4
Mary B. Nakhleh, Why some students don’t learn chemistry?, Journal of Chemical Education, 69(3) 1992, s.191-196.5 A. Lubina
(2014), Co pop-neurodydaktyka może zmienić w szkołach?, Edukacja – Internet – Dialog, www.eid.edu.pl/blog/wpis,co_popneurodydaktyka_moze_zmienic_w_szkolach,1608.html.
5
Derdre Gentner et alt., Analogical reasoning and conceptual change: A case study of Johannes Kepler, The Journal of the Learning
Sciences. 6(1), 1997, s.3 – 40. Cyt. za Justin R. Read, Children’s Misconceptions and Conceptual Change in Science Education, 2004,
http://www.asell.org/global/docs/conceptual_change_paper.pdf (dostęp 24.09.2016 r.)
6
Wojciech Sady, Dzieje mechaniki od Arystotelesa do Newtona, http://sady.up.krakow.pl/sady.dzieje.mechaniki.htm.
7
George Booker, Rola błędów w konstrukcji matematycznej wiedzy, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V,
Dydaktyka Matematyki 11, 1989, s. 103.
8
Takie podejście silnie wiąże się z Wygotskiego wizją pracy w strefie najbliższego rozwoju ucznia / uczennicy. Nijak się ma natomiast
do sztywnego systemu piagetowskiego. Justin Read (dz. cyt.) zwraca uwagę, że wyniki badań (np. cyt. w: S. Carey, R.Gelman
(red.), The Epigenesis of Mind. Essays on Biology and Cognition, New Jersey 1991) sugerują, że pojawianie się coraz to i bardziej
zaawansowanych oraz abstrakcyjnych teorii nie wynika z jakichś rozwojowych prawideł, ale dokonuje się na skutek uczenia się i na
dokładkę dotyczy specyficznych domen, a nie całości rozumowania. Praca nad tworzeniem nowych teorii dotyczących mechaniki
wpływa istotnie na zmianę obrazu świata fizycznego, ale nie oznacza wcale, że np. nasz pogląd na świat społeczny stanie się
bardziej dojrzały, a mniej naturalny i w konsekwencji mniej „naiwny”.
9
Grant Wiggins, Jay McTighe, Understanding by Design, Alexandria 2005, s. 22.
10
Uważny Czytelnik lub Czytelniczka dostrzeże, że w moim przykładzie pominąłem – aby nie stracić koncentracji na roli koncepcji
alternatywnych – etap ustalania „jak sprawdzę, że moi uczniowie zrealizowali cel”.
11
George Posner, Kenneth Strike, Peter Hewson, William Gertzog, Accommodation of a scientific conception: Towards a theory
of conceptual change, Science Education, 66(2), 1982, s. 211–227. http://www.fisica.uniud.it/URDF/laurea/idifo1/materiali/g5/
Posner%20et%20al.pdf.
12
Karl Popper, „Wiedza obiektywna”, Warszawa 2002, s. 313. Mam nadzieję, że nikt z Czytelników nie zapomina, że dobrą filozofię
poznaje się po tym, że można ją rozwijać z dziećmi. Język popperowskiej wypowiedzi nie powinien zatem odsyłać nas do
uniwersyteckiego laboratorium, ale kojarzyć się z grupą dzieci formułujących hipotezy, co do tego, jakie zmiany przyniesie na
przykład zmiana położenia osi Ziemi względem płaszczyzny orbity. Albo też z grupą dzieci, które rozważają, jakie efekty przyniesie
przekształcenie demokracji pośredniej w bezpośrednią… Notabene w żadnym z obu przypadków nie wprowadzałbym koniecznie
pojęć takich jak orbita albo demokracja bezpośrednia – do rozwiązania problemów powinny wystarczyć rysunki.
13
Robert Fisher, „Uczymy, jak się uczyć”, Warszawa 1999, s.13.
1
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Manu Kapur, Catherine Bielaczyc „Classroom-based Experiments in Productive Failure”. Zob. też w: Cho, Y. H., Caleon, I. S., Kapur,
M. (Eds.). (2015). „Authentic Problem Solving and Learning in the 21st Century”. Singapore 2015, oraz w: Kaur, B., Yeap, B. H., Kapur,
15
M. (Eds.). „Mathematical Problem Solving”. Singapore 2009. Liczne artykuły dotyczące Kapurowskiej koncepcji productive failure do
pobrania ze strony autora http://www.manukapur.com/publications/.
Książka w postaci darmowego ebooka dostępna na stronie Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci: http://fundusz.org/zdolnedziecko-pierwsza-pomoc-2/.
16
Tamże
17
Tamże. Dodajmy od siebie, że dopiero bodaj 914 próbka dała wersję leku, która można było bezpiecznie podawać chorym.
18
Cały fragment poniższy oparłem na Doug Lemov „Culture of Error”, http://www.wiley.com/legacy/downloads/CultureofError_
Ebook.pdf (dostęp 3.10.2016). Ten podrozdział jest w istocie komentowanym skrótem tekstu Lemova.
19
Abraham Joshua Heschel, „Bóg szuka czlowieka. Filozofia judaizmu”, s.a, s.l
14
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Kilka słów o potrzebie skutecznej współpracy
dr Adam Bodnar

Wolność
w edukacji

„Cokolwiek zamierzasz zrobić, o czymkolwiek marzysz, zacznij działać.
Śmiałość zawiera w sobie geniusz, siłę i magię”.
Johann Wolfgang Goethe
Polski system edukacji ma szczęście, jeśli spojrzymy na
niego z perspektywy praw obywatelskich i ich gwarancji
prawnych. W Konstytucji RP możemy znaleźć wszelkie gwarancje tego, aby następował skuteczny rozwój
metod edukacyjnych oraz by możliwym było łączenie
ich z nauką. Z jednej strony, Konstytucja w artykule 68
gwarantuje każdemu prawo do edukacji. Co więcej,
nauka jest bezpłatna, a do 18 roku życia – obowiązkowa. Z drugiej strony, Konstytucja gwarantuje wolność
badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników (art. 73
Konstytucji). Badacze mają także zapewnioną ochronę dla produktów ich umysłów oraz pracy twórczej
(art. 64 ust. 1 Konstytucji). Odpowiednie gwarancje
dotyczące prawa do edukacji, wolności badań naukowych oraz ochrony własności intelektualnej zawiera
także Międzynarodowy Pakt Praw Ekonomicznych,
Gospodarczych i Kulturalnych, ratyfikowany przez
Polskę już w 1977 r.
Konstytucja stwarza przestrzeń wolności, a jednocześnie nakazuje zagwarantować prawo do edukacji. To
od decydentów zależy, w jaki sposób te normy konstytucyjne zostaną wypełnione treścią. Oczywiście, sam
namysł w gabinetach rządowych nie wystarczy. Ważne
jest łączenie różnych środowisk, zaangażowanie kręgów
akademickich i pozarządowych, aby ową przestrzeń
wolności jak najlepiej wypełnić pomysłami, inicjatywami, projektami. Takimi, które następnie zostaną podjęte
przez rząd czy ustawodawcę. Na tym polega sens demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Wykorzystuje
ono potencjał, który drzemie w każdym z nas, a którego
nie ogranicza sztywny gorset przepisów. Inspiruje rządzących do podejmowania aktywnych i twórczych działań. Cieszę się, że Centrum Nauki Kopernik z tej szansy
korzysta, tworząc właśnie przestrzeń do realizacji owej
wolności. Poszukując, w jaki sposób metody naukowe (humanistyczne czy matematyczno-przyrodnicze)
mogą być wplecione w system edukacji, jak kształtować
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przyszłych naukowców oraz obywateli, jak rozpoznać
i rozwinąć w nich pasję czy zaangażowanie społeczne. Wreszcie – jak spowodować, że skuteczne metody
edukacyjne, opierające się na zaangażowaniu i wiedzy
naukowej, będą rozpowszechniane tak, aby stały się
trwałym elementem systemu nauczania, a nie tylko
dziełem pasjonatów. Jest to także dbałość o edukację
określonej jakości. Prawo do nauki oznacza bowiem,
że każde państwo, w ramach swoich zasobów finansowych, powinno dążyć do możliwie dobrej edukacji.
Warto pamiętać, że to, co nam się teraz wydaje oczywiste, nie zawsze było częścią naszego systemu
prawnego. Nie jest także dane niektórym narodom
i społeczeństwom. Powszechna edukacja może mieć
przecież charakter zamknięty na nowe pomysły, innowacje czy aktywność indywidualnych nauczycieli.
Z kolei wykładowcy akademiccy mogą być ograniczani
w podejmowaniu niektórych tematów badawczych
lub też w publikowaniu wyników ich badań. Nie bez
przyczyny art. 73 Konstytucji RP tak wyraźnie formułuje
gwarancje wolności badań naukowych. Jest to refleks
naszej, jeszcze niedawnej, historii.
Wciąż na świecie zdarzają się także sytuacje, kiedy prawo do edukacji nie jest dostępne dla wszystkich dzieci.
Nie wynika to tylko i wyłącznie z biedy, ale także z płci,
rasy, pochodzenia, przynależności do kasty, dostępności
szkół, stypendiów, zamieszkania na terenach wiejskich.
Przykładem jest Malala Yousafzai, laureatka Nagrody
Nobla, która walczy nieustępliwie o edukację dla dziewcząt w Pakistanie. W wielu państwach naukowcy są szykanowani za swoją działalność naukową. Muszą uciekać
z własnych ojczyzn, są więzieni, ryzykują życiem za
głoszenie prawdy naukowej. W takich sytuacjach
międzynarodowe gwarancje poszanowania prawa do
edukacji czy prawa do ogłaszania wyników własnych
prac naukowych okazują się ogólną deklaracją. Nie
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Edukacja a wolność
Piotr Kossobudzki

zatrzymują przemocy, bezwzględnego ograniczenia
wolności oraz tego, co jest istotą człowieczeństwa od
jego początków – ciągłego poszukiwania nowych informacji, ich przetwarzania, odkryć, dzielenia się z innymi.
W dwudziestym pierwszym wieku te oczywiste wartości, będące częścią ludzkiej godności i kreatywności, są
gwałcone przez religijnych fundamentalistów lub reżimy
autorytarne.
Dlatego gdy myślimy o przestrzeni konstytucyjnej dla
rozwoju edukacji w Polsce oraz zaangażowania świata
nauki w jej wzmacnianie, starajmy się doceniać szansę,
którą mamy.

