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OD REDAKTORA

Alfabet nowej edukacji
JAROSŁAW WAŁĘSA

Dotychczasowe rezerwy rozwoju są na wyczerpaniu.
Polska tylko wtedy będzie mogła rozpocząć nowy
etap, gdy zmienią się polskie szkoły i uczelnie wyższe.
Edukacja zadecyduje o tym, czy zdołamy dogonić
uciekający świat.

współdziałania. Mniej glajchszaltowania, a więcej
pochwały odmienności, ryzyka i ich konsekwencji:
innowacyjności. Potrzebujemy wreszcie więcej empatii,
więcej solidarności, więcej tolerancji dla różnic, które
ubogacają.
Najnowszy numer „Instytutu Idei”, który oddajemy
do Państwa rąk, jest logiczną kontynuacją wniosków, do
których doszliśmy wcześniej. W całości poświęcamy go
edukacji i nauce, bo jesteśmy przekonani, że to właśnie
od szkół i uczelni zależy przyszłość Polski. Słowa, które
Jan Zamoyski wypowiedział 415 lat temu, nic nie straciły

W jednym z wcześniejszych numerów „Instytutu

na swojej aktualności i prawdziwości: „Takie będą

Idei” pytaliśmy o przyszłość Polski, o drogę jej dalszego

Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”. Jeśli nie

rozwoju. Konkluzja naszych autorów była dość jedno-

zmienimy szkół i uczelni, kolejnym pokoleniom będzie

znaczna: kończy się ten etap rozwoju polskiej gospo-

dużo trudniej dostosować się do coraz szybciej nastę-

darki, który opierał się na konkurencyjności wynikającej

pujących zmian na świecie i w światowej gospodarce.

Nakłady na naukę muszą być powiązane
z efektami. Potrzebujemy uczelni, w których
odwaga naukowa i chęć podejmowania ryzyka,
szukania innowacyjności, są nagradzane.
z niskich kosztów pracy. Polska, żeby uniknąć pułapki

Nie możemy dłużej udawać, że model szkoły z XIX wieku

kraju peryferyjnego, zatrzymującego się na etapie „pod-

idealnie pasuje do rzeczywistości XXI wieku. Jeżeli nie

dostawcy” i źródła taniej siły roboczej, musi wskoczyć na

podejmiemy wyzwania, przegramy rywalizację, czy tego

wyższy poziom rozwoju.

chcemy, czy nie. Świat nie będzie na nas czekał.

Dokonanie tego wcale nie jest łatwe, bo wymaga nie
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Autorzy, których mamy zaszczyt gościć w najnow-

tylko przekształceń gospodarczych (zwłaszcza refor-

szym numerze „Instytutu Idei”, nie proponują nagłej

my na rynku pracy), ale także czegoś, czego nie da się

rewolucji, przewracania szkół i szkolnictwa wyższego do

zadekretować aktem prawnym – zmian w mentalności.

góry nogami z dnia na dzień. W wielu obszarach chcą

Polska potrzebuje mniej egoizmu, a więcej współpra-

głębokich zmian – ale wprowadzanych ewolucyjnie. Bo

cy. Mniej bezwzględnego wyścigu szczurów, a więcej

większość rewolucji kończy się katastrofą, natomiast
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ewolucyjne zmiany (jak uczy biologia) dają właściwą

Polska potrzebuje szkół, które uczą bardziej współ-

adaptację do potrzeb i warunków. Tę myśl dedykujemy

pracy niż zaciekłej, egoistycznej rywalizacji. Czasem

zwłaszcza obecnie rządzącym, którzy najwyraźniej wciąż

wystarczy kilka drobnych z pozoru zmian, by tego

wierzą w rewolucyjny ogień

współdziałania było więcej: inny układ ławek w klasach,

Polska potrzebuje szkoły, w której uczniowie chcą

więcej gier zespołowych na zajęciach wychowania

i mogą widzieć w nauczycielach przewodników i men-

fizycznego, pod okiem doświadczonych wychowaw-

torów, w której dopuszczana jest dyskusja. Szacunek dla

ców. Każdą z tych zmian łatwiej będzie wprowadzać

nauczyciela ma wynikać nie z jego urzędowej pozycji,

w mniejszych szkołach niż w kolosach przyjmujących

lecz z tego, jak się zachowuje i kim jest. Także z tego, że

500 i więcej uczniów – stąd konieczne jest odrzucenie

Polska potrzebuje szkoły, w której uczniowie
chcą i mogą widzieć w nauczycielach przewodników
i mentorów, w której dopuszczana jest dyskusja.
potrafi przyznać w rozmowie z uczniami, że czegoś nie

pokusy „konsolidacji” szkół, zbyt daleko idącej likwidacji

wie – ale jednocześnie potrafi im pokazać, jak brakującą

mniejszych placówek. Samorządowcy muszą zrozumieć,

odpowiedź znaleźć. Niekoniecznie na bezwartościo-

że taniej niekoniecznie znaczy lepiej.

wych stronach internetowych. Nieprzypadkowo o tym

Odnowy wymaga też szkolnictwo wyższe. Suk-

wspominam: dziś, w dobie wszechogarniającej nas

cesy młodych polskich naukowców – którymi lubimy

„sieci”, kto, jeśli nie nauczyciele, uświadomi naszym dzie-

się chwalić – nie powinny nam przesłonić faktu, że

ciom konieczność oddzielania ziarna od plew i pokaże,

w najnowszym rankingu 500 najlepszych uniwersyte-

jak to robić? Czerpanie wiedzy z internetu jest faktem,

tów świata znalazły się tylko dwa polskie uniwersytety.

którego już nie zmienimy. Ale to szkoła musi nauczyć

Hiszpańskich jest 13, niemieckich – aż 41. Ta propor-

kolejne pokolenia, jak umiejętnie korzystać z sieci. Dziś,

cja mówi w zasadzie wszystko. I paradoksalnie to nie

niestety, zbyt często jest bezradna wobec nienawiści,

pieniądze decydują (bo akurat tych w ostatnich latach

agresji i demoralizacji wylewających się z nowych me-

bardzo dużo do uczelni napłynęło), ale sposób zarzą-

diów – nomen omen – „społecznościowych”.

dzania i współpracy ze środowiskami zewnętrznymi,

Więcej musi być w polskich nauczycielach tutora niż

zwłaszcza z biznesem. Nakłady na naukę muszą być

belfra sięgającego po metodę profesora Bladaczki. Tego

powiązane z efektami. Potrzebujemy uczelni, w których

nie da się zagwarantować bez zmian prawnych regulu-

odwaga naukowa i chęć podejmowania ryzyka, szukania

jących zawodową pozycję nauczycieli. Zbyt długo temat

innowacyjności, są nagradzane, a przynajmniej nie są

Konieczna jest kontynuacja już rozpoczętej odbudowy
techników i dobrych szkół zawodowych.
odpowiedzialności, ścieżek rozwoju i samodzielności na-

karane. Potrzebujemy wreszcie uczelni wyższych, które

uczycieli był w debacie publicznej tabu. W tym milczeniu,

są naprawdę elitarne. Czas skończyć ze złudzeniem, że

udawaniu, że nie dostrzegamy problemu, doszliśmy do

wszyscy mogą i powinni studiować na uniwersytetach.

sytuacji, w której grubo ponad połowa polskich nauczy-

Otóż nie wszyscy mogą, a nawet nie wszyscy powinni.

cieli ma już za sobą wszystkie cztery stopnie możliwego

Tym bardziej że sukces osobisty, zawodowy i materialny

awansu zawodowego – i długie lata pracy przed sobą (bo

nie jest zarezerwowany dla osób z wyższym wyksztal-

przeciętny polski nauczyciel ma 42 lata).

ceniem. Polska gospodarka jak kania dżdżu potrzebuje
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„nowoczesnych rzemieślników”, zawodowców – specja-

go widzimy. Na efekty nie trzeba było długo czekać.

listów, techników. Dlatego konieczna jest kontynuacja

Chaos w szkołach, brak miejsc w przedszkolach dla naj-

już rozpoczętej odbudowy techników i dobrych szkół

młodszych dzieci, zapowiedzi zwolnień dla nauczycieli.

zawodowych.

W jedną noc nowa władza zdołała zniweczyć reformy,

Przygotowania do tego numeru „Instytutu Idei”
rozpoczynaliśmy jeszcze w zeszłym roku. Część autorów
nie znała jeszcze kierunku, jaki w obszarze edukacji

których przygotowanie trwało latami.
Wkrótce dowiemy się, czy takie kroki rzeczywiście
zagwarantują Polsce dobrą przyszłość.

nauki będzie próbował wyznaczyć nowy rząd. Dziś już

Jarosław Wałęsa – dyrektor Instytutu Obywatelskiego, redaktor naczelny kwartalnika
„Instytut Idei”.
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SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI

Edukacja i kultura nadziei
TADEUSZ SŁAWEK

Mówiąc o szkole, podnosimy sprawę nie tylko tego
czy innego jej modelu, rozważamy nie tylko stosowny
wiek rozpoczęcia nauki, ale przede wszystkim musimy
zdawać sobie sprawę, że stawką jest przyszłość.

sprawy w tok swych bieżących interesów wyborczych
z myślą o podniesieniu słupków sondaży poparcia.
Nie znaczy to, że szkoła i polityka są dwoma niestykającymi się światami. Wprost przeciwnie – broniąc
szkoły przed bezpośrednimi zakusami politycznych
graczy, działamy na rzecz uzdrowienia polityki, przywrócenia jej moralnego fundamentu, ponownego zespolenia racji politycznych z racjami moralnymi po to,
by możliwa stała się polityka przyszłości, czyli zmiany

Jesień jest szczególną porą w kalendarzu społecz-

quo, utrwalającego podziały segregujące rzeczywistość

a zaraz potem akademickiego pojawiają się pytania

na „dobrą/właściwą”, czyli „naszą”, oraz „złą/niewłaści-

o rolę i model kształcenia, o właściwą dla niego porę,

wą”, czyli ich.

o wysokość nakładów budżetowych na naukę i szkol-

Gdy słyszymy, jak Jarosław Gowin i Jacek Sasin od-

nictwo. Zostawiając na boku te kwestie, będące często

cinają się od wezwań o pomoc dla uchodźców z krajów

przedmiotem niewyszukanych manipulacji ze strony

pustoszonych wojną, określając papieskie słowa jako

polityków, trzeba, jak sądzę, postawić problem w spo-

moralne (by nie rzec moralizatorskie) idealistyczne

sób bardziej radykalny. Mówiąc o szkole, podnosimy

pustosłowie, nie możemy nie dostrzec w nich szkolnych

sprawę nie tylko tego czy innego jej modelu, rozważamy

antywzorów. Potrzebna, jeśli nie wręcz niezbędna,

nie tylko stosowny wiek rozpoczęcia nauki, ale przede

jest szkoła, która uzmysłowi młodemu człowiekowi, że

wszystkim musimy zdawać sobie sprawę, że stawką jest

choć z pewnością stanie on w życiu przed bezlitosnymi

przyszłość. Na pytanie, co mamy sobie dzisiaj do po-

wyborami, nie wolno mu pod żadnym pozorem raz na

wiedzenia na temat szkoły i co jest sceną, na której się

zawsze oddzielać sfery polityki od dziedziny moralności.

spotykamy i prowadzimy rozmowę, w daleko niewystar-

Kto tak czyni, służy światu bez przyszłości, bowiem ob-

czającym skrócie odpowiemy: łączy nas idea kształcenia,

raz rzeczywistości takiej osoby jest ograniczony wyłącz-

czyli – mówiąc z niewielką domieszką patosu – troska

nie do doraźnych i egoistycznych interesów partyjnych

o przyszłość świata. Kto mówi o edukacji, kto edukację

lub ideologicznych.

praktykuje, kto edukacją jest zatroskany – ten zabiega
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na lepsze, a nie jedynie konserwacja istniejącego status

nych wydarzeń. Wraz z początkiem roku szkolnego,

Szkoła powinna służyć przyszłości, w której obecnie

o przyszłe losy i przyszłą postać świata. Wszak chińskie

rządzące sceną polityczną podziały nie odgrywają już

przysłowie mówi: „Jeśli planujesz na rok, posiej zboże.

głównej roli. Gdy poddamy się panującym schematom,

Jeśli planujesz na 10 lat, posadź drzewo. Jeśli planujesz

gdy przyzwyczaimy się do poruszania się wytartymi

na całe życie, kształć i wychowuj ludzi”. Dlatego niedź-

przez nie koleinami, doświadczymy jedynie kolejnego

wiedzią przysługę czynią szkole politycy wprzęgający jej

powtórzenia przeszłości, ale przyszłość z jej otwarto-
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ścią na to, co nowe, nieoczekiwane i niespodziewane,

polityki, a zatem otwarcia możliwości i konieczności

pozostanie w sferze marzenia. Trzeba nam więc szkoły,

życia jako „przemiany duchowej”.

w której wiedza zespolona i współpracująca z wy-

Obowiązek ten nazywam „obywatelskim”, bowiem

obraźnią i wrażliwością sprzyjałyby tworzeniu zaczynu

przyszłość, o której mówimy, niebędąca powieleniem

konstruowania naszego bycia-razem według innych

obowiązującego porządku rzeczy, musi brać początek

zasad niż te, które politycy chcą narzucić jako zasady

z ducha obywatelskiego zaangażowania. Wiele mówi

niezmienne i trwałe.

się o tym, jak dalece szkoła winna przystosować się do

Szkolnemu nauczaniu niezbędna jest owa dys-

sytuacji gospodarczej, rynku pracy, gwałtownego po-

pozycja do utopistycznego myślenia (podkreślam –

stępu technicznego. Wszystko to jest słuszne. Natomiast

„utopistycznego”, by uniknąć przymiotnika „utopijny”,

nie mówi się nic lub prawie nic o tym, że wszystkie te

odsądzonego przez polityków, zgoła niesłusznie, od

elementy w ostatecznym rozrachunku przyjmują kształt

czci i wiary jako synonim „niezaradności” lub totali-

instytucjonalny, poziom owych instytucji i sposób ich

tarnej władzy), które sprzyja odnawianiu świata, a nie

oddziaływania na społeczeństwo zależy zaś od poziomu

jedynie powielaniu jego utrwalonego obrazu. Amery-

ludzi nimi kierującymi. Nie tylko więc siła gospodarki,

kański filozof Norman O. Brown pisał: „Utopijne roz-

elastyczność rynku zatrudnienia, ale także wyobraźnia

Potrzebna nam jest szkoła, która pobudza postawy
rozumnej niezgody i konstruktywnego sprzeciwu.
ważania muszą znów stać się popularne. Są bowiem

moralna i odpowiedzialność ludzi tworzących instytucje

sposobem podtrzymywania wiary w to, że możliwe

gospodarcze i administracyjne; nie tylko „zrównowa-

jest rozwiązanie problemów dziś uważanych za nie-

żony rozwój”, ale i wrażliwość oraz zdolność do empatii

możliwe do rozwiązania”1. Potrzebna nam jest szkoła,

– oto sekret polityki przyszłości jako kultury nadziei. Aby

która od pierwszej klasy uczy nie dostosowywania się

otworzyć drogę w tym kierunku, niezbędna jest szkoła,

do uznanych sposobów organizacji świata, co oznacza

w której sfera intelektualnego i moralnego zaanga-

zgodę na jego obecny kształt, ale pobudza postawy

żowania w otaczającą rzeczywistość byłaby równie

rozumnej niezgody i konstruktywnego sprzeciwu.