Ten piękny okres polskiej
wolności, niezakłóconej
przez czynniki polityczne
i autorytarne, powinien być
maksymalnie wykorzystany
na rzecz tworzenia
najlepszych standardów
edukacyjnych. Może to
być okres, w którym nasze
obywatelskie zaangażowanie
przerodzi się w tworzenie
swoistego naukowoedukacyjnego społeczeństwa
obywatelskiego.
Ale dokonując tego, nie zapominajmy o tych, którzy ze
zdobyczy świata demokratycznego nie mogą korzystać. Pamiętajmy o dziewczynce z wioski okupowanej
przez talibów, która nie może nawet marzyć o studiach
wyższych. Wspominajmy o irańskich, tureckich czy
chińskich naukowcach, którzy zamiast przekazywać
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wiedzę i mądrość swoim uczniom, są pozbawieni wolności. Mówmy o nich także naszym polskim uczniom,
i przypominajmy, że wolność jest krucha, trzeba o nią
zabiegać i dbać, szczególnie kiedy pojawiają się złowrogie chmury na horyzoncie.
dr Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich.
Doktor nauk prawnych, od 2006 roku zatrudniony jako
adiunkt w Zakładzie Praw Człowieka na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Był związany z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, współpracował z licznymi organizacjami pozarządowymi.

Czy w szkole jest miejsce na wolność ucznia i nauczyciela?
Jesteśmy przecież tak mocno skrępowani rozwiązaniami systemowymi, wymogami
podstawy programowej, brakiem czasu i sprzętu…
A może te ograniczenia istnieją głównie w naszych głowach?
„Wolność w edukacji jest niewygodna dla systemu
pruskiego, w którym wszyscy mają być tylko trybikami w maszynie produkującej konkretny produkt dla
państwa. Nie świadomego obywatela, nie błyskotliwego twórcę, nie jednostkę myślącą” – pisze w felietonie
na portalu Edunews.pl jego redaktor naczelny Marcin
Polak. Ale świat edukacji się zmienia i nie musimy tkwić
w takim systemie. Zresztą, czy tak naprawdę (uczniów
i nauczycieli, uczących i uczących się) rzeczywiście
ogranicza system? Oczywiście, że uciążliwością jest
ogrom pracy papierkowej, który spada na nauczyciela. Albo czterdziestopięciominutowe lekcje, w czasie
których trudno uczniom przeprowadzić doświadczenia
(i jeszcze po nich sprzątnąć). Nierzadko słychać też narzekania na przeładowaną podstawę programową lub
brak odpowiedniego wyposażenia pracowni. Można
traktować te czynniki jako zniechęcające przejawy
ograniczenia wolności nauczyciela, ale można też
przyjąć, że są to ramy, w których trzeba się obracać lub
pewne punkty odniesienia, które należy uwzględnić
w swojej pracy. A potem? Robić swoje, w sposób, do
którego ma się przekonanie.
Co nas naprawdę zniewala?
Podczas sesji „Wolność w edukacji” zorganizowanej
w ramach konferencji Pokazać-Przekazać uczestnicy
dyskusji jako rzeczywiste ograniczenie wolności wskazali raczej to, co mamy w głowach, niż cechy systemu.
Przy czym dotyczy to głów wszystkich uczestników
procesu. Uczniów, którzy już po pierwszych latach
w szkole skupiają się na walce o punkty na testach
i wysokie średnie na świadectwie. Rodziców, którzy
chcieliby dla swoich dzieci nauczyciela-pasjonata, ale
jednocześnie dla zaspokojenia własnego poczucia
bezpieczeństwa i kontroli nie wyobrażają sobie szkoły
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bez stopni i grzecznego wędrowania od pierwszej do
ostatniej strony podręcznika. Zarządzających szkołą i ją
nadzorujących, którzy nie mają nic przeciwko innowacyjności na lekcjach, o ile oczywiście nie generuje to
dodatkowych kosztów i nie zabiera czasu. Wreszcie samych nauczycieli, którzy często boją się podejmować
ryzyko w obawie przed niepowodzeniem, znajdują się
pod presją grupy (pokój nauczycielski, lokalna społeczność – zwłaszcza w małych miejscowościach), a poza
tym – w toku przygotowywania do zawodu wcale nie
są uczeni wolności w działaniu.
Zniewoleni i zafoliowani
Na to, gdzie są rzeczywiste ograniczenia, wskazują
także wyniki projektu „Nowa pracownia przyrody” zrealizowanego przez Centrum Nauki Kopernik. W ramach
tego przedsięwzięcia opracowano rekomendacje dotyczące sposobu prowadzenia lekcji przyrody w szkole
podstawowej, wraz z listą zalecanego wyposażenia
pracowni. Następnie w grupie szkół przeprowadzono
pilotaż, wysyłając do nich rekomendowany sprzęt,
sugestie metodyczne i scenariusze zajęć doświadczalnych. Oraz… obserwatorów Kopernika, którzy
przyglądali się, jak są one wykorzystywane na lekcjach.
Wyniki ukazały pełną różnorodność postaw nauczycieli. Badacze trafili zarówno na takich, którzy zaczęli
robić proponowane doświadczenia, nie czekając na
dostawę aparatury edukacyjnej, jak i na takich, którzy
kilka miesięcy po otrzymaniu przesyłki nie rozwinęli
nawet paczki z folii, żeby uczniowie nie zepsuli urządzeń. „Niekomfortowe warunki pracy, brak pomocy
dydaktycznych i konieczność nadążenia za programem
nauczania to czynniki wtórne wobec tych o charakterze wewnętrznym. Utrudniają one pracę nauczycielom
realizującym »otwarty« model nauczania, ale nie są
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barierą nie do pokonania. Z drugiej strony, dla przyrodników opierających się na dyscyplinie i mierzalnych
wynikach mogą być niekiedy wygodnym uzasadnieniem nieobecności doświadczeń na lekcji” – czytamy
w raporcie podsumowującym badania Kopernika.
Szkoła podgląda naukę
Nie jesteśmy stworzeni do zmian, większość z nich jest
dla nas trudna. Zwłaszcza jeśli chcemy zmieniać własne lub czyjeś postawy wobec świata i sposób działania. Inspiracją i wsparciem może być wówczas dobry
przykład – a dla edukacji naturalnym polem do jego
poszukiwania może być nauka. Dziedzina, która dostarcza edukacji wiarygodnej wiedzy o świecie, uczestnikach procesu edukacji i ich relacjach. Ale czy może
być też źródłem metod i wartości? Zdecydowanie!
I nie chodzi tu jedynie o często przywoływaną metodę naukową. Niezwykle cenną właściwością, którą
można by przeszczepić ze świata nauki do edukacji,
jest przyzwolenie na niepowodzenie. Prawidłowe
przepracowanie negatywnego wyniku może być równie rozwijające co sukces. A czasem nawet bardziej!
Bardzo cenne byłoby również poluzowanie ograniczającego, sztywnego podziału na dyscypliny i szukanie
wspólnie z uczniami odpowiedzi na pytania tam, gdzie
one zazwyczaj są – między dziedzinami. W nauce już
od dawna normą są projekty interdyscyplinarne.
Wolność dochodzenia do celu
A skoro o projektach mowa – to kolejny element wart
przeniesienia ze świata badań naukowych do edukacji: konsekwentnie stosowana metoda projektowa.
Podejście, w którym definiujemy cel, zasoby przeznaczone na jego osiągnięcie i czas, ale dajemy sobie
wolność w doborze sposobu na osiągnięcie tego celu.
Miło byłoby też, wzorem nauki, uwolnić edukację od
przywiązania do miejsca (a dokładniej: do budynku
szkoły). Naukę uprawia się tam, gdzie jest przedmiot
badania. Jakże wspaniale, wydajnie i z entuzjazmem
można się uczyć poza klasą!
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Jedną z największych
rewolucji, jakie mogłyby pod
wpływem nauki wydarzyć się
w edukacji (szkolnej), byłoby
jednak przejęcie właściwej
naukowcom postawy
nieustającego niedowierzania
i kwestionowania wyników.
Koniec z prezentowaniem
wiedzy jako pewnej,
ostatecznej, wykutej na
kamiennych tablicach! Mamy
wynik? Podejdźmy do niego
z nieufnością.
Nie poprzestawajmy na pierwszej odpowiedzi, szukajmy dalej. Pytajmy „co by było gdyby?”, wzmacniajmy
u siebie wątpiącą funkcję myślenia.
Granice wolności?
Jeśli z powyższego akapitu powiało skrajnym liberalizmem edukacyjnym, a może nawet anarchią – uspokajamy. W edukacji przydają się pewne ramy. Dają
poczucie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom
procesu. Pomagają odnaleźć wspólny mianownik,
ułatwiają wzajemne zrozumienie i współpracę członkom społeczności. Umiejętność definiowania ram jest
też kluczowa dla zaplanowania i skutecznego przeprowadzenia dowolnego projektu. Jednak musimy
utrzymywać aktywną postawę wobec ograniczeń, nie
dawać się im zniewolić. To wyzwanie, które stoi przede
wszystkim przed nauczycielem – to w jego rękach jest
klucz do otwarcia drzwi ograniczających jego samego
i uczniów. Edukatorowi, który nie uporał się z własnymi
ograniczeniami, trudno będzie pomóc uczniom w rozwinięciu skrzydeł i przekroczeniu ich własnych granic.

Jest o co walczyć: dobra edukacja pozwala nam na
dokonywanie świadomych wyborów i branie za nie
odpowiedzialności. A to właśnie sprawia, że człowiek
jest rzeczywiście wolny.
Tekst powstał na bazie rezultatów sesji panelowej
„Wolność w edukacji”, podczas której panelistami-opiekunami grup dyskusyjnych byli: dr Jakub
Bochiński, dr Ilona Iłowiecka-Tańska, Barbara
Pieronkiewicz, Andrzej Stefański i dr Joanna Stocka.
Piotr Kossobudzki – Dziennikarz naukowy i ekspert ds.
edukacji pozaformalnej, konsultant muzeów i centrów
nauki. Ekspert w projekcie „Nowa pracownia przyrody”.
Obecnie pracuje w agencji Science PR.
Wolność w edukacji
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Nowe porządki.
Muzeum jako miejsce eksperymentów edukacyjnych
Bożena Pysiewicz

Czy dorośli i dzieci korzystają z wolności tworzenia w taki sam sposób? W ramach
projektu W Muzeum wszystko wolno dzieci przygotowały w Muzeum Narodowym
w Warszawie wystawę, jakiej nie potrafiliby stworzyć dorośli.
Jesteśmy przyzwyczajeni, że eksponaty w muzeum czy
centrum nauki pogrupowane są tematycznie, chronologicznie lub według innego klucza. Określony porządek buduje narrację zaproponowaną przez kuratora.
Wybór dzieł, opisy i interpretacje przygotowywane są
przez wąską grupę badaczy, którzy proponują porządki
historyczne, ikonograficzne czy odwołujące się do teorii
naukowych. A gdyby tak zgromadzone w przestrzeni wystawowej eksponaty naukowe albo dzieła sztuki
potraktować jako nieuporządkowany zbiór rzeczy?
Magazyn, z którego zwiedzający mogą dowolnie wybierać przedmioty, układać własne porządki i narracje, a potem dzielić się swoimi emocjami i opowiadać
(nieoczywiste) historie? Taka sytuacja miała miejsce
w Muzeum Narodowym w Warszawie, gdzie realizowany był muzealno-edukacyjny eksperyment W Muzeum
wszystko wolno.
Wolność, która może zniewalać
Wyobraźmy sobie sytuację, że możemy zrobić dowolną
wystawę. Mamy do dyspozycji cały dorobek kulturalny
ludzkości, przedmioty i dzieła sztuki, które powstały od
czasów starożytnych aż po współczesne rozwiązania
multimedialne. Możemy wykreować dowolną przestrzeń do ich prezentacji. Mamy całkowitą wolność
kreacji i nieograniczone możliwości. Jaką wystawę
zaproponujemy? Jaki będzie jej temat i scenariusz? Jakie
pokażemy obiekty i jak będzie wyglądać scenografia?
Takie zadanie otrzymali uczestnicy konferencji PokazaćPrzekazać podczas warsztatów… i okazało się ono
bardzo trudne. Nieograniczone możliwości kreacji,
całkowita wolność czerpania z zasobów przedmiotów
artystycznych, etnograficznych i technicznych ludzkości były wyzwaniem. Aby wykreować nową przestrzeń
i nowe rozwiązania, należało pozbyć się utrwalonych
form i funkcji, jakie nadajemy zarówno dziełom sztuki,
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jak również wystawom. Uczestnicy warsztatów w większości zaproponowali pokazy o tematyce, którą sami już
znają i która wydaje się im być interesująca dla dzieci.
Zaproponowali m.in. wystawę masek różnych kultur,
prezentację rozwoju dziecka od poczęcia do dorosłości,
pokaz eksponatów związanych z historią i rodzajami
siedzisk. Propozycje dorosłych nie były problemowe,
nie stawiały pytań, na które nie można by znaleźć odpowiedzi w dostępnych źródłach wiedzy. Zaproponowali
edukacyjne, poglądowe wystawy prezentujące wybrane zagadnienie. Jednocześnie zaznaczyli, że będą to
wystawy dla dzieci, choć nie było to w żaden sposób
zasugerowane przez prowadzącego. Przygotowując
wystawę, chcieli pokazać fragment opracowanej wiedzy, która może być użyteczna w szkole. Mówili m.in.
o powiązaniu z lekcjami geografii, biologii czy historii.

Sytuacja ta pokazała zasadniczą różnicę w pracy projektowej między dorosłymi a dziećmi. Dorośli, nie mając
ograniczeń, mogąc uruchomić wyobraźnię i wyruszyć
w nieznane, idą często znanymi, wydeptanymi wcześniej przez innych drogami. Bazują na wiedzy i doświadczeniach, powielając to, co już było. Proponują rzeczy,
które wydają im się atrakcyjne dla innej grupy odbiorców: najczęściej myślą o dzieciach, wykorzystując
swoją pozycję nauczyciela czy edukatora. Nie szukają
nowego, nieodkrytego, nieoczywistego. Nie proponują
zadawania pytań, na które sami nie znają odpowiedzi.
Dzieci, do dzieła!
Dzieci biorące udział w projekcie Muzeum Narodowego
w Warszawie otrzymały podobne zadanie jak dorośli
podczas warsztatów na konferencji w Centrum Nauki
Kopernik. Różnica polegała głównie na tym, że dorośli
rozważali czysto teoretycznie, dzieci natomiast tworzyły
prawdziwą wystawę. Dorośli, wymyślając koncepcję
wystawy, nie mieli żadnych ograniczeń, dzieci zaś,
przygotowując projekt, który miał być zrealizowany,
poznawały kolejne ograniczenia. Dotyczyły one m.in.
bezpieczeństwa i zasad ekspozycji obiektów, wymogów konserwacyjnych, możliwości wykonawczych
ekip technicznych, twórców multimediów czy w końcu
ograniczeń budżetowych. Ograniczenia te wcale nie
zniechęcały młodych kuratorów, lecz skłaniały ich do
poszukiwania nowych rozwiązań. Stworzyli oni najbardziej nowatorską, nowoczesną, a jednocześnie mądrą
i wypełnioną głębokimi treściami wystawę. Powstała
wystawa zaskakująca doborem obiektów, budująca
zupełnie nowe światy skojarzeń i znaczeń. Dzieci zestawiały dzieła sztuki dawnej ze współczesnymi według
własnych kluczy opartych na emocjach i skojarzeniach
mogących być postrzegane jako nadinterpretacja.
Wytworzyły zupełnie nowe porządki treściowe, sieci
wątków poszerzających dotychczasowe konteksty odczytywania sztuki. Idea uwolnienia interpretacji stała się
ważna nie tylko dla samych dzieci, ale również doświadczonych kuratorów i profesorów historii sztuki1.
To wszystko będzie naprawdę?
Realizacja projektu W Muzeum wszystko wolno opierała
Wolność w edukacji