istotna, jak dziedzina poznawania faktów i doskonalenia

Ale aby to stało się możliwe, niezbędne jest ponowne

się w umiejętnościach zawodowych.

zszycie polityki i moralności, będące czarnym snem

Polityczny dyskurs utrzymuje, że uczniowie to

wielu polityków, cynicznie uznających, że wyłącznie

„kapitał ludzki”, a sformułowanie to jest niebezpiecznie

technicznymi lub prawnymi sposobami zakonserwują

zdradliwe. Po pierwsze dlatego, że czyni ucznia biernym

obowiązujący stan rzeczy sankcjonujący ich stan po-

przedmiotem operacji techno-biurokratycznych. Tak

litycznego posiadania. Tymczasem Leszek Kołakowski

jak makler dziś inwestuje w firmę X, by jutro przesunąć

w Jezusie ośmieszonym mądrze przestrzega: „wie-

środki do firmy Y, tak zarządzająca edukacją techno-biu-

my, że przynajmniej dla części wielkich problemów

rokracja lokuje zainteresowania uczniów, każąc im do-

ludzkości nie ma rozwiązań czysto technicznych czy

pasować je do aktualnie obowiązującego stanu rzeczy.

organizacyjnych, że wymagają tego, co Jan Chrzciciel

Po drugie, idea „kapitału” zakłada spodziewaną korzyść,

nazwał metanoją, przemianą duchową” . Szkoła ma

jaką powinien on przynieść. Stymuluje to niecierpliwą

do spełnienia wielki obowiązek, od którego zależy

i bezwzględną konkurencyjność, lansowaną jako cnota

przyszłość świata: przygotowanie gruntu dla moralnej

fundamentalna, co sprzeciwia się zarówno kształto-

2

1 Norman O. Brown, Life Against Death: The Psychoanalitical Meaning of History, Wesleyan University Press, Middletown (CT), s. 305.
2 Leszek Kołakowski, Jezus ośmieszony. Esej apologetyczny i sceptyczny, przeł. Dorota Zańko, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2014, s. 205.
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waniu się wrażliwości, jak i bezinteresownej radości

zowane partie dla pozyskania elektoratu. Kategorii takich

z kształcenia się. Po trzecie wreszcie, kapitał l u d z k i

jest wiele, ale dla celów niniejszego eseju ograniczam ich

bardziej podkreśla tożsamość człowieka jako jedną

listę do czterech: naród, rodzina, praca, edukacja. Dwie

z wielu form towaru/kapitału funkcjonującego na rynku,

pierwsze wymagają do funkcjonowania kategorii Innego,

niż akcentuje jego odrębność. Oznacza to, że kapitałem

który pozwala zdefiniować naszą domową i rodzinną

l u d z k i m – dlatego, że jest k a p i t a ł e m – powinny

wspólnotę, będąc jeśli nie jej negacją, to przynajmniej

rządzić te same bezwzględne prawa, jakie zarządzają

stwarzając dla niej zagrożenie. Zapleczem dla narodu i ro-

rynkiem finansowo-towarowym. Gdy więc obstaję przy

dziny jest przeszłość i tradycja oraz właściwa im polityka

Istota rzeczy leży mniej w tym, czego uczymy,
a bardziej w tym, jak uczymy.
tym, że potrzebna jest szkoła postaw obywatelskich,

historyczna. Dwa pozostałe obszary – edukacji i pracy

chcę przez to powiedzieć, że by wypełnić to zadanie,

– odnoszą się do sposobów życia, jakie zbiorowość chcia-

szkoła musi zdecydowanie przeciwstawić się pozycjono-

łaby ustalić dla jednostki jako właściwe z punktu widzenia

waniu jej jako banku ludzkiego k a p i t a ł u.

państwa. Siłą rzeczy akcentuje się tu przyszłość kreowaną,

Czyniąc tak, szkoła zyskałyby poczucie jedności, za-

pożądaną i korzystną dla indywiduum, a narzędziami jej

nych mechanizmów, lubiących dzielić i antagonizować.

kształtowania są polityka edukacyjna oraz ekonomiczna

Istota rzeczy leży mniej w tym, czego uczymy, a bardziej

struktura społeczeństwa.

w tym, jak uczymy. Nie chodzi o wyższość przedmio-

Jest nader istotne, aby zachowując należyty sza-

tów przyrodniczych, rzekomo bardziej przydatnych niż

cunek dla wymienionych wyżej pojęć, nie ulec daleko

humanistyczne; nie należy też odwracać tej relacji. Jeśli

posuniętym zafałszowaniom, jakim zostały one podda-

potrzebne są szkoły o nachyleniu bardziej profesjonal-

ne. Naród i rodzina zbyt szybko zostały sprowadzone

nym, twórzmy je i sprzyjajmy im. Pamiętać wszelako

do poziomu „naszości”, co skutkuje głęboką nieufnością

musimy o jednym: żadne z owych technicznych rozwią-

wobec wszystkiego, co przychodzi skądinąd (z innej

zań nie gwarantuje samo w sobie stworzenia podstaw

szerokości geograficznej, innej wiary, innej sytuacji,

dla polityki przyszłości. Aby ją umożliwić, trzeba uczyć

w której wojna stała się codziennością) lub co może być

wszystkich tych przedmiotów w taki sposób, aby

odebrane jako zagrożenie dla status quo najbliższego,

uczniowie uwrażliwili się na otaczającą rzeczywistość,

rodzinnego kręgu. Wszak ostatnio prominentni politycy

zobaczyli w niej swoje zadanie i swoją za nią odpowie-

skompromitowali się, utrzymując, że Polska powinna

dzialność, zamiast podporządkowywać się narzucanym

przyjąć jedynie uchodźców-chrześcijan lub wyłącznie

z góry schematom. Może wtedy staniemy się bardziej

Polaków ze Wschodu. To, że tego rodzaju sądy mogą

zatroskani losem tych, którym się „nie powiodło”, którzy

pojawić się jako – w mniemaniu posługujących się nimi

wybrali inną drogę niż „kariera”, albo tych, którzy stoją

– skuteczny argument polityczny, dowodzi, jak bardzo

u naszych bram, starannie pilnowanych i zatrzaśniętych.

ułomna jest polska edukacja. Trzeba więc kształcenia

Kształcenie rozwija dyspozycję do otwierania nowych

ku budowaniu zaufania, bowiem kryzys zaufania jest

możliwości i poszukiwania porozumienia.

jedną z najbardziej dokuczliwych cech współczesnego

Nieodzowna jest więc umiejętność analizy i rozpa-
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zdaniem wspólnoty i jej politycznej organizacji, jako

chwiane przez poddanie jej presji techno-biurokratycz-

świata. Sprzyja upowszechnianiu postaw defensywno-

trywania tak istotnych i wszechobecnych pojęć kon-

-pasywnych, których symbolem stają się mury budowa-

stytuujących podstawowy słownik kategorii, w których

ne na kolejnych granicach. Nie to, co może łączyć, ale

ramy wpisujemy nasze życie. Pojęcia te są także orężem

to, co chociażby w domyśle może dzielić, staje się naszą

politycznym, używanym i nadużywanym przez zideologi-

motywacją.

Edukacja i kultura nadziei

Nieodzowne jest więc to, co nazwałbym kształceniem

– wszystko to powoduje, że nasze życiowe wybory w co-

delikatności myślenia. W przeciwieństwie do prostackie-

raz mniejszym stopniu wydają się być naszym dziełem,

go, „grubego” myślenia uprawianego przez partyjną poli-

a coraz bardziej są na nas wymuszone. W świetnym

tykę jest ono zdolne do konkluzji, że świat nie jest czarno-

opowiadaniu Hermanna Brocha leczący frontowe rany

-biały, że cnota i grzech nie rozkładają się symetrycznie

porucznik Jaretzki ze zdziwieniem spogląda na często

tak, by cnota była „nasza”, a grzech wyłącznie „ich”. To

pogrążonego w lekturze lekarza, doktora Fluhrschütza:

myślenie zdolne do dostrzegania odcieni i niespieszące

„Proszę mi powiedzieć, ale uczciwie, czy pan naprawdę

się z przyznawaniem racji i odsądzaniem od czci i wiary.

czyta ten kopiec książek, które leżą u pana w pokoju? –

Delikatność myślenia nie jest właściwością współ-

Tak. – Dziwne... i czy to ma jakiś sens i cel? – Najmniej-

czesności, zajętej coraz spieszniejszym wytwarzaniem

szego. – Uspokoił mnie pan”3. To, co „bezużyteczne”,

dóbr i coraz większą zapobiegliwością w ich sprzedaży.

kształci, czyli kształtuje moje relacje z drugim, a zatem

Nie bez powodu kategoria „towaru” stała się tak istotna.

doskonali nasze bycie-razem.

Zakłada ona powszechną mierzalność wszystkiego,

Rzecz jest tym poważniejsza, że samo znacze-

a tym samym sprzyja narastającej techno-biurokra-

nie „pracy” podlega nieustannej ewolucji. Tak jak

tyzacji życia. Towar bowiem, aby zaistnieć na rynku,

dziewiętnastowieczna industrializacja położyła kres

musi odpowiadać miarom, spełniać normy i posiadać

rzemieślniczym manufakturom, by z kolei zmienić

odpowiednie certyfikaty. Towaryzacja idzie pod rękę

się pod wpływem produkcyjnej techniki Henry’ego

z proceduralnością i certyfikacją. Nawet takie wartości,

Forda, symbolizowanej przez taśmę produkcyjną, ta

z gruntu niemierzalne, jak zdrowie i edukacja, są pod-

zaś została zmodyfikowana przez elektronizację, tak

Potrzebujemy kształcenia ku budowaniu
zaufania, bowiem kryzys zaufania jest jedną
z najdokuczliwszych cech współczesnego świata.
dane rygorom miar wszelakich, a co za tym idzie – stają

i obecny kształt pracy zmieni się tak dalece, że „pra-

się w coraz większym stopniu zbiurokratyzowane. Na

ca” w sensie wytwarzania dóbr materialnych, który

tym polega, w wielkim skrócie, zafałszowanie zarówno

to proces organizuje nie tylko życie gospodarcze,

pracy, jak i procesu szkolnego kształcenia. Obydwie te

ale i porządek życia ludzkiego indywiduum, zacznie

fundamentalnie ważne dziedziny zostały w dużej mierze

się radykalnie przekształcać. Być może robotyzacja

pozbawione zdolności do tego, aby być źródłem bezin-

wyludni fabryki, być może technika informatyczna

teresownej życiowej radości. Przez „radość” rozumiem

sprawi, że opustoszeją biura (socjologowie utrzymują,

dyspozycję do spokojnego i samodzielnego radzenia so-

że stanie się to nie później niż za 10–15 lat). Maga-

bie w sytuacjach, w których przyjęty sposób organizacji

zyn „Philosophie” latem tego roku zamieścił dane,

świata chce na nas wymusić pospieszne i jednoznaczne

z których wynika, że liczba „zatrudnionych” robotów

decyzje i działania. „Radość” to nic innego jak nieule-

wzrosła w 2014 roku o 27 procent, co zredukowało

ganie takim presjom, na przykład tej, która nauczyła

koszty produkcji o 18 procent i pozwoli w roku 2025

nas wierzyć, że człowiek spełnia się jedynie w zawodzie

na zwiększenie tego rodzaju zatrudnienia o kolejne

i przez zawód. Przestępując próg liceum, uczeń powi-

30 procent. I dalej: już dzisiaj istnieje 50 procent szans

nien już wiedzieć, kim chce być; brak jasno zarysowanej

na to, że robot zastąpi nas w pracy, a w Stanach Zjed-

ścieżki „kariery” dyskwalifikuje go jako członka społe-

noczonych jedynie 21 procent zatrudnionych ludzi

czeństwa, przy czym liczy się jedynie to, co „użyteczne”

może uważać się za niezastępowalnych. Prognostyki

3 Hermann Broch, Powrót Wergilego, przeł. Anna Maria Linke, Czytelnik, Warszawa 1981, s. 93.
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zaś wyliczają, że owe trudne do zastąpienia profesje

świadectwa temu, co wykonawca czyni, o zaświadcza-

to zawody medyczne, artystyczne, pedagogiczne

nie posiadanych kwalifikacji, ale także o przyświadcza-

oraz informatyczne. A przecież nie wszyscy mogą,

nie odpowiedniego stosunku do usługobiorcy” 5.

a przede wszystkim nie wszyscy muszą chcieć zostać
nauczycielami czy lekarzami.
Co poczniemy, jeśli nasz sposób myślenia o zawo-

Tym samym stawiamy przed młodymi ludźmi wielkie
zadanie skonstruowania trybu angażowania się w sprawy wspólnoty maksymalnie wolnego od partyjnej

dzie i kształceniu ściśle zawodowym okaże się zbyt

polityki. Stéphane Hessel, sędziwy polityk o pięknej

wąski? Czy nie trzeba więc, ucząc szacunku dla profesjo-

biografii działacza antyfaszystowskiego i demokratycz-

nalizmu i zawodowych umiejętności, uczyć także tego,

nego, który opublikował w 2010 roku niewielki manifest

by nasze myśl i refleksja poradziły sobie z sytuacją,

Czas oburzenia! 6, zwracał uwagę na dwie fundamental-

w której zawód gwałtownie przeobraża się lub znika?

ne sprawy. Po pierwsze, uzasadniony gniew młodych

I czy coraz bardziej konieczne nie staje się przygotowa-

wywołany stanem społeczeństwa, w którym 1 procent

Edukacja powinna służyć tworzeniu
i podtrzymywaniu kultury nadziei.
nie człowieka nie tylko do „pracy”, ale i do czasu „bez

populacji włada 90 procentami zasobów. Po drugie,

pracy”, co wymagać będzie od niego szczególnej samo-

obowiązek niepoprzestawania na gniewie, lecz tworze-

dyscypliny, zmysłu organizowania sobie życia, samo-

nia nowych struktur, zdolnych odmienić dotychczasowy

dzielności myślowej, inicjatywy społecznej? To wielkie

porządek sceny politycznej. Jak niełatwe to zadanie,

zadanie dla przedmiotów humanistycznych w szkole na

dowodzi przykład Pawła Kukiza, który zaczynał od haseł

każdym poziomie nauczania. We wspomnianym opo-

antysystemowych, po to, by korzystając z układów będą-

wiadaniu Hermann Broch przestrzegał: „Wszystkich nas

cych dziełem utrwalonego systemu właśnie, kończyć na

pustoszy zawód, w którym tkwimy. […] już po prostu nie

otoczeniu z kręgu obozu skrajnie narodowego. Jest więc

sposób zrozumieć, co się dzieje w jakiejś innej dziedzi-

i trzecie zadanie, które nazwałbym budzeniem nadziei na

nie oprócz własnej” 4. Kształcenie w każdym zakresie,

zmianę obowiązującego obecnie stanu organizacji świata.