się na założeniu, że dorośli nie proponują, a jedynie podążają za pomysłami dzieci, nadając im formę
projektów wykonawczych. Dzieci otrzymały do zaaranżowania 600 m2 głównej powierzchni ekspozycyjnej
muzeum. Znały też termin otwarcia ekspozycji: wystawa
musiała być gotowa za około 6 miesięcy.
Produkt końcowy, czyli wystawa, przez bardzo długi czas był dla dzieci tylko ideą. Choć słyszały, że są
kuratorami i tworzą prawdziwy muzealny pokaz, wiele
z nich przeżyło szok po wejściu na budującą się ekspozycję. Wtedy dopiero w pełni uświadomiły sobie, że to
wszystko było na poważnie, że i ich pomysły zamieniły
się w realną wystawę. Dzieci były zaskoczone, że zostały potraktowane serio, a ich wybory, decyzje i pomysły
uwzględnione.
Wystawa wcale nie dziecięca
Spodziewają się pewnie pluszaków, miśków, tęczy,
a zobaczą poważne wystawy, bo my jesteśmy poważni!
– to fragment wypowiedzi 10-letniego Janka, jednego
z kuratorów.
Dorośli wyobrażają sobie wystawę przygotowaną przez
dzieci jako coś pomiędzy placem zabaw, basenem
z kulkami, różowym domkiem dla lalek i przesłodzonymi
wizerunkami z kreskówek. Tymczasem dzieci stanowczo odrzuciły taką wizję, uświadamiając dorosłym, że
ich świat jest zupełnie inny niż to, czym zazwyczaj są
otaczane. Ich wybory eksponatów, jak również rozwiązań scenograficznych bardzo szybko pokazały, że
nie doceniamy dziecięcej pomysłowości, otwartości
i wrażliwości na sztukę. Wystawy przygotowane przez
dzieci dotykały głębokich tematów, pytały o sens życia,
o strach i sposoby jego przezwyciężenia („Pokój strachów”), o relacje łączące ludzi ze zwierzętami („Las”),
o zmiany zachodzące w życiu człowieka na przestrzeni
czasu („Zmiany”), o bohaterstwo i postawy godne naśladowania („Gra w bohatera”). Stawiały również pytania
o powiązanie przeszłości z teraźniejszością, o role przypisywane kobietom i mężczyznom („Taniec Minotaura”)
oraz o to, co powinno być dla ludzi najcenniejsze
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(„Skarbiec”). Wystawa była wyraźnym sygnałem, że
świata dzieci nie należy infantylizować.
Dzieci odeszły od utrwalonych sposobów prezentowania zabytków, np. bezcenny kobierzec był zawieszony
jako tło dla innych przedmiotów, a nie jak dotychczas
w oddzielnej gablocie jako chef d’œuvr, część eksponatów była ukryta w labiryncie, a aby poznać ich tytuły,
należało złamać szyfr.
Wiedza, umiejętności i kompetencje
Grupa 69 dzieci przeszła przez wszystkie etapy tworzenia wystawy, rozpoczynając od wyboru tematu
wystaw i eksponatów, przez projektowanie ekspozycji,
przygotowywanie podpisów, nagrań filmowych, nagrań
głosowych do audioprzewodników, pisanie i projektowanie publikacji towarzyszących, a skończywszy na
przygotowaniu wernisażu, programu towarzyszącego, promowaniu wystawy w mediach i prowadzeniu
zajęć dla dzieci i dorosłych. Proces ten trwał dziewięć
miesięcy, podczas których dzieci niemal w każdą sobotę
przychodziły na trzy godziny do muzeum. Czy ponad
100 godzin spędzone w gmachu muzeum było zabawą
w gronie kolegów czy przyniosło efekty edukacyjne?
Jakie korzyści wyniosły dzieci z uczestnictwa w projekcie? Mieliśmy okazję na bieżąco obserwować, jak dzieci
wykorzystują zdobywaną na zajęciach wiedzę, uczą się
po to, aby stosować ją w dalszych etapach pracy nad
wystawą. Poznanie zasad prezentowania obiektów, materiałów i wymagań konserwatorskich wykorzystały przy
projektowaniu wystawy. Zdobycie wiadomości o obiekcie było niezbędne do napisania druków, przygotowania
audioprzewodników, a później do oprowadzania po
wystawie i opowiadania o niej dziennikarzom. I choć
nie było testów, punktacji ani ocen, zarówno dzieci, jak
i rodzice wymieniali bardzo wiele nowych umiejętności
nabytych poprzez uczestnictwo w projekcie.
Docierały do nas również wypowiedzi rodziców oparte
na bieżących obserwacjach dzieci. Rodzice patrzyli na
projekt wielopłaszczyznowo i zauważali różnorodne
korzyści dla dzieci: Dziecko z ochotą przychodziło na
zajęcia, dużo się nauczyło, a zwłaszcza wytrenowało
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swobodę wypowiedzi, nabrało śmiałości w ocenie
sztuki. Nie ma problemu z powiedzeniem, co mu się
podoba, a co nie. Inny rodzic: Zaskoczyło mnie zainteresowanie i zaktywizowanie dzieci przez pół roku,
byłem święcie przekonany, że projekt zakończy się pod
koniec października, bo dzieci nie będą chciały dłużej
chodzić na kolejne „lekcje muzealne”2.
Pytanie o zdobytą wiedzę, umiejętności i nowe kompetencje, jakie nabyły dzieci dzięki uczestniczeniu
w projekcie, zostało zadane rodzicom dzieci również
po zakończeniu projektu, podczas prowadzenia badań
ewaluacyjnych. Pojawiło się wiele różnorodnych odpowiedzi, ale najczęściej powtarzały się następujące: swoboda obcowania ze sztuką, poznanie, czym zajmuje się
kurator wystaw, zdobycie wiedzy o etapach tworzenia
wystawy, umiejętność pracy w grupie różnowiekowej,
nauczenie swobodnego wyrażenia siebie, umiejętność
autoprezentacji i wystąpień publicznych w mediach,
umiejętność dyskusji z innymi osobami, umiejętność swobodnego wyrażania opinii o dziełach sztuki,
umiejętność zaprojektowania przestrzeni muzealnej,
umiejętność oprowadzania po wystawie, umiejętność
tworzenia podpisów pod dziełami, zdobycie wiedzy
o zasadach promocji sztuki3. Wielość tych odpowiedzi
potwierdza świadomość rodziców tego, że

Edukacja może odbywać się
nie tylko w szkole, a wartość
zdobytej wiedzy i nowych
kompetencji nie musi być
podsumowana sprawdzianem
i oceną.
Odwaga naukowych dekonstrukcji
Badacz i naukowiec to ten, kto stawia pytania, kto nie
przyjmuje bezrefleksyjnie powszechnych opinii, ma
odwagę się z nimi zmierzyć i często zburzyć zastane
porządki. Dzieci, nieobarczone bagażem doświadczeń i ciężarem wiedzy z zakresu historii sztuki, teorii

interpretacji ikonologicznej czy zasadami kompozycji
ekspozycji muzealnej, zbudowały zupełnie nową jakość.
Wystawę opartą na wielopłaszczyznowej strukturze
indywidualnych emocji, jakie wywoływały w nich dzieła
sztuki. Punktem wyjścia było dla nich bliskie doświadczenie, one naprawdę „używały” tych dzieł. Wiele
podpisów do eksponatów było napisane w pierwszej
osobie, pokazując pełną identyfikację dziecka z obiektem. Te jednostkowe skojarzenia stały się podstawą
do stworzenia ekspozycji uniwersalnej, opartej na sieci
wątków dotykających podstawowych kwestii związanych z życiem człowieka. Dzieci podczas realizacji
projektu W Muzeum wszystko wolno zaprezentowały
postawę badawczą, wykorzystując śmiałość w zadawaniu pytań i odwagę w dekonstrukcji muzealnych
porządków. To dzięki nim muzeum stało się miejscem
wspólnego poznawania świata i uczenia. Tej odwagi
i śmiałości – będących cechami naukowców i badaczy
– powinniśmy się od nich uczyć.
Bożena Pysiewicz – Historyk sztuki, zastępca kierownika Działu Edukacji Muzeum Narodowego w Warszawie.
Jest autorką i koordynatorką programów edukacyjnych
do galerii stałych i wystaw czasowych. Prowadzi liczne
działania popularyzujące historię sztuki: wykłady, warsztaty i spotkania, współpracując z uczelniami wyższymi,
szkołami, uniwersytetami trzeciego wieku, domami kultury i organizacjami pozarządowymi. Autorka
adresowanego do młodzieży projektu Temat: Sztuka,
który zdobył GRAND PRIX Giełdy Programów Edukacji
Kulturalnej w 2014 r., koordynatorka edukacyjno-muzealnego eksperymentu i wystawy W Muzeum wszystko
wolno

Przypisy:
Wypowiedź prof. Antoniego Ziemby „Co w muzeum wolno staremu” na seminarium towarzyszącym wystawie W Muzeum wszystko
wolno 18 kwietnia 2016 r. Pełne wystąpienie dostępne jest na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=0j3_WjL4fNE (dostęp
04.09.2016)
2
Cytaty pochodzą z Raportu z ewaluacji projektu, s. 20. Pełny tekst raportu dostępny jest na stronie Muzeum Narodowego
w Warszawie http://www.mnw.art.pl/wystawy/w-muzeum-wszystko-wolno-wystawa-przygotowana-przez-dzieci,195.html (Dostęp
05.09.2016)
3
Ibidem str. 21
1

Wolność w edukacji
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Wyjątkowe warsztaty i tematy spotkań
Beata Jurkiewicz

Uczestnicy tegorocznej konferencji Pokazać-Przekazać mogli wybierać spośród aż
dziewięciu propozycji warsztatów. Czego się dowiedzieli, czego się nauczyli?

Świeże treści,
nowe formy.
Pokazać –
Przekazać 2016

Warsztaty to format pozwalający na duże zaangażowanie uczestników, wykorzystanie różnorodnych,
aktywnych metod pracy, oddanie odpowiedzialności
za działanie w ręce praktyków. Jednak najważniejszą
cechą warsztatów jest ich indywidualny charakter.
Każde są inne, każde mogą prowadzić do innych wniosków i różnych rozwiązań. To od grupy zależy przebieg
warsztatów i ich efekt końcowy. Siłą tego typu zajęć
jest to, że każdy uczestnik bierze z nich to, co jest dla
niego cenne i co jest mu w danym momencie potrzebne. Wśród warsztatów zaproponowanych uczestnikom
tegorocznej konferencji Pokazać-Przekazać znalazły
się zarówno te dobrze już znane naszym stałym gościom, np. Nauka w Puszce, jak również całkiem nowe
scenariusze.
Podczas warsztatów Nauka w puszce nauczyciele
zmierzyli się ze stereotypami na temat nauki i naukowców, interpretacji wyników badań, ograniczeń poznania naukowego i naszego sposobu budowania wiedzy
o świecie. Uczestnicy warsztatów Eksponaty i eksperymenty odkrywali ideę wystaw w centrach nauki i rolę
eksperymentowania w procesie poznawczym, analizowali sposoby działania eksponatów i zastanawiali się
nad ich wykorzystaniem w edukacji szkolnej.
Nauczyciele mogli też wziąć udział w zajęciach Pod
prąd zaprojektowanych dla gimnazjalistów. Na chwilę
stawali się uczniami, którzy musieli rozwiązać problem
badawczy poprzez działanie zespołowe. Dzięki temu
mogli samodzielnie zmierzyć się z zadaniem, aby następnie przeanalizować, w jaki sposób zostały stworzone zajęcia z wykorzystaniem metody badawczej
i przedyskutować, jakie korzyści niesie to dla uczniów.
Uczestnicy warsztatów Wydeptywanie nowych ścieżek
edukacyjnych zastanawiali się nad zastosowaniem metody projektowej w edukacji szkolnej. Na przykładzie
Świeże treści, nowe formy. Pokazać – Przekazać 2016

projektów realizowanych przez ESERO i Pracownię
Edukacji CNK dyskutowali nad korzyściami wynikającymi z realizacji tego typu działań, które uczą twórczego
rozwiązywania problemów, współpracy, długoterminowego planowania, rozdzielania obowiązków
i współodpowiedzialności za rezultaty projektu.

Jednym z założeń konferencji
organizowanych przez
Centrum Nauki Kopernik jest
stworzenie przestrzeni do
rozmów, dyskusji, wymiany
doświadczeń i zderzenie
różnych punktów widzenia
środowisk zaangażowanych
w zmianę edukacji. Dlatego
w tym roku zaprosiliśmy
współpracujących z nami
ekspertów do stworzenia
autorskich warsztatów.
Specjalnie na naszą konferencję przygotowali oni
wyjątkowe tematy spotkań.
Podczas warsztatów Fizyk czyta książkę – lektury po
nowemu mieliśmy okazję obserwować efekt współpracy profesora fizyki Łukasza Turskiego z CFT PAN
oraz wybitnego aktora i reżysera, dyrektora Teatru
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Polskiego w Warszawie Andrzeja Seweryna. Twórcy
warsztatów zwrócili uwagę uczestników na elementy
nauk ścisłych (takich jak fizyka, chemia, geografia i biologia) w tekstach literackich. Wspólna analiza tekstów
pokazała, jak wiele opisywanych zjawisk można odszyfrować poprzez naukowe badanie wątków literackich,
a przede wszystkim uświadomiła nam, że bez względu
na uprawiany zawód i specyfikę specjalistycznego
języka warto zgłębiać obce nam obszary, poszerzać
horyzonty i budować mosty między dyscyplinami.
Język jako podstawa komunikacji między ludźmi stał
się również głównym wątkiem warsztatów O kreatywności. Małgorzata Majewska, doktor językoznawstwa
na Uniwersytecie Jagiellońskim, specjalistka w zakresie
komunikacji werbalnej i pozawerbalnej przygotowała
dla nas zajęcia o schematach myślowych i językowych,
które wpływają na naszą kreatywność. Warsztaty
koncentrowały się na relacji między językiem i psychologią. Pozwoliły uczestnikom przyjrzeć się własnym
schematom myślenia, zrozumieć, z czego wynikają, jak
z nimi walczyć, które z nich nas wzmacniają, a które
ograniczają. Warsztaty pomogły nam również lepiej
rozumieć zachowania i wypowiedzi naszych uczniów,
kursantów, współpracowników. Wskazały istotne
elementy i zasady, dzięki którym komunikacja między
ludźmi jest bardziej skuteczna i satysfakcjonująca dla
obu stron. Przede wszystkim jednak pokazały nam inną
stronę kreatywności – język, poprzez który wyrażamy
siebie, opisujemy świat, komunikujemy się i tworzymy.
Komunikacja werbalna i niewerbalna była również
ważnym elementem warsztatów, które zaproponowali Matteo Merzagora – fizyk i popularyzator nauki,
dyrektor naukowy ośrodka TRACES i dyrektor Espace
des Sciences Pierre-Gilles de Gennes - ESPCI we
Francji – oraz Malvina Artheau – doktor biologii, szefowa zespołu ds. innowacji w Science Animation MidiPyrénées w Tuluzie. Twórcy warsztatów Jak uczyć
niezwyczajnie próbowali odpowiedzieć na pytanie, czy
można uczyć, nie używając słów? Uczestnicy, koncentrując się na wykonywaniu różnorodnych zadań,
trenowali zespołowe rozwiązywanie problemów, pracę
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metodą projektową oraz umiejętność konstruowania
właściwych pytań, która jest kluczem zarówno w pracy
naukowej, jak i w nauczaniu wszystkich przedmiotów.
Praca zespołowa, skuteczna komunikacja i kreatywność były niezbędne podczas kolejnego z warsztatów
Nowe porządki, który autorka Bożena Pysiewicz – historyczka sztuki, zastępca kierownika w Dziale Edukacji
Muzeum Narodowego poprowadziła wraz z 12-letnią kuratorką wystawy „W muzeum wszystko wolno”
Dorotą Pysiewicz. Prowadzące na podstawie własnych
doświadczeń pokazały nowoczesne podejście do
roli kuratorów i partycypacyjnego tworzenia wystaw.
Uczestnicy warsztatów stali się współkuratorami opracowanej przez zespół wystawy – musieli się zmierzyć
z nadaniem przedmiotom nowych znaczeń, tworzeniem treści wystawy, organizacją pracy i budowaniem
wizerunku medialnego.
W tym roku warsztaty były interdyscyplinarne i bardzo
zróżnicowane tematycznie. Ponad połowa została
przygotowana przez specjalistów spoza CNK. Wśród
autorów zajęć byli biolodzy, fizycy, chemicy, psycholog, językoznawca, astronom, historyk sztuki, aktor,
uczennica gimnazjum. Warsztaty poruszały zagadnienia sztuki, psychologii, języka, socjologii, komunikacji
naukowej, idei nauki, ograniczeń poznawczych nauki,
budowania i wykorzystywania eksponatów, planowania
i realizacji projektów badawczych oraz samodzielnego tworzenia zajęć szkolnych. To olbrzymie spektrum
tematów miało jednak wspólny mianownik – wiarę,
że poprzez zróżnicowane działania dążymy do tego
samego celu – dobrej edukacji wspierającej ludzi (nie
tylko młodych) w rozumieniu otaczającego ich świata
oraz rozwijaniu ich pasji.

Beata Jurkiewicz – Specjalistka w Pracowni Edukacji
CNK, pracowała przy realizacji projektu „Nowa pracownia przyrody”, a obecnie koordynuje pilotażowy program cyklu szkoleniowego dla nauczycieli.
Z zawodu archeolog, realizujący projekt badawczy na
Uniwersytecie Warszawskim.