niezależnie od tego, czy ogólnokształcącym czy zawo-

Edukacja powinna więc służyć tworzeniu i podtrzy-

dowym, powinno oznaczać wypracowywanie przede

mywaniu kultury nadziei, której siła polega na wierze,

wszystkim postawy wobec pełnionych przez siebie

że w sytuacji, w której – jak pisze Jonathan Lear – nie

czynności i tych ludzi, których czynności owe dotyczą.

potrafimy zdać sobie do końca sprawy z wielości dzia-

Chodzi o przełamanie kultu mechanicznego profesjo-

łających sił i interesów, może wyłonić się coś dobrego,

nalizmu na rzecz „świadczenia” zawodu. Świadczyć zaś

chociaż, być może, nie potrafimy owego „dobrego”

oznacza, jak przekonuje Kazimierz Rogoziński, „przeła-

precyzyjnie określić i nazwać7. To nadzieja na wyrwanie

mywać schematyzm polegający na przypisywaniu zna-

się ze strasznego i ubezwłasnowolniającego mara-

czenia wyłącznie wytworzonym przez pracę rezultatom

zmu sceny politycznej, gdy wygrana jednych oznacza

i podkreślać szczególnego rodzaju postawę wykonaw-

akcentowaną przez nich bez umiaru przegraną drugich.

cy. Chodzi w niej nie tylko o dawanie jak najlepszego

Kształćmy tak, abyśmy byli zdolni do dzielenia losu

4 Tamże, s. 96.
5 Kazimierz Rogoziński, Cywilizacja usługowa – samorealizujące się niespełnienie. Szkice z pogranicza epok, Akademia Ekonomiczna, Katedra Usług,
Poznań 2003, s. 55.
6 Stéphane Hessel, Czas oburzenia!, przeł. Piotr Witt, Oficyna Naukowa, Warszawa 2011.
7 Jonathan Lear, Nadzieja radykalna. Etyka w obliczu spustoszenia kulturowego, przeł. Marcin Rychter, Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, Warszawa
2013, s. 111.
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wspólnego, aby wygrana była wygraną wszystkich,

gospodarki – nie byli „produktami wytwarzanymi

a przegrana także była wszystkich udziałem. To odpo-

w celu zaspokojenia wymagań rynku”.

wiedzialność, bez której kultura nadziei jest niemożliwa.
Aby stała się możliwa, niezbędne jest wypracowanie

Jan Patočka słusznie przypomina, że nauka, będąc
niekwestionowaną podstawą naszego życia i jego

języka, który pozwoliłby na rozpatrywanie z całą powagą

nowoczesnych przejawów we wspólnocie, znajduje się

złożonych kwestii zarówno społecznych, jak i tych doty-

jednocześnie u podłoża wyjałowienia współczesnego

czących losu jednostki. Wielu autorów, tak różnych, jak

życia, wraz z jego anonimizacją i globalizującym się

Alain Badiou, Slavoj Žižek czy Tony Judt, zwracało uwagę

w coraz większym stopniu poczuciem braku sensu10.

na szczególnie groźny mankament współczesnego życia,

Problem polega więc mniej na tym, czego uczyć,

jakim jest zarzucenie w sferze publicznej wszelkich dys-

a bardziej na tym, jak to robić. Chodzi o to, by dążyć do

kursów poza językiem ekonomii. Wiedza i zdrowie stały

zredukowania w szkole niebezpiecznego procesu, który

się „towarem”, uczeń jest „klientem”, szkoła „usługodaw-

Krzysztof Maliszewski nazywa deficytem „sprzężenia”

cą”. „Na uczelniach za mało patrzy się na młodych jak

studiowania z osobowością: „Można zatem długie lata

na kapitał” – mówiła w wywiadzie prasowym minister

znajdować się w trybach instytucji oświatowych, trzy-

nauki Lena Kolarska-Bobińska8. Wydaje się jednak, że

mać w rękach najwybitniejsze dzieła […], i wszystko to

jest odwrotnie: uczelnia ma za mało środków, by patrzeć

potrafi nie mieć najmniejszego waloru kształcącego...”11.

na studentów jak na „ludzi”, i właśnie dlatego przelicza

Nie powinniśmy przeoczyć wiele mówiącej retoryki:

ich na mający się zmieścić w ograniczeniach budżeto-

w rozszerzającej się wszechwładzy techno-biurokracji

wych „kapitał”. Z tekstu Tadeusza Wawaka dowiaduję

edukacji „kształcenie” w coraz większym stopniu traci

się, że „[p]rodukcyjny charakter uczelni i nauki nie budzi

swój podstawowy walor ćwiczenia się w jednostkowej

wątpliwości, a ich rola w tworzeniu PKB jest znaczna

wolności rozumnej i wrażliwej na innych. Na razie coraz

w krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo. Dlatego

bardziej energicznie obracające się „tryby” techno-

nie powinno oburzać stwierdzenie, że uczelnia jest

-biurokratycznej maszyny sprzyjają powstawaniu

organizacją produkcyjną wytwarzającą produkty w celu

zbiorowości egocentrycznych indywiduów, dla których

zaspokojenia wymagań rynku”9. Jednym z warunków,

rzeczywistość jest nie tyle przedmiotem troski, ile jedy-

a jednocześnie celów kształcenia jest właśnie to, by

nie obserwacji, pozwalającej na znalezienie sposobów

szkoła nie była traktowana jak „organizacja produkcyj-

najpłynniejszego wpisania się w tej rzeczywistości

na”, a uczniowie – z całym szacunkiem dla wymagań

obowiązujący kształt.

8 Uniwersytet psuje się od rektora. Z Profesor Leną Kolarską-Bobińską rozmawia Agnieszka Kublik, „Gazeta Wyborcza”, 7–8 lutego 2015, s. 16–17.
9 Tadeusz Wawak, Jakość zarządzania w szkołach wyższych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012. Cyt. za: Maria Dudzikowa i in.,
Oblicza kapitału społecznego uniwersytetu. Diagnoza – interpretacje – konteksty, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013, s. 314.
10 Jan Patočka, Eseje heretyckie z filozofii dziejów, przeł. Andrzej Czcibor-Piotrowski, Elżbieta Szczepańska, Juliusz Zychowicz, Fundacja Aletheia,
Warszawa 1998.
11 Krzysztof Maliszewski, Pedagogika na pograniczu światów, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, s. 244.

Tadeusz Sławek – profesor Uniwersytetu Śląskiego, filozof, literaturoznawca, poeta,
tłumacz, eseista. Jest autorem wielu publikacji z zakresu historii i teorii literatury.
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Z YONGIEM ZHAO rozmawia JAN GMURCZYK

Jan Gmurczyk: Polska i Chiny zdają się być

tów zgodnie z uprzednio zdefiniowanymi standardami,

w podobnej sytuacji: oba kraje rozwijały się szybko

tak jak to się dzieje teraz. Egzaminujemy nasze dzieci,

w przeszłości, lecz teraz, aby dalej rosnąć, muszą

aby sprawdzić, czy spełniają określone wymagania. Jeśli

zbudować innowacyjną gospodarkę. Jak powinien

nie, każemy im się dostosować. To niewłaściwe podej-

być zaprogramowany system edukacji, żeby ułatwić

ście. Powinniśmy zrozumieć, że każde dziecko ma pasję,

ten proces?

zainteresowania i pewne atuty. Jeżeli chcemy, by uczeń
był kreatywny, to jego atuty należy rozwijać, a pasję

Yong Zhao: Przede wszystkim musimy sobie uzmysło-

wspierać.

wić, że każdy system edukacji czy każda kultura edukacji są

Podkreślmy, że każde dziecko rodzi się twórcze.

zaprojektowane tak, by służyć jakiemuś celowi w określo-

Zamiast tłumić tę cechę, trzeba ją pielęgnować. Szkoły

nym czasie. Polska i Chiny powinny zrozumieć, że potrze-

powinny oferować programy nauczania zgodnie

bują dziś innych talentów niż do tej pory. Aby stworzyć

z osobistymi zainteresowaniami, a nie ze standardami.

Każde dziecko rodzi się twórcze. Zamiast
tłumić tę cechę, trzeba ją pielęgnować.
nowe szanse dla naszych społeczeństw, potrzeba nam lu-

To oznacza, że nasze szkoły muszą zmienić filozofię

dzi kreatywnych, przedsiębiorczych i myślących globalnie.

kształcenia tak, by ton nadawał edukacji uczeń, a nie

To oznacza, że nasza filozofia kształcenia musi się zmienić.

nauczyciel.

W Chinach system edukacji jest bardzo dobrze dostosowany do realiów przeszłości. Został stworzony po
to, by kształtować wielkie społeczeństwo rolnicze pod

Na czym miałaby w tym układzie polegać rola
pedagogów?

rządami cesarzy. Nie jest to jednak system dobry z punktu widzenia rozwoju indywidualnych talentów, potrzeb-

Nauczyciele nie są już strażnikami wiedzy. Dziś

nych obecnie. Jeśli kraj chce wzbudzać w uczniach indy-

informacje są dostępne łatwiej niż kiedykolwiek wcze-

widualizm, kreatywność i przedsiębiorczą umysłowość,

śniej, również w Polsce i Chinach. Nie sprawiajmy, by

szkoły trzeba dostosować do rzeczywistości XXI wieku.

pedagodzy konkurowali z internetem. Zamiast przekazywać wiedzę nauczyciele powinni pomagać uczniom ją

Jak?

zdobywać.

Zacznijmy od tego, że system edukacji nie powinien

globalnie. Nauka naszych dzieci musi wykraczać poza

Pamiętajmy też, że wszyscy jesteśmy połączeni
być zaprojektowany z myślą o usuwaniu u dzieci deficy-
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to, co jest dostępne w obrębie szkolnych murów.

Mało tego – już od bardzo wczesnych lat należy uczyć

Przez ostatnie lata PISA było nagłaśniane i promowane

dzieci, że są wartościowymi ludźmi, przy czym ta

jako test, którym można zmierzyć przyszłość zarówno

wartość powinna być poznawana poprzez pomaganie

dzieci, jak i państw. W efekcie rządy na całym świecie

innym.

czekają w napięciu na każdą kolejną edycję badania.

Jak się zatem okazuje, w myśleniu władz potrzeba

Oczywiście w rankingu nikt nie chce wypaść słabo.

dużej zmiany. Nie możemy nakazywać szkołom, by

Kraje azjatyckie korzystają ze standaryzacji i uzyskują

wszystkich uczniów uczyły tego samego w tym samym

wysokie wyniki, więc wszyscy zaczęli podążać za ich

czasie, ani oczekiwać, że wszystkie dzieci będą się roz-

przykładem. Tym sposobem standaryzacja zaczęła się

wijać w tym samym tempie. Czas zrozumieć, że dzieci

rozprzestrzeniać.

są autonomicznymi, myślącymi istotami ludzkimi. Mają
emocje i uczucia. Zamiast nadzorować uczniów, musimy
dać im kontrolę nad ich nauką.
Młodzież powinna nauczyć się uczyć?

Czy w zakresie kształcenia są jakieś lekcje, które
Chiny mogłyby zaoferować innym krajom?
Tak, Chiny oferują zwłaszcza jedną wspaniałą lekcję.
Generalnie rzecz biorąc, dzisiejszy chiński system edu-

Tak, choć ta koncepcja jest często niewłaściwie
interpretowana. Dzieci muszą stać się panami własnego

kacji jest kontynuacją systemu zbudowanego przeszło
tysiąc lat temu. Stosuje się w nim scentralizowane,

Nie sprawiajmy, by pedagodzy konkurowali
z internetem. Zamiast przekazywać wiedzę
nauczyciele powinni pomagać uczniom
ją zdobywać.
przedsięwzięcia edukacyjnego. Pozbawiliśmy je tego. To

jednorodne standardy oraz testy. W ten sposób system

dzieci muszą odkryć, co je interesuje, w czym są dobre,

dostarcza znakomitych wyników egzaminacyjnych i bar-

co wzbudza ich pasję. Nauka to ich sprawa. To one mu-

dzo posłusznych obywateli.

szą przejąć odpowiedzialność za budzenie się każdego
ranka, by chodzić do szkoły.

Sęk w tym, że homogenizacja nie sprzyja bogactwu
talentów. Aktualnie potrzebujemy indywidualnych różnic,
ciekawych świata uczniów, twórczych ludzi i innowato-

Myśli pan, że takie podejście zdałoby egzamin?

rów. Chiński system edukacji okazał się najlepszym modelem z punktu widzenia przeszłości, ale jednocześnie

Dzieci są naturalnie zmotywowane do nauki, o ile
przyzna się im autonomię. Uczniowie nie powinni być

jest najgorszym modelem dla przyszłości. Na tym właśnie
polega lekcja.

zmuszani przez rodziców do wstania z łóżka i pójścia
do szkoły. Z kolei szkoła nie powinna stosować ocen
i testów, aby motywować dzieci.

Jakie są największe błędy, których powinny
wystrzegać się dziś rządy w procesie projektowania
i reformowania systemów kształcenia?

Standardy i testy są dziś wszechobecne. Jak do
tego doszło?

Przede wszystkim każdy rząd powinien unikać
postawy autorytarnej. Myślenie, że w sferze edukacji

W dużej mierze możemy za to podziękować

to władze mają najlepszy pomysł dla wszystkich, jest

międzynarodowym sprawdzianom, zwłaszcza bada-

błędne. Ludzi nie da się zaplanować. Nie możemy

niu PISA, przeprowadzanemu pod auspicjami OECD.

powiedzieć: ten oto system kształcenia jest idealnym
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przepisem na stworzenie nowego Steve’a Jobsa. Może-

z powodów historycznych okazuje się to trudne. Zresztą

my jedynie pielęgnować talenty.

nie sądzę, by te kraje były do końca chętne odejść od

Oprócz tego rządy powinny unikać trzech pomy-

rozwiązań, które okazały się tak dobre w przeszłości

łek. Po pierwsze, przypisywania każdemu uczniowi

i które dostarczały tak wspaniałych wyników w testach.

tego samego programu nauczania. Po drugie, pomiaru

Niemniej czas najwyższy zapomnieć już o tych wszyst-

efektywności nauczycieli według rezultatów testów. Po

kich badaniach międzynarodowych, takich jak PISA.

trzecie, sortowania dzieci na podstawie ich wyników eg-

Zwracanie na nie uwagi po prostu spowalnia reformy.

zaminacyjnych w wieku trzech, pięciu czy dziesięciu lat.
Zdaje się, że rządy na całym świecie mają dużo
Czy są jakieś kraje, które wdrażają przedstawianą przez pana filozofię kształcenia?

pracy domowej do odrobienia. Czy w przyszłości
systemy kształcenia zmienią się na lepsze?