Żywa biblioteka i nie tylko. Szukamy nowych form
Wiktor Gajewski

W ciągu dekady Pokazać-Przekazać przeszła dużą metamorfozę. Nie chodzi tylko
o treść, tę od zawsze wypełniają uczestnicy i ich zaangażowanie, lecz o formę.
Sięgamy po nowe sposoby dyskusji i wymiany poglądów. Wszystko po to, by podczas
konferencji stworzyć jak najwięcej okazji do bezpośredniej rozmowy.
Owszem, program konferencji zawiera klasyczne
formy spotkań: wykłady, panele dyskusyjne, warsztaty.
Jednak bardzo istotne jest to, co wydarza się pomiędzy. Czasem wystarczy dobra kawa podczas przerwy
i uczestnicy w naturalny sposób nawiązują ze sobą
relacje. I choć teoretycznie moglibyśmy się na tej
smacznej kawie zatrzymać – chcemy iść o krok dalej.
Zachowując swobodną atmosferę – ułatwić i zmotywować do wymiany myśli, zachęcić do poznawania
się i uczenia się od siebie nawzajem. Niekiedy pomysły tego typu działań przychodzą z nieoczekiwanych
miejsc. W tym roku zainspirowały nas koncepcje Żywej
Biblioteki oraz Science Espresso.
Nie oceniaj książki po okładce
Często w poszukiwaniu odpowiedzi kierujemy swe
kroki do biblioteki. My zaprosiliśmy do jej nietypowej wersji, w której książki zostały zastąpione ludźmi,
a „czytanie” ich historii polegało na bezpośredniej rozmowie i zadawaniu pytań. Skąd wziął się ten pomysł?
Pierwsza tego typu biblioteka otworzyła swe podwoje
w 2000 roku podczas międzynarodowego festiwalu
muzycznego Roskilde w Danii. Obecnie Żywe Biblioteki
można odwiedzić w wielu krajach świata. Łączy je jeden cel: umożliwienie bezpośredniej rozmowy z osobami z grup obarczonych stereotypami. Dzięki Żywej
Bibliotece można poznać ludzi, których punkt widzenia
świata jest odmienny od naszego. W myśl hasła „nie
oceniaj książki po okładce” w otwartej rozmowie możemy skonfrontować się z własnymi uprzedzeniami.
Żywa Biblioteka podczas konferencji Pokazać –
Przekazać miała w swoich zbiorach inne pozycje.
W rolę interaktywnych „książek” wcieliły się osoby
związane zawodowo z nauką i edukacją: naukowcy, popularyzatorzy nauki, lekarz, artysta, ekspert od
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komunikacji naukowej oraz nauczyciele. Do każdego można było podejść i w małej, kameralnej grupie
nawiązać rozmowę na wybrane tematy. Dzięki temu
uczestnicy konferencji spędzili cały wieczór na rozmowach w swobodnej atmosferze. Zacierały się granice
między tym kto jest ekspertem, a kto zadaje pytania.
Z oryginalnym pomysłem Żywej Biblioteki łączy nas
przekonanie, że bezpośrednia rozmowa jest najlepszym narzędziem poszerzania swoich horyzontów,
zmiany przekonań i uczenia się. Dotyczy to wszystkich
rozmówców. Z każdym „wypożyczeniem” treść „książki” również się zmienia. Opuszczamy Żywą Bibliotekę
trochę inni, niż kiedy do niej weszliśmy.
Obserwowałem to spotkanie bardzo dokładnie. Całe
wydarzenie odbyło się w jednej, dużej sali, dzięki
czemu można było swobodnie przemieszczać się od
„książki” do „książki”. Grupy rozmówców powstawały spontanicznie i tak samo się rozpływały. Niektóre
rozmowy były krótkie, ale większość ciągnęła się
przez dłuższy czas. „Żywe książki” prawie straciły
głos, a uczestnikom konferencji było jeszcze mało.
Wiem, że atmosfera otwartości na rozmowę i wymianę
doświadczeń utrzymywała się jeszcze kolejnego dnia
konferencji.
Nauka – zrób to sam
Bardzo zależało nam, aby uczestnicy konferencji mieli
możliwość obejrzenia wystawy „Obywatele w medycynie”. Ekspozycja została stworzona w ramach
europejskiego programu Sparks, popularyzującego
zaangażowanie społeczne w innowacje i badania
naukowe. Przedstawiała inspirujące historie ludzi,
którzy budują własne urządzenia medyczne, grup
społeczników monitorujących zanieczyszczenie

powietrza, twórców portali udostępniających wynalazki pacjentów i samych pacjentów, którzy stali się
ekspertami od własnych chorób. Wyposażeni w niedrogie czujniki, aplikacje na smartfony i powszechny
dostęp do Internetu, pionierzy nauki w wydaniu „Do It
Yourself” (DYI) rzucili wyzwanie naszym wyobrażeniom
o tym, kim są naukowcy i jak będzie wyglądać nauka
w przyszłości. Chcieliśmy, aby uczestnicy konferencji Pokazać – Przekazać nie tylko zainspirowali się
tym trendem, lecz także mieli okazję bezpośrednio
poznać osoby, które zajmują się nauką obywatelską.
Zorganizowaliśmy Science Espresso: spotkania z ludźmi aktywnymi w obszarze poruszanym przez wystawę
Nowe formaty, zarówno Żywej Biblioteki, jak i Science
Espresso – sprawdziły się. Prawdopodobnie będziemy
nadal je kontynuowali, jednocześnie poszukując innych, ciekawych sposobów na dyskusje i bezpośrednie
spotkania uczestników konferencji. Z radością obserwuję, jak Pokazać – Przekazać zmienia się przez lata,
rozwija i staje wydarzeniem na które zarówno Państwo,
jak i organizatorzy – niecierpliwie oczekują. To właśnie uczestnicy są największą wartością i inspiracją
tego spotkania. Dziękuję za energię, zaangażowanie
i niezwykłe pomysły z jakimi do nas przyjeżdżacie. Już
czekam na kolejny sierpień. Do zobaczenia!
Wiktor Gajewski – Dyrektor Wydarzeń Naukowych
i Artystycznych Centrum Nauki Kopernik. Związany
z CNK od 2007 r. Tworzył warsztaty oraz pokazy popularnonaukowe, koordynował prace Grupy Pokazowej.
Współautor projektu GENesis – cyklu wydarzeń
umożliwiających dyskusje wokół rozwoju współczesnej biotechnologii oraz projektu „Uzdrowisko
Warszawa” skierowanego do osób ze środowiska nauki,
sztuki i przedsiębiorczości, związanego z projektowaniem usług i produktów w odpowiedzi na potrzeby
społeczne.

Świeże treści, nowe formy. Pokazać – Przekazać 2016
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26 sierpnia 2016

27 sierpnia 2016

09.00 – 10.00 – Rejestracja uczestników

09.00 – 10.00 – Wykład dr Ilony IłowieckiejTańskiej pt. „Kto buduje kapitał naukowy polskich
uczniów?”

10.00 – 10.45 – Otwarcie konferencji
Anna Dziama – Dyrektor Edukacji Centrum Nauki
Kopernik
Rafał Lew-Starowicz – Ministerstwo Edukacji
Narodowej
prof. Turski – Rada Programowa Centrum Nauki
Kopernik

10.45 – 11.45 – Wykład inauguracyjny Matteo
Merzagory pt. „Między tworzeniem wiedzy a jej upowszechnianiem, czyli o miejscu dla edukacji”
11.45 – 12.15 – Przerwa kawowa
12.15 – 14.45 – Panele dyskusyjne
1. Myślenie naukowe. Mamy je w naturze, czy musimy
się go uczyć?
2. Trendy i mody w edukacji
3. Innowacja – co to właściwie znaczy?
4. Skąd wiem, że nauka jest dla mnie?
5. Wolność w edukacji

10.00 – 13.30 – Warsztaty
1. Pod prąd
2. Nowe porządki
3. Jak uczyć niezwyczajnie?
4. Fizyk czyta książkę – lektury po nowemu
5. Nauka w puszce
6. Wydeptywanie nowych ścieżek edukacyjnych
7. Trzy kroki do kreatywności
8. Eksponaty i eksperymenty
11.30 – 12.00 – Przerwa kawowa
13.30 – 14.15 – Wykład prof. Janusza Muchy
pt. „O uspołecznieniu nauki i kulturze współczesnej”

14.15 – 14.30 – Zakończenie konferencji
14.30 – 15.30 – Obiad

14.45 – 15.45 – Obiad
15.45 – 17.00 – Koncert w planetarium Niebo
Kopernika / zwiedzanie wystaw Centrum Nauki
Kopernik
17.00 – 17.30 – Przerwa kawowa
17.30 – 19.00 – Żywa biblioteka
19.00 – 21.00 – Uroczysta kolacja
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Urodziny trzeba świętować na całego!

Dziesięć lat
konferencji
Pokazać
– Przekazać

Od dziesięciu lat, organizując konferencję
Pokazać – Przekazać, tworzymy
okazję do budowania środowiska osób
zaangażowanych w rozwój polskiej edukacji.
Różnorodność pasji, energia i kreatywność
uczestników tego wydarzenia są jego główną
siłą napędową.
Dziękując za wspólną dekadę – zapraszamy
do lektury kwestionariuszy, o których
wypełnienie poprosiliśmy osoby związane
z konferencją. To nasza adaptacja
kwestionariusza Prousta – popularnej
w XIX wieku gry towarzyskiej, za której
pomysłodawcę uważa się słynnego pisarza.
Wszyscy uczestnicy zabawy otrzymali ten
sam, krótki zestaw pytań. Odpowiedzi są
bardzo inspirujące…
Dziesięć lat konferencji Pokazać – Przekazać
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Ewa Bartnik
W konferencji Pokazać – Przekazać uczestniczyłam
po raz… drugi, o ile pamiętam.

Mirosław Brozis
Edukacja to dla mnie...

Chciałabym, aby ta konferencja była… inspiracją dla
nauczycieli.

W konferencji Pokazać – Przekazać uczestniczyłem
po raz… czwarty.

Edukacja to dla mnie...

Chciałbym, aby ta konferencja była… trochę dłuższa,
a jednocześnie trochę krótsza. Dłuższa o jeden dzień,
a krótsza w sensie zakończenia w godzinach popołudniowych. Osobiście brakuje mi możliwości nieformalnego wieczornego spotkania większej grupy.

Najbardziej jestem dumna z tego, że w życiu nauczyłam się… O, nie wiem. Ja chyba rzadko bywam dumna.
A uczę się nieustająco i cieszę się z tego.…

Najbardziej jestem dumny z tego, że w życiu nauczyłem się… słuchać i słyszeć innych nauczycieli.

prof. Ewa Bartnik –Profesor nauk biologicznych, wykładowca akademicki Instytutu Genetyki
i Biotechnologii UW, pracownik Instytutu Biochemii
i Biofizyki PAN, popularyzatorka nauki. W swojej pracy naukowej obecnie zajmuje się przede wszystkim
chorobami powodowanymi przez zmiany w mitochondrialnym DNA. Wielokrotnie reprezentowała Polskę
w UNESCO w sprawach związanych z badaniami nad
genomem ludzkim i bioetyką. Członek Rady Naukowej
CNK w projekcie „Nowa pracownia przyrody”.
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dr Mirosław Brozis – Doktor nauk fizycznych w dziedzinie luminescencji, nauczyciel akademicki i szkolny
od 19 lat. Ma doświadczenie w nauczaniu: od przedszkolaków poprzez licealistów, aż po słuchaczy uniwersytetu trzeciego wieku. Interesuje się matematyką
doświadczalną, nowościami edukacyjnymi i muzycznymi festiwalami.

Dziesięć lat konferencji Pokazać – Przekazać
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Anna Dziama
W konferencji Pokazać – Przekazać uczestniczyłam
po raz… szósty.

Magdalena Fikus
Edukacja to dla mnie...

W konferencji Pokazać – Przekazać uczestniczyłam
po raz… drugi.

Chciałabym, aby ta konferencja była… współtworzona przez jej uczestników.

Chciałabym, aby ta konferencja była… tradycją
Centrum Nauki Kopernik i polskich edukatorów.

Najbardziej jestem dumna z tego, że w życiu nauczyłam się… na najtrudniejszy w życiu egzamin,
z hydrodynamiki. Zdałam na 5. Było to dla mnie ważne
wydarzenie nie z powodu wiedzy ani korzyści, które
mógł przynieść – od wielu lat nie zajmuję się hydrologią. Ten egzamin nauczył mnie cierpliwości, wytrwałości, radzenia sobie ze stresem, odwagi udzielania
odpowiedzi, a przede wszystkim pokory w rozpoznawaniu własnych ograniczeń.

Najbardziej jestem dumna z tego, że w życiu nauczyłam się… w przystępny sposób mówić o nauce do ludzi
wszelakich zainteresowań i profesji.

Anna Dziama – Dyrektor Edukacji Centrum Nauki
Kopernik. Absolwentka Wydziału Geografii i Studiów
Regionalnych UW. Przez 20 lat związana ze środowiskiem warszawskiej oświaty. Była m.in. nauczycielem,
wychowawcą oraz zastępcą dyrektora I Społecznego
Liceum Ogólnokształcącego „Bednarska” oraz nauczycielem i dyrektorem szkół: podstawowej, gimnazjum i liceum prowadzonych przez Fundację Szkoły Społecznej
w Warszawie-Wesołej. W CNK od 2010 roku zajmuje się
projektami wspierającymi współpracę różnych środowisk na rzecz rozwoju edukacji.
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Edukacja to dla mnie...

prof. Magdalena Fikus – Biochemik. Zawsze pracowałam w zawodzie (Instytut branżowy, uniwersytet,
instytut PAN) przekwalifikowując się na biofizykę i genetykę. Zajmowałam się kwasami nukleinowymi, inżynierią
genetyczną mikroorganizmów, biofizyką komórki jako
całości. W 1996 roku zaczęłam zajmować się wyłącznie
upowszechnianiem wiedzy: festiwale nauki, kawiarnie
naukowe, wywiady, artykuły, wystąpienia w mediach.
Przewodniczę od 2008 Radzie Upowszechniania
Nauki PAN. Odznaczona przez Prezydenta RP Krzyżem
Komandorskim z Gwiazdą.

Dziesięć lat konferencji Pokazać – Przekazać
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Robert Firmhofer
W konferencji Pokazać – Przekazać uczestniczyłem
po raz… dziewiąty. Brałem w niej udział od samego
początku, z wyjątkiem ostatniej edycji, kiedy było to dla
mnie niemożliwe z powodów rodzinnych.

Monika Jędrzejewska
Edukacja to dla mnie...

W konferencji Pokazać – Przekazać uczestniczyłam
po raz… piąty.
Chciałabym, aby ta konferencja była… miejscem
spotkania odważnych, mądrych ludzi. Okazją do poznawania światowych nowości w zakresie metod i narzędzi
edukacji, nawiązywania kontaktów i współpracy, miejscem twórczym i niezależnym.

Chciałbym, aby ta konferencja była… najciekawszym
i najpoważniejszym spotkaniem osób i organizacji,
które poszukują wartościowych rozwiązań dla polskiej
edukacji. Miejscem rozmowy, wymiany opinii, formowania partnerstw, inspiracji do wspólnego działania.
Wydarzeniem, które wyznacza trendy.

Najbardziej jestem dumna z tego, że w życiu nauczyłam się… samodzielnie uczyć. I opanowałam sztukę
wytrwałości w rozwiązywaniu trudnych zadań (tych
szkolnych także).

Najbardziej jestem dumny z tego, że w życiu
nauczyłem się… samodzielności, krytycznego myślenia i racjonalności. Samodzielność jest
podstawą wolności i odpowiedzialności za siebie i innych. Myślenie krytyczne to kompetencja
uniwersalna, ale szczególnie potrzebna w czasie,
kiedy fala populizmu zalewa świat. Racjonalność
zawdzięczam chyba solidnemu kursowi logiki
formalnej podczas studiów filozoficznych. Chroni
mnie przed pokusą bezrefleksyjnego podążania
tam, gdzie kieruje się większość oraz – mam nadzieję – strzeże także przed ryzykiem przesadnego
zaufania do własnych intuicji.

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

Robert Firmhofer – Z wykształcenia historyk filozofii. Współtwórca i Dyrektor Naczelny Centrum
Nauki Kopernik. Współtwórca i organizator Pikniku
Naukowego – największej w Europie plenerowej imprezy popularyzującej naukę Od 2008 roku jest członkiem zarządu ECSITE – Europejskiego Stowarzyszenia
Centrów i Muzeów Nauki, w latach 2011–2013 pełnił
funkcję prezesa zarządu tej organizacji. Jest członkiem Rady Upowszechniania Nauki PAN oraz Rady
Programowej Festiwalu Nauki. Od lat zajmuje się
nowoczesną komunikacją naukową. Jest ekspertem
w grupach doradczych “Horizon 2020 Advisory Group
for Social Challenge 6 ‘Europe in changing worlds”
oraz “Human Brain Project’s Science Museum Advisory
Group”.
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Edukacja to dla mnie...

Dziesięć lat konferencji Pokazać – Przekazać
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Małgorzata Karwowska-Stefaniak
W konferencji Pokazać – Przekazać uczestniczyłam
po raz… dziewiąty.

Edukacja to dla mnie...

Chciałabym, aby ta konferencja była… inspiracją i zachętą do twórczego podejścia do uczenia się.

Iwona Łozińska
W konferencji Pokazać – Przekazać uczestniczyłam
po raz… pierwszy. Tym samym, również po raz pierwszy byłam koordynatorką tego wydarzenia.

Edukacja to dla mnie...

Chciałabym, aby ta konferencja była… jak kamień rzucony w taflę jeziora, dzięki któremu woda zatacza coraz
szersze kręgi. Życzyłabym sobie, by nasze spotkania
były początkiem zmian, inspiracją i miały realny wpływ
na edukację w Polsce. Aby konferencja była miejscem
w którym dyskutują zarówno teoretycy jak i praktycy,
wspólnie wypracowując rozwiązania nurtujących nas
problemów. Chciałabym, aby uczestnicy PokazaćPrzekazać nadal wzajemnie się inspirowali, dzielili
swoimi projektami, zagłębiali w tematykę poruszaną na
konferencji i sięgali po nowe wyzwania oraz ambitne
cele.

Najbardziej jestem dumna z tego, że w życiu nauczyłam się… że uczenie się jest niezbędne do pełnego,
świadomego życia.

Najbardziej jestem dumna z tego, że w życiu nauczyłam się… być dorosłym człowiekiem o ciekawości
i wrażliwości dziecka. Takim, które zadaje mnóstwo
pytań i próbuje znaleźć odpowiedzi, zachwyca się,
bada, odkrywa, popełnia błędy, wyciąga wnioski. Wciąż
uczę się dla siebie. Dla swojego własnego rozwoju, dla
lepszego poznania siebie, innych i otaczającej mnie
rzeczywistości. Czerpię radość z kreowania, tworzenia
czegoś nowego, z tego, że mam wpływ na budowanie
świata w jakim chcę żyć.

dr Małgorzata Karwowska-Stefaniak – Absolwentka
Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, w pracy
naukowej zajmowała się źródłami energii. Jest redaktorką i korektorką wielu publikacji, głównie z zakresu
chemii. Ma certyfikat Profesjonalnego Trenera Biznesu
(House of Skills). Jest autorką programów szkoleniowych z zakresu metodyki nauczania oraz umiejętności
interpersonalnych. Obecnie uczy chemii w warszawskim liceum, z CNK współpracuje od ośmiu lat.
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dr Iwona Łozińska – Doktor nauk chemicznych.
Od półtora roku pracuje w Centrum Nauki Kopernik,
początkowo jako animatorka, obecnie w Pracowni
Edukacji, jako koordynatorka tegorocznej konferencji
„Pokazać-Przekazać”. Współpracuje również z Fundacją
Przyszłość w Nauce oraz z Uniwersytetem Dzieci. Jej
zainteresowanie edukacją i popularyzacją nauki wyniknęło z chęci połączenia dwóch, pozornie ciężko dających się pogodzić, pasji – do nauki i teatru, z którym
związana jest od lat.