Nie, choć na Zachodzie, zwłaszcza w Stanach Zjed-

Mam nadzieję, lecz na razie nie widzę większego

noczonych, można było swego czasu znaleźć pewne jej

zwrotu w sposobie myślenia rządów. Na jedną rzecz

elementy. Kiedyś Amerykanie cieszyli się zdecentrali-

warto jednak zwrócić uwagę: w Stanach Zjednoczo-

zowanym systemem edukacji. College’e i szkoły miały

nych obserwujemy rosnący sprzeciw wobec testowania

własne programy nauczania. Istniało wiele lokalnych

i standaryzacji. Demokracja może odegrać ważną rolę

konfiguracji kształcenia. Ten system zawierał nutę edu-

w procesie zmian. Amerykański rząd jeszcze nie prze-

kacji, o której mówię, lecz od 20–30 lat Stany Zjednoczo-

wartościował swojej strategii edukacji, ale być może za

ne znajdują się na niewłaściwej ścieżce. Straciły znaczną

pięć czy dziesięć lat odkryje swój błąd i powie: „przega-

część swego tradycyjnego potencjału edukacyjnego.

piliśmy mnóstwo szans, musimy zmodyfikować naszą

Państwa azjatyckie, takie jak Chiny i Singapur, starają

filozofię kształcenia”.

się zmodernizować swoje systemy kształcenia, lecz

Yong Zhao – profesor edukacji na Uniwersytecie Oregonu. Autor książki Who’s Afraid
of the Big Bad Dragon? Why China Has the Best (and Worst) Education System in the World
(Kto się boi wielkiego złego smoka? Dlaczego Chiny mają najlepszy (i najgorszy) system
edukacji na świecie; 2014).
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Kto tu kogo uczy?
STANISŁAW SKARŻYŃSKI

Kształcąc dziś ludzi do radzenia sobie z dzisiejszymi
wyzwaniami, nie bierze się pod uwagę tego, że
dzisiejsi uczniowie w wieku dorosłym nie staną
przed tymi samymi pytaniami, przed którymi my
stajemy dzisiaj.

rozmaitym poglądom w pluralistycznej przestrzeni
publicznej. Musimy mieć świadomość, że wszyscy oni
– i wielu, wielu innych – nigdy nie dojdą do konsensu.
Plany lekcji układają zwycięzcy – krytyka tego faktu jest
walką z wiatrakami, gdyż zawsze tak było, a od XIX wieku, gdy szkoła stała się jednym z narzędzi i obowiązków
państwa, przeciętny polityk nowoczesnego państwa za
jedno z fundamentalnych uprawnień uważa kształtowanie przyszłości przez regulację procesu edukacji.
System edukacji to fantazmat każdego projektu
politycznego – niespójność rzeczywistości z politycz-

Jacy są uczniowie opuszczający polską szkołę:

nym marzeniem znajduje ujście w przyszłości będącej

wykształceni czy zniekształceni? Jakiego człowieka for-

dziełem edukacji. Slavoj Žižek we Wzniosłym obiekcie

muje dziś polska szkoła? Jakich zmian potrzebuje polski

ideologii pisze: „każdy proces identyfikacji, nadający

system edukacji i dlaczego?

nam trwałą społeczno- symboliczną tożsamość, jest

Ocena systemu edukacji zawsze będzie zakotwiczo-

z konieczności skazany na porażkę. Funkcją ideologicz-

na w systemie wartości. Konserwatysta nigdy nie będzie

nego fantazmatu staje się zamaskowanie tej niespójno-

miał dość przypominania o korzeniach wspólnoty,

ści. [...] Fantazmat jest dla ideologii środkiem służą-

Ocena systemu edukacji zawsze będzie
zakotwiczona w systemie wartości.
odwoływania się do pięknych słów i wydarzeń, które

cym temu, aby mogła już z góry uwzględnić własną

tworzą fundamenty tożsamości narodowej. Zwolennik

porażkę”1.

wolnego rynku zawsze będzie gotów poświęcić kilka

System edukacji jest czymś w rodzaju zaklęcia.

lekcji polskiego i historii, by lepiej powiązać edukację

Wskazując na szkołę, polityk odsuwa od siebie pytanie

z potrzebami rynku pracy. Lewicowiec będzie poszuki-

o to, dlaczego rzeczywistość nie odpowiada jego pro-

wał w szkole możliwości wyrównania szans oraz miejsca

jektowi politycznemu – w tym sensie, w którym odpo-

dla kształcenia postaw tolerancji wobec różnorodno-

wiedzią na brak równości jest równość szans w procesie

ści, która później ma pozwolić pokojowo współistnieć

szkolnym.

1 Slavoj Žižek, Wzniosły obiekt ideologii, przeł. Joanna Bator, Paweł Dybel, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001, s. 157–159.
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Nie trzeba dowodu, aby stwierdzić, że dziś – wbrew
wszystkim marzeniom i deklaracjom – ludzie nie są ani
rzeczywiście wolni, ani choćby w przybliżeniu równi,

którymi my stajemy dzisiaj. Rzeczywistość się zmienia,
a koło fantazmatycznego marzenia – zamyka.
Politykom sprzed wieku można zapewne wybaczyć

mimo że korzeni tego marzenia można szukać nie

tę naiwną wiarę, że da się dziś przekazać potomnym

tylko projekcie Oświecenia, ale i wcześniej: w średnio-

wiedzę, która pozwoli im się zmierzyć z wyzwaniami

wiecznych i renesansowych przejawach buntu wobec

jutra. Konsekwencją postępu jest jednak świat coraz

hierarchii, a nawet w Ewangelii, która, zdejmując z czło-

bardziej dynamiczny, coraz szybciej się zmieniający, inny

wieka odium grzechu pierworodnego, zwraca jego

już nie dla każdego pokolenia, ale zmieniający się nie do

wolnej woli zdolność do budowy lepszego świata. Idea

poznania co dekadę. Trzy dekady temu Polska znajdo-

postępu w edukacji umieszcza odpowiedź na własne

wała się w sferze wpływów ZSRR, 20 lat temu była mło-

sprzeczności: niezadawalającemu stanowi faktycznemu

dą, słabą demokracją, 10 lat temu – świeżo upieczonym

przeciwstawia zdolność kreowania przyszłych ludzi,

członkiem Unii Europejskiej i NATO.

rozumianą jako możliwość spełnienia własnego projektu
w przyszłości.

Porzucenie przekonania, że przekazanie treści
kanonicznych pozwoli dziś przygotować młodych ludzi

Edukacja pozostaje projektem fantazmatycznym

do wyzwań dorosłego życia, uważam za najpotrzebniej-

w każdym projekcie politycznym, który opiera się na

sze dziś zadanie dotyczące systemu edukacji, ponieważ

Konsekwencją postępu jest świat coraz
bardziej dynamiczny, zmieniający się nie
do poznania co dekadę.
idei postępu (współcześnie oznacza to każdy projekt

olbrzymia prędkość zmian rzeczywistości społecznej,

polityczny bez wyjątku, bo nie sposób wyobrazić sobie

będąca konsekwencją procesów postępu technolo-

dziś programu partii apokaliptycznej lub nawołującej

gicznego, stawia pod znakiem zapytania sens edukacji

do odwrócenia biegu historii). Niezależnie od tego, czy

w sytuacji, w której nie jesteśmy zdolni nawet z grubsza

rządzą konserwatyści czy lewica, czy mowa o ustro-

przewidzieć, w jakim świecie przyjdzie żyć dzisiejszym

ju totalitarnym czy demokratycznym, czy celem jest

uczniom.

umocnienie negatywnych konsekwencji gospodarki

Weźmy przykład: gdy dekadę i dwie dekady temu

wolnorynkowej czy im przeciwdziałanie – istotna

zadawano sobie pytanie o to, ile miejsca w szkole po-

część oczywistych sprzeczności projektu z rzeczywi-

winna zająć informatyka, polska polityka nie odpowie-

stością zostaje zneutralizowana przez przeniesienie

działa na nie w danym jej, niedługim czasie. W efekcie

ich rozwiązania w nieokreśloną przyszłość. Przyszłość,

rzeczywistość pogalopowała bez szkoły i świat cyfrowy

co najważniejsze, wytworzoną właśnie przez system

stał się drugim domem uczniów, w którym znaleźli oni

edukacji, a więc zaludnioną przez naszych następców.

odpowiedzi na pytania, przed którymi szkoła się uchy-

To nowi aktorzy społeczni: są doskonałym produktem

lała: wiele z tak istotnych dla nowoczesnego państwa

– a zatem i doskonałym elementem – dzisiejszego

zjawisk, jak edukacja seksualna, nauka języków, kształ-

projektu politycznego.

towanie nieformalnej struktury społecznej, poglądów

Oto sens polityczny edukacji: pozwala ona dziś

politycznych i wiedzy na temat bieżących wydarzeń

wierzyć, że nasi następcy będą żyć tak, jak dziś żyć się

– innymi słowy: olbrzymia część życia społecznego

nie da. Jest w tym oczywisty błąd. Kształcąc dziś ludzi

młodych ludzi – odbywa się dziś online, w cyfrowej rze-

do radzenia sobie z dzisiejszymi wyzwaniami, nie bierze

czywistości równoległej. Szkoła nie ma możliwości ani

się pod uwagę tego, że dzisiejsi uczniowie w wieku

kontroli treści, ani ewaluacji skutków aktywności dzieci

dorosłym nie staną przed tymi samymi pytaniami, przed

i młodzieży w internecie.
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Można pójść dalej. Sięgnijmy poza horyzont dzisiej-

„od starych do młodych” jest równoległa z procesem

szych wyobrażeń, aby poszukać pytań, przed który-

przekazywania nowych rozwiązań „od młodych do

mi staną nasze dzieci. Pierwsze z brzegu: czy prawa

starych”.

człowieka i wolność od wyzysku i przemocy – fizycznej,

Klasyczna koncepcja szkoły bazuje na modelu

ekonomicznej, seksualnej – będą przysługiwać sztucz-

postfiguratywnym. Oto mamy „ciało pedagogiczne”,

nym ludziom (problematykę tę poruszył Isaac Asimov,

którego zadaniem jest kształtowanie wiedzy i postaw

a rozwinął Philip K. Dick w sławnym opowiadaniu Czy

„młodzieży”. W tym celu państwo udziela nauczycielom

androidy śnią o elektrycznych owcach?, bardziej znanym

prawa do stosowania szerokiego wachlarza narzędzi

z filmowej adaptacji Ridleya Scotta Blade Runner). Czy

o charakterze dyscyplinarnym. Szkoła ma prawo decy-

sztuczni ludzie, krwawiąc sztuczną krwią, będą zabijać

dowania o tym, co młody człowiek będzie robił i kiedy,

się na arenach ku uciesze ludzi prawdziwych? Czy wy-

oraz egzekwowania podporządkowania się jej nakazom

Najlepszym sposobem na opisanie dzisiejszych
problemów szkoły wydaje się odwołanie do
figuratywności kultury.
hodowane w probówce ludzkie mózgi są przyszłością

pod rygorem sięgnięcia po kary. Nauczyciel podlega

informatyki?

specjalnej ochronie jako funkcjonariusz publiczny, uczeń

A jak będzie wyglądać równość w świecie bioniki,

natomiast – jako niedojrzały członek wspólnoty – jest

gdy człowiek i technologia zleją się w jedno? Czy pań-

pozbawiony istotnej części uprawnień obywatelskich.

stwo powinno tych zabiegów zakazywać? Czy wyrów-

Tematy spotkań tych różnoplanowych aktorów spo-

nywać szanse dostępu do niezwykle drogich i efektyw-

łecznych pochodzą z „programu nauczania”, a więc

nych narzędzi biotechnologicznych, dających olbrzymią

odgórnie narzuconych treści, których opanowanie „ciało

przewagę w konkurencji z tymi osobami, których na

pedagogiczne” musi wymusić na „młodzieży”.

bioniczne ulepszenia – refleksu, możliwości intelektualnych, zdolności regeneracji, opanowania stresu – nie
będzie stać? I tak dalej.

Historia literatury pełna jest opowieści o tym, co
niesie za sobą taka szkoła. Od sceny lekcji z Ferdydurke
Witolda Gombrowicza, w której tragiczny bunt mło-

Najlepszym sposobem na opisanie dzisiejszych

dzieńczy – sławne „nie zachwyca!” – stawia nauczyciela

problemów szkoły wydaje się odwołanie do f i g u -

wobec konieczności obrony całego porządku spo-

r a t y w n o ś c i kultury. Koncepcja Margaret Mead,

łecznego, zaklętego nieoczekiwanie w obowiązkowy

amerykańskiej antropolożki, która ukuła to pojęcie ,

zachwyt poezją Słowackiego, po dziesiątki relacji

zakłada, że wraz ze zmianami społecznymi kultury

przyszłych opozycjonistów drugiej połowy XX wieku,

odchodzą od tradycyjnego modelu postfiguratywne-

którzy raz po raz wspominają, jak kształtowali swoje

go – modelu „nieocenionych przodków” – w którym to

przyszłe postawy antysystemowe w starciu z PRL-

starsi są źródłem wiedzy dla młodszych, na rzecz coraz

-owską szkołą. Na przykład profesor Marcin Król w au-

większego znaczenia modelu prefiguratywnego, a więc

tobiografii Nieco z boku opowiada, jak wywalono go

takiego, w którym to młodsi członkowie społeczeństwa

z klasy za czytanie Obcego Alberta Camusa. „A obok

są źródłem wiedzy dla osób starszych.

mnie stał nieduży i bardzo szczupły młodzieniec, który

2

Pomiędzy nimi Mead umieściła pośredni model kultury kofiguratywnej – takiej, w której transmisja wiedzy

miał podobnie jak ja niecałe czternaście lat, również
został wyrzucony z klasy za czytanie pod ławką w cza-

2 Margaret Mead, Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, przeł. Jacek Hołówka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
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sie lekcji polskiego, a w ręku trzymał Augusta Powsino-

kultury kofiguratywnej? Innymi słowy taką, w której

gę Knuta Hamsuna. Od tego zaczęła się przyjaźń, która

przestrzeń wymiany jest współtworzona przez uczniów

stanowiła jeden z decydujących wątków mojego życia”

i nauczycieli, a nie narzucona z góry sztywnymi ramami

– opowiada Król o pierwszym spotkaniu z Wojciechem

programu nauczania?

Karpińskim3.