Dziesięć lat konferencji Pokazać – Przekazać
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Lech Nowicki
W konferencji Pokazać – Przekazać uczestniczyłam
po raz… szósty lub siódmy – byłem i na pierwszej, ale
potem klika opuściłem.

Alicja Pacewicz
Edukacja to dla mnie...

Chciałbym, aby konferencja P-P była okazją do tego,
by nauczyciele… dzięki wzajemnym kontaktom, dzięki
wykładom, warsztatom, rozmowom nabierali przekonania o niebywałej sile jaką daje WOLNOŚĆ. Górnolotność
tego sformułowania złagodzę: chodzi o znaczne
zakresy swobody i osoby uczącej się, i nauczającej. Czy
ograniczenia muszą istnieć? Zapewne tak, bo życie je
zawsze narzuca. Ale powinny być w pełni zrozumiałe, przemyślane, akceptowane. Ale nie mogą odbierać
poczucia wolności; jest ono niezbędne. Bez poczucia
swobody całe to nasze pokazywanie-przekazywanie
zacznie kuleć i marne byłyby jego efekty.
Najbardziej jestem dumny z tego, że w życiu nauczyłem się… Nie, chyba nigdy nie odczuwałem dumy
z tego, czego się nauczyłem. Zadowolony byłem
często, ale dumny – nie pamiętam. Bo uczenie się jest
procesem skierowanym „do wewnątrz” – tak to przynajmniej nazywam. Uczę się po to, by wiedzieć, by
lepiej rozumieć, by posiąść umiejętność, by cieszyć się
wiedzą. Uczę się dla siebie i dla nikogo więcej. Nie dla
nauczyciela, nie dla egzaminu, nawet nie dla własnych
korzyści. Owszem, świadomość tego, że zrozumiałem trudne zagadnienie, daje mi satysfakcję, dokłada
kamyczek do poczucia własnej wartości. Jednak „duma”
– przynajmniej w moim odczuciu – nie jest trafnym słowem. Wydaje mi się, że uczenie się i duma nie chodzą
z sobą w parze.
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W konferencji Pokazać – Przekazać uczestniczyłem/
uczestniczyłam po raz… trzeci. Brałam nawet udział
w jednej z pierwszych edycji, gdy pokazy odbywały
się jeszcze w auli Liceum Batorego, bo Centrum Nauki
Kopernik dopiero się budowało. Pamiętam do dziś
szkolną aulę z ciemnymi kotarami i trochę zakurzonym
parkietem oraz zaaferowanych nauczycieli pokazujących mocno wybuchowe eksperymenty chemiczne. Od
tego czasu trochę się zmieniło na tych konferencjach...

Edukacja to dla mnie...

Chciałabym, aby ta konferencja była… spotkaniem,
które pomaga nauczycielkom i nauczycielom uczyć
ciekawie i skutecznie. Nie tylko przekazywać swoje
pasje i wiedzę w sposób przemyślany i poprawny merytorycznie, ale też atrakcyjny dla uczennic i uczniów.
Chciałabym, aby uczestnicy wciąż mogli wspólnie pracować nad tym, jak młodych ludzi wciągnąć do świata
nauki. By swoje lekcje i zajęcia pozalekcyjne zamieniali
w mini-laboratoria, miejsca twórczego, niepokornego
myślenia, ale i dobrej współpracy. Wierzę, że polscy
nauczyciele, nawet w warunkach niepewności, nie tracą
zapału i spotykają na konferencj inne osoby, podobnie zakręcone na punkcie nauki oraz uczenia innych.
Widzę, także w wielu programach prowadzonych przez
Centrum Edukacji Obywatelskiej i Szkołę z Klasą, że stają się otwarci na pomysły młodych ludzi, coraz bardziej
gotowi znosi ich nieudane próby i błędy. Bo żeby coś
odkryć, trzeba czasem trochę pobłądzić…

dr Lech Nowicki – Doktor fizyki w zakresie fizyki
doświadczalnej. Autor około 90 publikacji naukowych.
Pracuje w Dziale Wystaw Centrum Nauki Kopernik.
Zaangażowany w Piknik Naukowy, Festiwal Nauki i konkurs Fizyczne Ścieżki. Autor wystawy Sinusem malowane, w której analiza numeryczna znalazła zastosowanie
dla wytwarzania niebanalnych grafik.

Najbardziej jestem dumna z tego, że w życiu nauczyłam się…że człowiek naprawdę jest istotą społeczną
i wcale nie uczy się w samotności, tylko w kontakcie,
a nawet w relacji z innymi. Z nauczycielami i nauczycielkami, innymi uczącymi się, mistrzami, autorami
mądrych dzieł... Jedni nas w tym procesie wspierają,
inni zniechęcają. Generalnie im lepsze są te relacje, tym
chętniej i lepiej się uczymy. I to jest niezwykle ważne w
szkole i w życiu. Wynik procesu uczenia się zależy też
od wewnętrznej motywacji, którą niestety dość łatwo
zniszczyć. Tak się dzieje, gdy nauce towarzyszy lęk
przed porażką, nadmierna rywalizacja albo zwykła nuda.
I tego trzeba unikać jak ognia. Przekonałam się też, że
właściwie wszystkiego można się nauczyć, nawet w
wieku dojrzałym... Na przykład korzystania z nowych
technologii albo nowego języka. Ja cały czas się czegośuczę. To nadal jedno z głównych źródeł mojej energiiżyciowej i zwykłej radości.
Dziesięć lat konferencji Pokazać – Przekazać

Alicja Pacewicz – Współzałożycielka, wiceprezeska zarządu Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Pomysłodawczyni i liderka programu Szkoła z klasą,
nominowanego w 2012 roku do nagrody UNESCO.
Opracowuje programy edukacyjne, podręczniki, poradniki dla nauczycieli. Wierzy w demokrację obywateli,
mądrą edukację i siłę zdrowego rozsądku.
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Łukasz Turski
W konferencji Pokazać – Przekazać uczestniczyłem
po raz… dziesiąty. Towarzyszę temu wydarzeniu od
początku.

Honorata Waszkiewicz
Edukacja to dla mnie...

W konferencji Pokazać – Przekazać uczestniczyłam
po raz… dziesiąty.

Edukacja to dla mnie...

Chciałabym, aby ta konferencja była… okazją do
poznawania najnowszych, światowych trendów w edukacji, a także do określenia aktualnych potrzeb i oczekiwań polskich nauczycieli i edukatorów. Życzyłabym
sobie również, aby tak jak do tej pory, dawała możliwość spotkania pozytywnie zakręconych ludzi i wymiany dobrej energii.

Chciałbym, aby ta konferencja była… spotkaniem
ludzi, którzy wiedzą, że „nauka to potęgi klucz” i chcą tę
„wiedzę tajemną” przekazać swoim podopiecznym.
Najbardziej jestem dumny z tego, że w życiu nauczyłem się… rozumieć, jak wielu rzeczy nie wiem.

Najbardziej jestem dumna z tego, że… w życiu
poznałam wielu wspaniałych ludzi, pasjonatów, mistrzów-edukatorów, którzy z radością dzielili się swoimi
doświadczeniami. Mogłam razem z nimi poszukiwać
nowych pomysłów na poznawanie przyrody, a następnie przekazywać je innym nauczycielom. Dumna jestem
również, kiedy widzę jak funkcjonuje i wspaniale rozwija
się Centrum Nauki Kopernik, bo będąc w zespole
konsultacyjnym od samego początku uczestniczyłam
w jego powstawaniu.

prof. Łukasz Turski – Fizyk uważający, że Naukę, tak
jak i Konstytucję, stosuje się bezpośrednio w życiu i od
jej werdyktów, jak i od zapisów Konstytucji, nie ma
odwołania. Stosowanie takiej zasady w życiu nie jest
proste i wymaga pewnej determinacji, ale pozwala dożyć słusznego wieku w poczuciu, że się tego czasu nie
zmarnowało.
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Honorata Waszkiewicz – Dyrektor Młodzieżowego
Domu Kultury na Łazienkowskiej w Warszawie, nauczycielka biologii, wykładowca edukacji przyrodniczej
w Kolegium Nauczycielskim w Warszawie. Edukatorka
z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń
dla nauczycieli oraz programów edukacyjnych dla dzieci
i młodzieży w Fundacji Ośrodka Edukacji Ekologicznej
EKO-OKO, trener Ośrodka Doskonalenia Instruktorów
Edukacji Ekologicznej, trener polsko-szwedzkiego
programu „EkoLogik!”. Współautorka i koordynatorka lokalnych i ogólnopolskich programów edukacji
ekologicznej, laureatka nagrody Ministerstwa Ochrony
Środowiska.

Dziesięć lat konferencji Pokazać – Przekazać
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Centrum Nauki Kopernik jest instytucją kultury.
Jego organizatorzy to:
Miasto Stołeczne Warszawa, Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, Minister Edukacji Narodowej

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

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