Historia myśli społecznej zawiera coś, co mogłoby

Nie mam cienia wątpliwości, że takie opowieści

być podstawą dla takiej reformy edukacji. Szkoła takiego

powtarzają się raz po raz w doświadczeniu dzisiejszych

projektu byłaby szkołą utworzoną na wzór sokratejski,

uczniów, którzy programu nauczania nie rozumieją,

czyli przestrzenią dla wspólnych poszukiwań, która

wybory życiowe podejmują z zupełnie niezwiązanych

rzuca nauczyciela między uczniów – ale już nie w roli

ze szkołą przyczyn, a szkołę uważają za miejsce, któ-

autorytetu, a przewodnika. Sokrates nazywał go „położ-

rego absurdy równoważy tylko możliwość spotkania

nikiem wiedzy”.

nielicznych ludzi – czasem nauczycieli, ale zdecydowa-

Taki nauczyciel to wciąż funkcjonariusz publiczny,

nie częściej przyjaciół – którzy wywrą trwały wpływ na

jednak wzorowany na sokratejskim mędrcu, który staje

dalsze życie zainteresowanych. Problem w tym, że no-

się sprzymierzeńcem młodych obywateli – jego zada-

woczesne, demokratyczne państwo nie może pozwolić

niem jest wciągnięcie uczniów w świat wiedzy i kultury

sobie na to, aby wybory jego najmłodszych obywateli

przez podanie im tych dzieł i treści, które pozwalają sku-

były podejmowane nie w szkole i dzięki szkole, ale

teczniej szukać odpowiedzi na pytania stawiane przed

mimo szkoły, a nawet wbrew niej.
Punkt zaczepienia dla odpowiedzi spróbuję umieścić
w jednym z najsławniejszych utworów hip-hopowej
grupy Paktofonika. Gdyby z płyty Kinematografia jest

młodymi ludźmi przez codzienność i które nauczyciel
może rozwijać w kierunku celów edukacyjnych zgodnych z celami społecznymi.
Celem edukacji w perspektywie sokratejskiej nie

zapisem życzeń młodych chłopaków ze Śląska. Wśród

jest opanowanie przez ucznia katalogu informacji

rozmaitych „gdyby” pada ledwie kilka słów na temat

niezbędnych do skutecznego zaliczenia testów, ale

szkoły, ale wydają mi się one dobrze odzwierciedlać pro-

budowa kompetencji społecznych i kulturowych

blem poruszony przez Marcina Króla. „Gdyby hip-hopo-

pozwalających współtworzyć społeczność niezależnie

Fundamentalnym problemem projektu szkoły
sokratejskiej jest to, że nie zdołamy w żaden sposób
przewidzieć, co się wydarzy, gdy otworzy się
szkołę na uczniów.
we głowy dostawały stopnie / A stopnie wystawiane by

od tego, z jakimi wyzwaniami przyjdzie się zmierzyć

nie były pochopnie” – życzą sobie Magik, Rahim i Fokus.

naszym potomkom w przyszłości. Czy znajomość ta-

Czy da się znaleźć wspólny mianownik dla dzisiejszej

bliczki mnożenia do 100, której wciąż uczy się w szko-

szkoły oraz tej, w której Marcin Król i Wojciech Karpiński

le, jest jeszcze do czegoś potrzebna? Kiedy ostatnio

nie zostaliby wyrzuceni z klasy za czytanie, a trzech

mnożyliśmy 6x8? A 13x24? Co zajmie nam mniej czasu:

hip-hopowców mogłoby liczyć na dobre stopnie? Jeśli

policzenie tego w pamięci czy sięgnięcie po kalkula-

przetłumaczymy to pytanie na język socjologii, stanie-

tor w komórce? Jeszcze w liceum potrafiłem mnożyć

my wobec pytania: czy szkoła może być przestrzenią

w głowie duże liczby, dziś już nie.

3 Marcin Król, Nieco z boku. Autobiografia niepolityczna, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008, s. 15.
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Szkoła jako przestrzeń poszukiwania dobrych

zdołamy w żaden sposób przewidzieć, co się wydarzy,

rozwiązań wymaga decyzji o otwarciu na rzeczywistość

gdy otworzy się szkołę na uczniów. Nie wiemy, kim oni

kosztem treści kanonicznych, które błędnie zostały

są; obserwując serwisy społecznościowe i fora inter-

uznane za dzieła uniwersalne. Można zgadywać i można

netowe, możemy tylko podejrzewać, co młodzi ludzie

projektować, że w szkole sokratejskiej miejsce lektur

myślą – zderzenie z rzeczywistością głów naszych

obowiązkowych zajmie prenumerowana przez placówki

dzieci będzie dla ich rodziców i nauczycieli wielkim

edukacyjne prasa. W miejsce ekranizacji tych lektur po-

rozczarowaniem.

jawią się filmy, które rzeczywiście ogląda dziś młodzież

Kilku uczniów – można mieć nadzieję – będzie

szkolna. Problemy uczuciowe Stanisława Wokulskiego

ukrywać w cieniu ławki Obcego i Augusta Powsinogę. Ale

– które już, niestety, nikogo nie obchodzą! – powinny

nie mam wątpliwości, że duża część dzisiejszej młodzie-

zostać zastąpione scenami z oglądanych przez uczniów

ży wyjmie z tornistrów tablety i telefony, by dowie-

codziennie teledysków, kształtujących dziś wyobrażenia

dzieć się, jak uporać się z treściami pełnymi przemocy

na temat życia emocjonalnego gatunku ludzkiego. To

i wulgarnej pornografii, które jednocześnie narzucają im

teledysk powinien być punktem wyjścia, a Lalka (i inne

niemożliwe do zrealizowania wzorce.

klasyczne dzieła) punktami, do których i przez które

Tylko czy naszym zadaniem jest nadal odsuwać od

umiejętnie poprowadzi uczniów nauczyciel, wychodząc

siebie tę wiedzę? Kto, jeśli nie my, dorośli, ma pomóc

jednak z punktu zainteresowań, w którym zastanie swo-

dzieciom uporać się ze światem, który sami daliśmy im

ich uczniów, a nie narzucając im takich zainteresowań,

do ręki?

jakie dla sześciolatka przewiduje administracja centralna
– ponieważ we współczesnych warunkach oznacza to
porzucenie szkoły na rzecz innych źródeł kompetencji
kulturowych.

Wynagrodzenie za tekst autor przekaże na Fundację

Można projektować, ale fundamentalnym problemem projektu szkoły sokratejskiej jest to, że nie

AST na Rzecz Zwierząt Niechcianych www.fundacja-ast.pl.

Stanisław Skarżyński – dziennikarz Radia ZET, członek zespołu „Res Publica Nowa”. Doktorant
w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW.
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Co biologia mówi
nam o edukacji
MAREK KACZMARZYK

Planując zmiany w systemie edukacji, musimy
wziąć pod uwagę to, czego uczy nas biologia. Coraz
więcej wiemy o wszechświecie ludzkiego mózgu –
i powinniśmy z tej wiedzy korzystać, konstruując
„szkołę przyszłości”.

gicznego podłoża, nasze mózgi osiągnęły taki stopień
złożoności, że możliwe stało się uruchomienie nowego
sposobu tworzenia przystosowań – ewolucji kultury.
Rzecz w tym, że zarówno nasze ogromne i wydajne mózgi, jak i oparte na ich strukturze mechanizmy
przystosowawcze nie są dopasowane do dzisiejszego
świata. Środowisko, w którym kształtował nas dobór naturalny, było zasadniczo różne od warunków panujących
obecnie. Jesteśmy udanym wytworem świata ciągłych
deficytów. Niedostatek pożywienia, przestrzeni, partnerów, bezpieczeństwa był źródłem utrwalonych rozwią-

Biologia człowieka jest historią kolektywu. Nasze
podstawowe cechy gatunkowe wiążą się ze strukturą
społeczną. Wszystko, co wiemy o sobie, a co jedno-

zań, z którymi nie najlepiej radzimy sobie w dzisiejszym
świecie powszechnego nadmiaru.
Zbieracko-łowieckie grupy naszych przodków

znacznie potwierdzają ostatnie odkrycia neurobiolo-

przemierzały przestrzeń w niewielkich, mniej więcej stu-

gów, skłania nas do stwierdzenia, że człowiek właściwie

pięćdziesięcioosobowych grupach. Biorąc pod uwagę

nie ma sensu bez innych ludzi.

średnią długość życia, wynoszącą w przybliżeniu 37 lat,

Badacze mózgu odkrywają nowe znaczenia podob-

oraz niewielką ogólną populację, życie człowieka prze-

nych stwierdzeń. Niektóre z nich dotyczą edukacji rozu-

biegało w bardzo ograniczonej przestrzeni społecznej.

Biologia człowieka jest historią kolektywu.
Nasze podstawowe cechy gatunkowe wiążą się ze
strukturą społeczną.
mianej jako proces, którego celem jest tak naprawdę nie

Precyzja w określaniu nastrojów innych przedstawicieli

tylko tworzenie kompetencji i przekazywanie wiedzy,

swojego gatunku, odgadywania ich intencji, umiejęt-

ale także zapewnianie bezpiecznego miejsca w struk-

ność zawierania korzystnych koalicji i unikania niebez-

turze społecznej. Oprócz biologicznego wyposażenia,

piecznych konfrontacji były najważniejszymi kompeten-

bagażu genetycznie utrwalonych cech (w tym cech za-

cjami w tamtym świecie.

chowania), nasz gatunek rozwinął unikalną umiejętność

28

Równie ważny był wtedy – i wciąż jest – mechanizm

pozagenetycznego przekazywania informacji o sposo-

wzajemnej wymiany informacji, zdobywania i przeka-

bach rozwiązywania problemów. Wyrastając z biolo-

zywania kulturowego bagażu. Od jego precyzji i jakości
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zależało bowiem, w jakim stopniu bezpieczna będzie

wadza się w zasadzie do doskonalenia relacji, mecha-

przyszłość całej społeczności. W zwartym systemie

nizmów wzajemnej wymiany informacji i kompetencji

złożonym z nielicznych jednostek był to zawsze proces

oraz krytycznej i bieżącej oceny ich użyteczności. Przy

z konieczności oparty na bezpośrednim kontakcie,

takim założeniu jakiekolwiek odgórne rewolucje wydają

bliskości i zrozumieniu, bezwzględnej wspólnocie

się pozbawione sensu. Jak każdy proces adaptacji,

interesów.

zmiana instytucji szkolnej musi mieć oddolny i ewolu-

W takich warunkach absolutnie niepowtarzalna,
genetyczna struktura każdego z nas jest wzmacniana
niepowtarzalnym efektem procesu socjalizacji. Z tych

cyjny charakter. Wspomniana duża zbiorowość powinna
jedynie tworzyć do tego odpowiednie możliwości.
Te tezy nie są nowe. Większość z nich z łatwością

samych powodów unikalne są również zjawiska dotyczą-

sformułuje każdy świadomy rodzic, nauczyciel czy wy-

ce edukacji. Ich wyjątkowość wynika po prostu z niepo-

chowawca. Najnowsze osiągnięcia neurobiologii wydają

wtarzalności uczestniczących w nich ludzi. Procesy te są

się dzisiaj jedynie wspierać intuicję tych osób. Tworzona

jak najbardziej naturalne dla ludzkich zbiorowości. Nasz

przez nasze mózgi rzeczywistość – subiektywna i osobi-

Inni ludzie mają znaczny wpływ
na świat kreowany przez nasz mózg.
problem to skala. Przystosowani do funkcjonowania

sta – okazuje się w ograniczonym zaledwie stopniu za-

w niewielkich, zwartych społecznościach, jesteśmy dziś

leżna od obiektywnych wpływów środowiska, a model

częścią gigantycznych zbiorowości.

świata wytwarzany w naszych mózgach jest zależny od

Ogromna liczebność populacji powoduje, że nie

informacji przekazywanych nam przez innych ludzi. Jed-

zawsze prawidłowo oceniamy nasze naturalne możli-

nymi z najważniejszych mechanizmów, dzięki którym

wości. Niezbędna dzisiaj zinstytucjonalizowana forma

odbywają się takie przekazy, są mechanizmy lustrzane,

przekazu pozagenetycznego, jaką jest szkoła, ma dla nas

które pozwalają nam na współuczestnictwo w stanach

charakter statystyczny. Narzędzia opisu, jakie stosujemy,

wewnętrznych ludzi, z którymi mamy kontakt1. Nie-

dają także statystyczne wyniki. Rzecz w tym, że nasze

którzy przedstawiciele neuronauk twierdzą nawet, że

archaiczne mózgi nie radzą sobie z przeniesieniem

modele te ulegają w znacznym stopniu uwspólnieniu,

wynikających z nich rozwiązań na poziom dostępny

a więc nie są naszą własnością. Inni ludzie mają znaczny

bezpośrednim, osobistym doświadczeniom.

wpływ na świat kreowany przez nasz mózg2.

Wydaje się, że proces edukacji trzeba dziś nie tyle

Ludzki język, który jest przecież jednym z najważ-

udoskonalić, ile na nowo odkryć, dostrzec jego naturalny

niejszych, jeżeli nie najważniejszym medium przekazu

i gatunkowo specyficzny potencjał. Nie można tego

kulturowego, prawdopodobnie jest gatunkowo specy-

jednak zrobić, stosując wyłącznie metody statystyczne.

ficznym mechanizmem nadbudowanym na znacznie

Ogólne spojrzenie jest w nowoczesnym, złożonym

starszych mechanizmach lustrzanych. Dzięki temu służy

społeczeństwie niezbędne, ale raczej jako mechanizm

do sprawnego wytwarzania swego rodzaju „protez”

kontroli jakości wprowadzanych zmian, a nie jako źródło

osobistych doświadczeń, i to nie tylko w obszarze

rozwiązań. Te powinny wynikać ze zrozumienia praw-

informacji, ale także wrażeń, a nawet odczuć czy stanów

dziwej istoty procesu, widocznej jedynie z perspektywy

emocjonalnych. To dzięki niemu człowiek pokonuje

osobistego doświadczenia. Doskonalenie edukacji spro-

zarówno przestrzeń, jak i czas. Czytając książki, przeży-

1 Joachim Bauer, Empatia. Co potrafią neurony lustrzane, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
2 V.S. Ramachandran, Neuronauka o podstawach człowieczeństwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.
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wamy zdarzenia, doświadczamy wrażeń i emocji, które

przestrzeni będzie się odbywało szukanie porozumie-

opisał autor, choć on może już nie żyć od setek lat.

nia, jego istotą musi być kompromis. Nie jest istotne,

Okazało się, wbrew jeszcze do niedawna aktual-

czy będzie to przestrzeń bezpośredniego kontaktu czy

nym dogmatom, że trwające blisko 20 lat dojrzewanie

technologicznego zapośredniczenia, chociaż w każdym

ludzkiego mózgu3 jest etapem burzliwych i drastycz-

z tych przypadków różne kompetencje szukających

4

nych zmian zarówno w jego budowie, jak i funkcjach .

porozumienia ludzi mogą mieć odmienne znaczenie. To

Umysły osób w różnym wieku są wytworem mózgów

ludzie uczestniczący w wymianie decydują o jej jakości,

tak znacznie różniących się od siebie, że wzajemne poro-

a nie sposób, w jaki ten kontakt następuje. Oczywiście

zumienie może być bardzo trudne. Trudne do zaakcep-

samo wprowadzenie technologii informatycznej do

towania zachowania w okresie adolescencji nie są z tej

szkół nie poprawi jakości edukacji, tak jak nie poprawi

perspektywy wynikiem błędów wychowawczych, lecz

jej wykluczenie technologii.

objawem określonych etapów rozwoju ośrodkowego

Jeśli celem edukacji jest tworzenie bezpiecznej

układu nerwowego. Znajomość tych faktów nie zmieni

przyszłości, to w szkole musimy znaleźć miejsce zarów-

nastolatków, może jednak wiele zmienić w reakcjach

no na sprawdzone wzorce, dostarczane przez życiowe

dorosłych i ich stosunku do zachowań podopiecznych.

doświadczenie, jak i na swobodne poszukiwanie no-

Przestrzeń edukacyjna, szkoła, nie musi stwarzać

wych rozwiązań dla starych problemów. Jeśli postawi-

wyjątkowych warunków, żeby pobudzać w uczniu

my wyłącznie na doświadczenie, czeka nas stagnacja;

takie cechy, jak ciekawość świata, kreatywność, chęć

jeśli na bezkrytyczne poszukiwanie nowości – grozi

do współpracy czy nauki, ponieważ są to naturalne, ga-

nam anarchia. Jedynym rozwiązaniem jest kompromis,

tunkowe cechy człowieka. Służyły nam, na długo zanim

a szkoła może być najbezpieczniejszym miejscem na

stworzyliśmy dzisiejsze szkoły.

jego poszukiwanie. Kompromis jest celem, do którego

Nauczanie i wychowanie to procesy oparte na bli-

powinniśmy dążyć ze świadomością, że jego osiągnięcie

skości, zrozumieniu, współuczestnictwie w świecie i na

nie jest w pełni możliwe. Nie chodzi tu bowiem, podob-

wzajemnej znajomości ograniczeń. To niemal intymne

nie jak w przypadku ewolucji biologicznej, o uzyskanie

relacje pomiędzy ludźmi, a ich istotą jest potrzeba

równowagi. Celem edukacji powinno być tworzenie

„uzgodnienia” światów. Bez względu na to, w jakiej

bezpiecznego środowiska poszukiwań.

3 Jay N. Giedd et. al., Brain development during childhood and adolescence: a longitudinal MRI study, „Nature Neuroscience” 1999, Vol. 2, No. 10, s. 861.
4 Nitin Gogtay et. al., Dynamic mapping of human cortical development during childhood through early adulthood, „Proceedings of the National Academy
of Sciences of the United States of America” 2004, Vol. 101, No. 21, s. 8174–8179.

Marek Kaczmarzyk – doktor nauk biologicznych, dydaktyk, memetyk, chronobiolog,
autor podręczników szkolnych. Wykładowca i kierownik Pracowni Dydaktyki Biologii na
Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
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Jak wymyślić
szkołę przyszłości?
Z JESPEREM JUULEM rozmawia JAN GMURCZYK

Jan Gmurczyk: W swojej książce Kryzys szkoły. Co

Ministerstwa edukacji powinny zorganizować nie-

możemy zrobić dla uczniów, nauczycieli i rodziców?1

wielkie, dziesięcio-piętnastoosobowe grupy nauczycieli,

wskazuje pan, że uczniowie, nauczyciele i rodzice

rodziców oraz uczniów po czwartej klasie. W każdym

powinni połączyć siły w proteście przeciwko syste-

okręgu szkolnym należałoby stworzyć mniej więcej

mowi edukacji w dzisiejszym kształcie. Dlaczego?

dwie takie grupy. Najpierw pracowałyby one oddzielnie,
a potem razem, jako grupa mieszana. Postawione przed

Jesper Juul: Powód jest prosty. W obecnych warun-

nimi zadanie polegałoby na napisaniu małych książek

kach wszystkie te trzy grupy są jednakowo sfrustrowane.

z propozycjami, jak udoskonalić szkoły. Na koniec te

Niemniej, choć zmiany są potrzebne, w Europie nie ma

książki powinny zostać przekazane do ministerstw, by

żadnego kraju, który mógłby świecić dla innych przykła-

służyły za podstawę i inspirację dla lokalnych i krajo-

dem, jak stworzyć nowy system kształcenia. Oczywiście

wych polityków. W ten sposób narodziłoby się zupełnie

w każdym państwie znajdziemy pojedyncze szkoły

nowe poczucie zaangażowania i odpowiedzialności za

publiczne i prywatne, które wyrastają wyraźnie ponad

szkolne życie.

przeciętność, ale odgórne narzucanie jakiejkolwiek
nowej struktury czy filozofii byłoby poważnym błędem
politycznym.

Mówi pan, że cała społeczność szkolna jest
jednakowo sfrustrowana, a potrzebę zmian widać
jak Europa długa i szeroka. Jeśli tak rzeczywiście

Co w takim razie powinniśmy zrobić?

wygląda sytuacja, to czemu nauczyciele i rodzice
wraz ze swoimi dziećmi nie wylegli jeszcze masowo

Ponieważ potrzebujemy nowego podejścia do edu-

na ulice?

kacji, mam następującą sugestię. Spytajmy ludzi, którzy
są na co dzień obecni w szkołach, jak one powinny

Nauczyciele są urzędnikami, którzy przywykli do po-

wyglądać. Powiedzmy nauczycielom, uczniom i rodzi-

słuszeństwa. Co więcej, przez pokolenia przywództwo

com, że ich kraj ich potrzebuje, i włączmy ich w proces

szkolnych dyrektorów i pedagogów polegało na „za-

reformy.

rządzaniu poprzez strach”. Wielu rodziców nie wychyla
się przed szereg, ponieważ ten strach wciąż tkwi w nich

To piękny pomysł, ale jak wcielić go w życie?

głęboko, a także z obawy o przyszłość swoich dzieci.

1 Jesper Juul, Kryzys szkoły. Co możemy zrobić dla uczniów, nauczycieli i rodziców?, współpr. Knut Krüger, przeł. Dariusz Syska, Wydawnictwo MiND,
Podkowa Leśna 2014.
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Dla większości rodziców stopnie ich pociech są ważniej-

lepsza niż pozostałe. Tym, czego systemy szkolne na-

sze niż ich dobre samopoczucie.

prawdę dziś potrzebują, jest nowy paradygmat pedago-

Trzeba jednak wspomnieć o jeszcze jednym czynni-

giczny.

ku. Nie tak dawno temu niektóre państwa, w tym Polska,
miały autokratyczne systemy polityczne. Ta spuścizna

Dlaczego?

dziejowa wciąż jest dominującą częścią szkolnego DNA.

Sytuacja wygląda podobnie w Austrii, Niemczech, Chorwacji, Serbii i Słowenii, a nawet we Włoszech.

Jeśli zastanowimy się nad naturą i celem istnienia
szkoły, dojdziemy do wniosku, że powinna to być profesjonalna organizacja zbudowana na gruncie profe-

A co z Danią? Czy sądzi pan, że duński system

sjonalnych wartości. Niestety, dziś sprawa przedstawia

kształcenia mógłby stać się wzorem dla takich kra-

się inaczej, ponieważ szkoły są zdominowane przez

jów jak Polska?

wartości biurokratyczne.

Jestem przekonany, że wizyta w duńskich szkołach
byłaby bardzo inspirująca dla wielu polskich nauczycieli

Na czym polega różnica między tymi wartościami?

oraz urzędników systemu oświatowego. Zwłaszcza
z tego względu, że w Danii istnieje solidne poczucie

Podam prosty przykład. W organizacji biuro-

godności i równości pomiędzy dziećmi i nauczyciela-

kratycznej pomyłek się nie dopuszcza, podczas gdy

mi. Niemniej, jak już wspominałem, póki co żaden kraj

w organizacji profesjonalnej docenia się je jako część

nie wymyślił jeszcze „szkoły przyszłości”. Europejscy

procesu uczenia. W myśl wartości biurokratycznych jest

W Danii istnieje solidne poczucie godności
i równości pomiędzy dziećmi i nauczycielami.
politycy albo nie są tak naprawdę zainteresowani tym

kwestią niezwykłej wagi, by zawsze być bezbłędnym,

tematem, albo po prostu brak im wizji szkoły, której

ale przecież bycie bezbłędnym trudno uznać za zawsze

wszyscy potrzebujemy.

dobre. Nowa kultura pedagogiczna jest nieodzowna

Przykładowo, w 2014 roku w Danii nasz poprzedni

dla psychospołecznej zdrowotności nauczycieli i dzieci,

rząd wprowadził nową reformę szkolną, będącą wyni-

a to z kolei odgrywa kluczową rolę dla jakości nauczania

kiem walki politycznej w parlamencie. Ta reforma nie

i uczenia się.

uwzględniła trzech wskazanych wcześniej grup. Skutek
jest taki, że nowe rozwiązania nie zostały w gruncie rzeczy zaakceptowane przez społeczeństwo. Jeśli spytamy

Jak pan proponuje zbudować ten nowy paradygmat?

o zdanie nauczycieli, uczniów i rodziców, usłyszymy, że
wdrożone zmiany nie działają tak, jak tego oczekiwano.

Ten temat rozwijam szczegółowo wraz z moją

Partie polityczne szczycą się jednak sukcesem, robiąc

dobrą koleżanką, doktor Helle Jensen, w książce Vom

w ten sposób głupców z ludzi pracujących na co dzień

Gehorsam zur Verantwortung – Beziehungskompetenz:

w szkołach. Nowoczesne społeczeństwo demokratycz-

Grundbaustein einer neuen pädagogischen Kultur (Od

ne nie może sobie pozwolić na tego typu zachowanie ze

posłuszeństwa do odpowiedzialności – kompetencje

strony rządu.

relacyjne: kamień węgielny nowej kultury pedagogicz-

Odwiedziłem najrozmaitsze szkoły publiczne

nej). Mówiąc ogólnie, trzeba skupić się na zaległych od

i prywatne w większości państw europejskich i moim

dawna zmianach w kształceniu nauczycieli. Musimy

zdaniem nie ma jednej filozofii kształcenia, która byłaby

troszczyć się o rozwój zawodowy i godność tej grupy

Jak wymyślić szkołę przyszłośći?
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poprzez nadzór, coaching, pracę zespołową i inne

postępy w edukacji wymagają dyscypliny i posłu-

mechanizmy wykorzystywane w profesjonalnych

szeństwa.

organizacjach.
Kształcenie nauczycieli powinno w szczególno-

Tu mamy do czynienia z bardzo starym przekona-

ści obejmować rozwój całego zestawu umiejętności

niem, ale nie z faktem. W naszej książce opisujemy, że

zawodowych, które dotychczas były zaniedbane we

nieposłuszeństwo jest przeciwieństwem posłuszeń-

wszystkich państwach. Mam tu na myśli zwłaszcza umie-

stwa, lecz alternatywą dla posłuszeństwa jest osobista

jętności interpersonalne. Wola i zdolność tworzenia

odpowiedzialność. Uczenie się wymaga samodyscypliny

wartościowych relacji z każdym dzieckiem są absolutnie

i umiejętnego, pełnego szacunku przywództwa.

niezbędne, jeśli chcemy zastąpić autorytet związany
z pełnioną funkcją [czyli autorytet związany z zawodem nauczyciela – przyp. J.G.] autorytetem opartym na

Jak w takim razie szkoły mogą pomóc uczniom
rozwijać odpowiedzialność osobistą?

cechach osobistych i profesjonalizmie.
W tym miejscu Dania znów oferuje przykład ne-

We wszystkich byłych państwach autokratycznych,

gatywny. Około dziesięciu lat temu popełniliśmy błąd

w których pracowałem, odpowiedzialność osobistą

przeprowadzenia reformy, która uczyniła kształcenie

postrzegano jako „niebezpieczną”, ponieważ władze

nauczycieli bardziej akademickim. Teraz zaczynamy

lękały się, że będzie ona prowadzić do indywidualizmu

Szkoła, w której wszyscy czują się lepiej,
będzie bardziej produktywna niż szkoła
nakręcana stresem.
zdawać sobie sprawę, jak poważna była to pomyłka

i anarchii. Podobne obawy nadal tkwią w nas głęboko.

i jak mocno zostały przy tym zignorowane podstawo-

Tym, czego nam potrzeba, są zmiany o charakterze ewo-

we umiejętności pedagogiczne, których nauczyciele

lucyjnym, w ramach których nauczyciele będą odgry-

potrzebują do tworzenia sprzyjającego środowiska

wać rolę wzorów do naśladowania. W tym miejscu znów

edukacyjnego.

wracamy zatem do konieczności stworzenia nowego

W ramach nowego paradygmatu musimy dać wyraz

paradygmatu pedagogicznego.

zrozumieniu, że nauczanie dzieci zależy od trzech czynników. Po pierwsze, przywództwa. Po drugie, naukowej

A jakie są największe błędy, których rządy po-

biegłości uczących. Po trzecie, ich zdolności związanych

winny dziś unikać przy projektowaniu i reformowa-

z relacjami międzyludzkimi. Sukces w osiąganiu celów

niu systemów edukacji?

zarówno akademickich, jak i społecznych jest zdeterminowany jakością przywództwa opartego na dialogu.
Musimy także pamiętać, że całokształt psychospołecznego rozwoju dzieci, a nie tylko psychologia
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Z mojego doświadczenia wynika, że istnieją dwa
kardynalne błędy. Oba łączą się z debatą publiczną na
temat kształcenia. Pierwszy błąd polega na niedopilno-

uczenia się, musi się znajdować w centrum wszelkich

waniu, by ta debata była szeroka i trwała przez odpo-

procesów kształcenia. To oznacza, że perspektywa

wiednio długi czas. Drugi to przekształcanie debaty

dzieci musi być uznana za ważną i włączona w ramy

w walkę ideologiczną, podczas gdy powinien być to

nowego paradygmatu.

proces, który formułuje rozległą wizję kulturową.

Wszystko to brzmi dość rewolucyjnie. Wielu

Mówi pan o trosce o debatę publiczną, lecz

rodziców i nauczycieli zdaje się jednak wierzyć, że

często podkreśla pan także, że między nauczyciela-

Jak wymyślić szkołę przyszłośći?

mi, uczniami i rodzicami jest zbyt mało otwartego

wszystkich presji przyniesie w końcowym rozrachunku

dialogu. Jak sobie poradzić z tym problemem?

wyższe koszty w ramach systemów wsparcia społecznego i opieki zdrowotnej. Już widzimy, że tak się dzieje.

Pierwszym krokiem powinno być szczere przyznanie, że ten dialog zawsze był zaniedbany, wobec czego
dziś nikt nie jest na tym polu ekspertem. Najważniejszy

Innymi słowy, obecny model kształcenia nie przynosi
zrównoważonych korzyści gospodarczych.
Mało tego, duzi przedsiębiorcy z sukcesami na

warunek pozytywnej zmiany w tym względzie to –

koncie, na przykład w Niemczech, zapytani o zdanie

znów – wspieranie nauczycieli poprzez zapewnianie

zgodnie odpowiadają, że prymusi, których część szkół

im szkoleń, wglądu w kluczowe wyzwania itd. Dalece

i rodziców zdaje się wielbić, nie są tak naprawdę zbyt

zbyt wielu nauczycieli boi się rodziców, i na odwrót.

przydatni później, na poziomie biznesowym. Dzisiejsze

Wykształcenie bardziej owocnej i obopólnie korzystnej

firmy potrzebują znacznie bardziej innowacyjnych,

kultury zajmie całe pokolenie. Taka sama zmiana musi

kreatywnych i odpowiedzialnych pracowników – od

też dokonać się w rodzinach.

najniższego szczebla do najwyższego.

Strach, frustracja, presja – nasze szkoły zdają się
uginać pod ciężarem negatywnych emocji. Być może

Zdaje się, że wciąż musimy wiele nauczyć się
o edukacji w XXI wieku.

mamy wobec dzieci zbyt duże oczekiwania. Wszyscy
dziś mówią o edukacji jako przepustce do sukcesu

Owszem. Powinniśmy sobie zwłaszcza uświadomić,

na poziomie zarówno pojedynczych pracowników,

że edukacja znajduje się dziś na ważnym i wyjątkowym

jak i całych gospodarek. Może w temacie edukacji

rozdrożu. Szkoła nigdy nie była stworzona z myślą

potrzeba nam większego luzu?

o dzieciach, lecz z myślą o społeczeństwie, i nie ma
w tym nic złego. Każdy kraj wciąż potrzebuje dobrze

Tak sądzę. Ale, co jeszcze ważniejsze, musimy

wykształconych obywateli i podatników. Niemniej teraz

sobie uzmysłowić, że nowa kultura szkolna nie będzie

czas zatroszczyć się również o zdrowie dzieci i młodzie-

sabotować realizacji potrzeb związanych z dobrym

ży. Mówiąc krótko, musimy poszukać większej równo-

kształceniem obywateli. Szkoła, w której wszyscy czują

wagi między dążeniem do celów ekonomicznych, takich

się lepiej, będzie bardziej produktywna niż szkoła na-

jak wysoka konkurencyjność międzynarodowa i prężny

kręcana stresem. Co więcej, powinniśmy zrozumieć, że

wzrost PKB, a niemierzalnymi aspektami społecznego

zysk ekonomiczny tworzony dziś za sprawą tężejącej na

dobrobytu.

Jesper Juul – duński pisarz, nauczyciel i terapeuta rodzinny z ponadczterdziestoletnim
doświadczeniem zawodowym. Założyciel organizacji Family-lab International. Książki jego
autorstwa zostały przetłumaczone na wiele języków i opublikowane w ponad 20 krajach
świata.
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Skutki „dobrej zmiany” w edukacji
WŁODZIMIERZ PASZYŃSKI

PRL miał ambicję ustalania, co jest słuszne, a co
nie, definiował oczekiwane postawy obywateli,
kontrolował ich poczynania. Może to oznaka nadmiernego przeczulenia, ale plany prezentowane
przez obecną władzę jako żywo przypominają mi
praktykę tamtych czasów.

założeń programowych – zarówno tych dotyczących
dydaktyki, jak i wychowania.
W Polsce po 1989 roku tylko raz podjęto próbę
gruntownej korekty systemu edukacji. Dziś, po upływie
kilkunastu lat, można powiedzieć, że reforma przeprowadzona w 1999 roku nie była wystarczająco przemyślana; wprowadzano ją w pośpiechu, na użytek większego
projektu politycznego. Część formułowanych wówczas
pod jej adresem, także przeze mnie, krytycznych uwag
pozostaje aktualna. Można więc zaryzykować twierdzenie, że do rozmowy na temat ewentualnych zmian warto
powrócić. Problem w tym, że rządząca partia ani myśli
o dyskusji, zastępując ją uchwalanymi w pośpiechu

Zmiany w oświacie, podobnie jak w innych dziedzinach życia, są niezbędne. Wymuszają je postęp cywi-

aktami normatywnymi.
Jednym z głównych grzechów reformy z 1999 roku

lizacyjny i gospodarczy, zmieniające się warunki życia,

było według mnie uczynienie jej flagowym okrętem

przemiany mentalne. Dlatego dyskusja nad pożądanym

pomysłu wprowadzenia gimnazjum do struktury

kształtem polskiej edukacji powinna się toczyć. Ale nie-

systemu. Gimnazja miały być miejscem wyrównywania

zbędnym warunkiem jej sensowności jest założenie, że

szans edukacyjnych. Pomysł od początku kontrower-

rozmawiamy o perspektywie wieloletniej (10–15 lat), bo

syjny: moim zdaniem szansy takiej należało upatrywać

Tylko w pespektywie 10–15 lat można planować
prawdziwe, dobrze przygotowane zmiany
w szkolnictwie.

36

tylko w takim horyzoncie czasowym można planować

w rozwoju opieki przedszkolnej, bo właśnie w najmłod-

prawdziwe, dobrze przygotowane zmiany w szkolnic-

szych latach kształtuje się potencjał społeczno-inte-

twie. Ich podstawą musi być refleksja programowa i –

lektualny młodego człowieka. Troska o jego rozwój

w konsekwencji – ewentualna korekta obowiązującego

i tworzenie sprzyjających mu warunków to jeden

ustroju szkolnego oraz systemu kształcenia i doskonale-

z podstawowych obowiązków państwa, zwłaszcza

nia nauczycieli. Struktura systemu, rozwiązania orga-

wobec dzieci z rodzin o niskim statusie ekonomiczno-

nizacyjne, zawsze powinny być kwestią wtórną wobec

-społecznym.

Skutki „dobrej zmiany” w edukacji

Ten błąd z przeszłości zaczęliśmy naprawiać kilka lat

bądź ślepy i przyznaj, że ja też rosnę. Wiem, jak trudno

temu, ogromnym wysiłkiem nauczycieli, samorządow-

dotrzymać mi kroku w tym galopie, ale zrób, co możesz,

ców i akademików, tworząc dobre warunki kształcenia

żeby nam się udało”1. Tymczasem pani minister Anna

i opieki dla najmłodszych dzieci. Powstały stosowne

Zalewska, osobiście i za pośrednictwem poradnika pu-

programy, podręczniki, pomoce dydaktyczne. Zbudo-

blikowanego na stronach MEN-u, przypomina rodzicom,

wano i zmodernizowano tysiące sal do nauki i zabawy.

że mogą zostawić swoje dzieci na drugi rok w pierwszej

Upowszechnienie wychowania przedszkolnego i obniże-

klasie albo zerówce przedszkolnej. Owszem, mogą, ale

nie wieku rozpoczynania nauki było w polskiej edukacji

elementarna uczciwość wymaga także dopowiedze-

największym programowo-organizacyjnym sukcesem

nia, że decyzja o powtarzaniu przez dziecko roku nie

minionych lat. Jako jedno z ostatnich państw europej-

powinna być podejmowana pochopnie, tylko dlatego,

skich dołączyliśmy do grona krajów, które znacznie

że uchwalona w pośpiechu, bez stosownych konsultacji

wcześniej niż my zrozumiały, że właśnie w ten sposób

zmiana ustawy o systemie oświaty daje taką możliwość.

W konsekwencji rozwiązań przyjętych przez rząd
PiS-u dzieci z najbardziej zaniedbanych środowisk
trafią do systemu edukacji rok później. Oznacza
to dla nich rok stracony!
najlepiej tworzy się podwaliny przyszłej pomyślności

Należy wskazywać również negatywne skutki tego

jednostek i całej zbiorowości. Niestety, nowy rząd pod-

rozwiązania. A jest ich sporo.

ważył ten dorobek w jedną noc!

Powtarzanie klasy, zarówno na początku edukacji,

Konsekwencją rozwiązań przyjętych przez rząd

jak i na kolejnych jej etapach, jest uzasadnione tylko

PiS-u jest destabilizacja budowanego przez samorządy

w szczególnych, indywidualnych przypadkach i nie

od kilku lat systemu pozwalającego na przyjęcie do

powinno być promowane jako zasada czy powszechne

publicznych przedszkoli wszystkich trzy-, cztero- i pię-

rozwiązanie. Współczesna pedagogika przyjmuje zasa-

ciolatków. Od kłopotów natury organizacyjnej gorsze

dę, że uczeń, zwłaszcza na początku nauki, nie powinien

jest jednak coś innego – dzieci z najbardziej zaniedba-

powtarzać klasy. Zdarzeniu takiemu zawsze towarzyszy

nych środowisk trafią do systemu edukacji rok później.

poczucie porażki, czasem wręcz klęski, co fatalnie wróży

Oznacza to dla nich rok stracony! Bez nadziei na kontakt

na przyszłość i ma bardzo negatywny wpływ na dalszą

z książką, pudełkiem kredek czy światem dźwięków in-

edukację. Dziecko czuje się gorsze od rówieśników – nie

nych niż jazgot telewizora; ze światem innym niż cztery

tylko koleżanek i kolegów z klasy, ale również otoczenia

ściany domu niesprzyjającego dobremu, harmonijnemu

środowiskowego (rodzina, podwórko, krąg bliższych

rozwojowi. Puenta nasuwa się sama: niszczenie nie jest

i dalszych znajomych). Niekorzystny wpływ na rozwój

sztuką – jest nią mądre budowanie…

młodego człowieka może mieć również zerwanie relacji

Jest jeszcze jedno, wyjątkowo szkodliwe z peda-

pomiędzy nim a rówieśnikami, nauczycielami, wy-

gogicznego punktu widzenia, następstwo tej „wspa-

chowawcą. Poza tym, jak wykazują liczne badania (na

niałej” zmiany. To powtarzanie klasy albo tak zwanej

przykład profesora Czesława Kupisiewicza2), powtarza-

zerówki. W pięknym i mądrym, inspirowanym tekstami

nie klasy nie prowadzi na ogół do poprawy motywacji

Janusza Korczaka Apelu Twojego Dziecka czytamy: „Nie

i wyników. Dlatego gdy pojawia się zagrożenie brakiem

1 Apel Twojego Dziecka według Janusza Korczaka, Dzieci są ważne, http://dziecisawazne.pl/apel-twojego-dziecka-janusz-korczak/ (dostęp 18 kwietnia 2016).
2 Np.: Czesław Kupisiewicz, Niepowodzenia szkolne – pedagogiczne wyzwanie dla Europy, „Edukacja, Studia, Badania, Innowacje” 1995, nr 1 (49); tenże,
Niepowodzenia dzieci w nauce szkolnej, [w:] Encyklopedia pedagogiczna, red. Wojciech Pomykało, Fundacja „Innowacja”, Warszawa 1993.
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promocji do następnej klasy, szkoła ma obowiązek na-

Nie wspomina też, że dokonując tych wyborów, tak

tychmiast reagować – proponując indywidualną pracę

naprawdę decydujemy o lepszej bądź gorszej przyszło-

z dzieckiem, konsultacje ze szkolnym pedagogiem,

ści dziecka, powinniśmy zatem wybierać z rozumną

psychologiem czy specjalistami z poradni (logopeda,

troską o tę przyszłość. Nasze dzieci są tak samo dojrzałe

reedukator, terapeuta itp.).

emocjonalnie i intelektualnie, jak ich rówieśnicy w in-

Pozostawienie na drugi rok w tej samej klasie (także

nych krajach – nie należy dawać sobie wmówić, że jest

w zerówce w szkole czy przedszkolu) to również porażka

inaczej. Świadczą o tym także wyniki w nauce – ponad

nauczyciela i nadzorującego jego pracę dyrektora pla-

40 tysięcy warszawskich sześciolatków, które w ostat-

cówki. Jeśli w dodatku zdarzenie ma charakter masowy,

nich latach trafiły do szkolnej edukacji, świetnie sobie

Dzieci i młodzież są od zawsze łakomym kąskiem
dla ideologów, bowiem stosunkowo łatwo nimi
manipulować.
powinniśmy skonstatować, że to nie porażka, ale klęska.

w niej poradziło, nie gorzej od o rok starszych koleża-

I zastanowić się nad oceną jakości procesu kształcenia

nek i kolegów. Swoistą zbrodnią jest skazywanie ich na

i wychowania…

nudę w powtarzanych bez sensu zerówkach lub klasach

Zdarza się niekiedy, że rodziców, szczególnie na
początku pierwszego etapu edukacyjnego, niepokoi

pierwszych. Nuda też jest wrogiem dobrego rozwoju.
Tu znowu kłania się Korczak: „Jeśli umiecie diagnozo-

rzekomy brak postępów w nauce, zwłaszcza utrzymują-

wać radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że

ce się trudności w czytaniu, liczeniu oraz samodzielnym

najwyższą jest radość pokonanej trudności, osiągnięte-

wykonywaniu niektórych zadań. Najczęściej obawy

go celu, odkrytej tajemnicy. Radość tryumfu i szczęście

te są niepotrzebne – dziecko ma na opanowanie tych

samodzielności, opanowania, władania”3.

umiejętności trzy lata i czyni to we właściwym dla siebie

Potwierdzeniem słuszności tezy Starego Doktora

tempie! Ci, którzy przekonują, niekiedy niestety skutecz-

mogą być kolejne dane z Warszawy: w ostatnich latach

nie, że jest inaczej, albo nie mają elementarnej wiedzy

liczba uczniów drugorocznych utrzymuje się w szkołach

z psychologii rozwojowej dziecka, albo próbują ugrać

podstawowych na stałym poziomie około 0,4 procent;

jakiś własny, partykularny interes związany z przeko-

w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych jest to od-

naniami ideowymi, stabilnością pracy itp. Co prawda,

powiednio około 2 i 3 procent. To znacznie mniej niż kil-

dostrzegając, że każde dziecko jest inne, nie musimy

ka czy kilkanaście lat temu, nie mówiąc o zamierzchłych

im wierzyć, niemniej jednak propagandowy przekaz

czasach PRL-u. Całkiem niezły wynik; wiele krajów może

sprzyjających władzy mediów, w tym niestety publicz-

nam tylko pozazdrościć. Czy warto, w imię partykular-

nych, robi swoje i często zapominamy, że wszelkie

nych, politycznych interesów, psuć go szkodliwymi dla

decyzje natury wychowawczej powinny odnosić się do

dobrego, harmonijnego rozwoju dziecka nieprzemyśla-

jednostkowych przypadków – zawsze w odniesieniu do

nymi decyzjami?

konkretnego dziecka i jego realnych, dobrze zdiagnozo-

Sporo było jak dotąd o sześciolatkach i wczesnej

wanych możliwości. Podejmować je należy samodzielnie

edukacji – celowo. Jestem przekonany, że dla nasze-

i bez zbędnych emocji; tak zwane myślenie stadne nie

go rozwoju cywilizacyjnego rzecz to fundamentalna

sprzyja racjonalnym wyborom! Ale o tym pani minister

w stopniu porównywalnym z innymi zagrożeniami

nie mówi…

niesionymi przez kolejne „dobre zmiany”.

3 Janusz Korczak, Dzieła, t. 7: Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie, Oficyna Wydawnicza Latona, Warszawa 1993, s. 49.
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Następnym ważnym wątkiem edukacyjnym jest

tybilne z tym, co piszą anonimowi autorzy programu

oczywiście zapowiadana likwidacja gimnazjów czy

PiS-u o konieczności wzmocnienia oddziaływań

– szerzej rzecz ujmując – rewolucyjna zmiana struk-

wychowawczych w obszarze „obowiązków natury spo-

tury całego systemu edukacyjnego. O gimnazjach

łecznej, moralnej i obywatelskiej” i położeniu najwięk-

wspomniałem na początku tekstu. Krytyki sposobu ich

szego nacisku na „aspekt patriotyczno-obywatelski”.

wprowadzenia nie będę rozwijał. Było, minęło. Powiem

Wtedy, przed dziesięciu laty, czytaliśmy w szkołach

natomiast więcej o ewentualnych konsekwencjach innej

adresowane do nauczycieli listy pisane przez ministrów

„dobrej zmiany”, która dojrzewa w rządzie. Na razie

edukacji, których nazwisk przez litość nie wymienię,

jest o niej dość cicho, boję się jednak, że to cisza przed

mówiące o tym, co dobre, a co złe. Na naszych oczach

burzą, żeby nie powiedzieć: kataklizmem. Tym razem

rodziła się nacechowana światopoglądowo, kseno-

wychowawczym.

fobiczna, represyjna oświata. Mieliśmy do czynienia

Mowa o wspomnianej w programie rządzących

z korektami treści programowych przedmiotów

konieczności „ponowne[go] wprowadzeni[a] do szkół

humanistycznych, selekcją podręczników i materiałów

funkcji wychowawczej i to w szerokim sensie tego

metodycznych. Najlepszą receptą na rozwiązywanie

słowa”4. Brzmi groźnie, zwłaszcza dla tych z nas, którzy

problemów miała być – zastępująca życzliwy dialog –

pamiętają szkołę peerelowską, będącą – jak wtedy

wszechobecna dyscyplina. Obawiam się, że czeka nas

mówiono – elementem jednolitego frontu wychowaw-

powtórka z rozrywki.

czego. To zaczerpnięte z języka militarnego określenie

Powie ktoś, że przesadzam. Być może. Obym się

sugerowało, że o dusze i umysły młodych ludzi toczy

mylił. Jednak spojrzenie na to, co dzieje się wokół, nie

się bitwa, której zwycięskie rozstrzygnięcie poskutku-

nastraja szczególnie optymistycznie. Czasy nastały

je komplementarnością poczynań szkoły, organizacji

nam wyjątkowo ideologiczne. Nie sądzę, by oświata

młodzieżowych, wychowania domowego. Wydarzenia

miała zostać spokojną wyspą na wzburzonym oceanie.

społeczno-polityczne lat siedemdziesiątych i osiemdzie-

Zwłaszcza że dzieci i młodzież są od zawsze łakomym

siątych dowiodły (i w tym nasza nadzieja!), że zarówno

kąskiem dla ideologów wszelkiej maści, bowiem

dowództwo frontu, jak i pomniejszej rangi oficerowie

stosunkowo łatwo nimi manipulować. Naturalnie ufne,

Im mniej władza ceni sobie takie wartości, jak
wolność obywatelska, autonomia jednostki, tolerancja
czy otwartość, tym chętniej żongluje pojęciami typu:
naród, patriotyzm, ojczyzna, dziedzictwo.
nie spisali się najlepiej. Ówczesne państwo miało

wierzą, szczęśliwie najczęściej tylko do pewnego mo-

ambicję ustalania, co jest słuszne, a co nie, definiowa-

mentu, dorosłym, uznając ich za oczywiste z racji wieku

ło oczekiwane postawy obywateli, kontrolowało ich

i pozycji (bo inne powody zniszczyliśmy skutecznie

poczynania. Może to oznaka nadmiernego przeczulenia,

i bezpowrotnie) autorytety. Dlatego chęć sterowania

ale plany prezentowane przez obecną władzę jako żywo

procesami wychowawczymi z poziomu władzy jest

przypominają mi praktykę tamtych czasów.

tak silna, szczególnie gdy władza ma ambicje profe-

Niepokój pogłębiają także wspomnienia ze znacz-

tyczne. Dodatkowo daje to okazję do kształtowania

nie mniej odległej przeszłości, z lat 2005–2007. To, co

przekonania o konieczności posłuszeństwa i zgody na

wówczas praktykowano, wydaje się w pełni kompa-

wszystko, co płynie z góry – co z kolei, w konsekwencji,

4 Tu i dalej: Prawo i Sprawiedliwość, Program PiS 2014, http://pis.org.pl/dokumenty, s. 131 (dostęp 18 kwietnia 2016).
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uczy (niestety) konformizmu i oportunizmu. Im mniej

w orbitę innej, choć w swej inności nieco podobnej.

władza ceni sobie takie wartości, jak wolność obywatel-

Weszliśmy w okres nowej demokracji, o ironio, w kształ-

ska, autonomia jednostki, tolerancja czy otwartość, tym

cie znowu chyba w jakimś sensie ludowym... „Wszystko

chętniej żongluje pojęciami typu: naród, patriotyzm, oj-

tu stare. Stare są hycle od moralności socjalistycznej”

czyzna, dziedzictwo, i uzurpuje sobie prawo do kreślenia

– pisał przed siedemdziesięciu laty w słynnym Poemacie

ideałów wychowawczych poprzez ustanawianie modeli

dla dorosłych Adam Ważyk5.

i wzorów, które uznaje za jedynie słuszne. Gdy się tak

Na szczęście natrętna ideologizacja na dłuższą metę

dzieje, mamy do czynienia z przedmiotowym traktowa-

jest bez szans, choć czasem najbardziej nawet upiorne

niem wychowanka, bez krzty szacunku dla jego godno-

idee padają, przyznaję to ze smutkiem, na podatny

ści – a mówiąc dosadniej: z prostacką indoktrynacją.

grunt. Mam jednak nadzieję, że im bardziej rodzimi po-

PiS-owskich pomysłów na „dobre zmiany” w edu-

litrucy będą próbowali wychowywać młodych ludzi na

kacji nie należy lekceważyć. Niektóre ponad wszelką

zadekretowany przez siebie i uznany za jedynie właści-

wątpliwość są groźne, a pojawią się następne. Może nie

wy sposób, im więcej zakazów i nakazów, tym silniejszy

wszystkie zasługują na potępienie – na przykład ten,

będzie opór materii. Wierzę też w dobrych, mądrych

o którym na razie wiemy zbyt mało, by go recenzować,

nauczycieli, a jest ich w Polsce niemało. Takich, którzy

dotyczący rewitalizacji szkolnictwa zawodowego. Na-

trwają w rozumnym, ugruntowanym już w Oświeceniu

leży im się uważnie przyglądać, analizować je, komen-

przekonaniu (Locke, Mill), że warunkiem dobrej edu-

tować. W możliwość przyjaznego dialogu, w kontekście

kacji jest przyzwolenie na intelektualną niezależność

doświadczeń ostatnich miesięcy, raczej nie jestem

uczniowskich umysłów. I wiedzą, że to właśnie owa nie-

skłonny uwierzyć.

zależność, a nie bezkrytyczne przyjmowanie za prawdzi-

Nie chciałbym jednak kończyć tego tekstu w nastroju nadmiernie minorowym. Powodów do radości
nie mamy, co prawda, dziś zbyt wiele, ale jakaś nutka

we wszystkiego, co przedstawiane jako bezdyskusyjny
dogmat, jest podstawą dobrego wykształcenia.
Hycle z wiersza Ważyka przegrały z kretesem po

optymizmu w życiu jest niezbędna. Nieprzypadkowo

trzydziestu paru latach. Przegrają i teraz – zdobytej

zacząłem ten wątek od przypomnienia PRL-u. Dzisiejsza

wiedzy i doświadczeń nie zapomina się z dnia na dzień,

sytuacja – to prawda bolesna dla dawnych niepokornych

a w minionym ćwierćwieczu posmakowaliśmy nieco

– wydaje się lustrzanym odbiciem tamtych, nie najlep-

wolności i tak łatwo się nie poddamy. Żadne instytuty

szych skądinąd, czasów. Historia zatoczyła koło. Wy-

myśli i postaw najsłuszniejszych jej nie odbiorą. Za prze-

zwoliliśmy się spod wpływu jednej ideologii, by wpaść

proszeniem, nie dadzą rady!

5 Adam Ważyk, Poemat dla dorosłych, [w:] tegoż, Wiersze wybrane, „Czytelnik”, Warszawa 1978, s. 126.

Włodzimierz Paszyński – wiceprezydent Warszawy odpowiedzialny za edukację, pedagog, polonista, były kurator warszawski.
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POMYSŁY NA ZMIANĘ

Wszyscy musimy się uczyć
JOANNA KLUZIK-ROSTKOWSKA

Przekazywanie wiedzy nadal jest bezwzględnie
ważne, ale w Polsce już potrafimy świetnie to robić.
Teraz pora nauczyć się współpracować z uczniami
– również po to, żeby oni sami potem potrafili
współpracować między sobą.

nas w europejskiej czołówce. Z drugiej jednak borykamy się z tym, co jest podstawą budowy innowacyjnej
gospodarki, czyli z kompetencjami miękkimi. Mam tu na
myśli zwłaszcza umiejętność współpracy, zdolność nieliniowego myślenia i otwartość na podejmowanie ryzyka,
a także umiejętność ponoszenia porażek i wyciągania
z nich wniosków.
Warto zaznaczyć, że systemy oświaty w całym świecie zachodnim napotykają dziś trudności w rozwijaniu
podobnych kompetencji. Innymi słowy, nie tylko Polska
stoi przed zadaniem przebudowy edukacji na potrzeby

Przed polskimi nauczycielami – podobnie jak przed
całym systemem oświaty – otwiera się nie lada wyzwa-

XXI wieku.
Aby lepiej zrozumieć charakter tego wyzwania,

nie. Wielu ekspertów podkreśla, że jeśli Polska chce

przypomnijmy, że korzenie powszechnej edukacji

dołączyć do elitarnego klubu najlepiej rozwiniętych

sięgają schyłku XIX wieku – czasów, gdy kształceniu

państw świata, musi zbudować innowacyjną gospodar-

stawiano inny cel niż teraz. Wtedy szkoła miała wycho-

kę i kształcić jeszcze lepiej niż dotychczas. Podstawowe

wywać odtwórców, gotowych do pracy w zakładach

pytanie brzmi więc: czy polska szkoła jest gotowa na

przemysłowych. Znamienne, że nawet początek i koniec

wyzwania XXI wieku? Czy kadra pedagogiczna jest goto-

lekcji ogłaszano tak, jak przerwy i zmiany w fabrykach:

wa poprowadzić nasz kraj do innowacyjności?

dzwonkiem.

Moja odpowiedź brzmi: jeszcze nie. Oczywiście jest
to pewne uogólnienie, ponieważ wśród 600 tysięcy

Przygotowując ludzi do wykonywania pewnych
czynności przez całe życie, edukacja dawała im umie-

Jeśli Polska chce dołączyć do elitarnego klubu
najlepiej rozwiniętych państw świata,
musi zbudować innowacyjną gospodarkę
i kształcić jeszcze lepiej niż dotychczas.
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nauczycieli mamy naprawdę wielu znakomitych peda-

jętność pisania i czytania, połączoną z pewnym pod-

gogów. Generalnie można jednak powiedzieć, że polska

stawowym pakietem wiedzy. Jednocześnie przez cały

szkoła znajduje się dopiero w połowie drogi. Z jednej

XX wiek utrwalił się model nauczyciela jako mistrza,

strony bardzo dobrze przekazujemy uczniom wiedzę, co

który stoi przy tablicy i przekazuje wiedzę w jedną

widać w międzynarodowych rankingach, które plasują

stronę, ponieważ „wie lepiej”.

Wszyscy musimy się uczyć

Z punktu widzenia dzieci i młodzieży w tym
modelu szczególnie użyteczne były dwie umiejętności.
Pierwsza to zdolność wybicia się spośród klasy, udowod-

powinno być odwrotnie. Kto poznaje świat, ten ma
w głowie coraz więcej znaków zapytania.
Dlatego nauczyciel musi sobie pozwolić na po-

nienia swojej przewagi nad innymi poprzez zdobywanie

wiedzenie „nie wiem”. Musi nauczyć się podejmować

dobrych ocen. Jak łatwo się domyślić, takie warunki

związane z tym ryzyko. Powinien też pracować nad

sprzyjały indywidualizacji, a rywalizacja (wykluczająca

budową swojego autorytetu osobistego, bo dziś auto-

współpracę) stawała się atutem. Druga umiejętność to

rytet nadany mu przez urząd nie wystarczy. Młodzież

unikanie ryzyka. W szkole dwudziestowiecznej najlepiej

powinna szanować nauczyciela nie dlatego, że ten ma

czuł się ten uczeń, który nie podpadał nauczycielowi.

w dokumentach wpisane „nauczyciel” i siedzi za kate-

Cnotą było zatem unikanie pytań, które mogłyby zostać

drą, lecz z uwagi na zestaw cech, które pozwalają mu

Ktoś, kto teraz wchodzi na rynek pracy,
w ciągu swojego życia wielokrotnie zmieni nie
tylko pracodawcę, ale najpewniej również zawód.
uznane za głupie, a już na pewno wystrzeganie się

zaufać – również wtedy, gdy pada pytanie, na które on

takich, na które pedagog nie znałby odpowiedzi.

nie zna odpowiedzi.

W warunkach XXI wieku okazuje się jednak, że
szkolna rzeczywistość powinna być urządzona zupełnie inaczej. Bo dostęp do wiedzy i informacji jest dziś

To wszystko jest oczywiście znacznie trudniejsze, niż
może się wydawać. My wszyscy – i rodzice, i nauczyciele
– chodziliśmy przecież do innej szkoły. Nie potrafimy ze

bezprecedensowy, a gospodarka od XIX wieku zmieniła

sobą współpracować, bo wyszliśmy z dwudziestowiecz-

się nie do poznania. W typowym przypadku ktoś, kto

nego systemu oświaty, w którym na porządku dzien-

teraz wchodzi na rynek pracy, w ciągu swojego życia

nym była rywalizacja. Do dziś nie dajemy sobie prawa

wielokrotnie zmieni nie tylko pracodawcę, ale najpew-

do porażek i mamy kłopot z podejmowaniem ryzyka.

niej również zawód.

Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że ten stan rzeczy

Wobec takich realiów wszyscy musimy być otwar-

nie przekreśla szans na zmiany w systemie edukacji. Aby

ci na zmiany i gotowi przyjmować nowe informacje.

osiągnąć sukces, musimy uporać się przede wszystkim

Potrzebny jest nam też nowy model nauczania. Czas

z dwoma wzajemnie powiązanymi problemami.

najwyższy, by nauczyciel odszedł spod tablicy i przestał odgrywać rolę wszechwiedzącego mędrca. Za-

Pierwszym jest bardzo spłaszczony system wynagrodzeń, który nie motywuje nauczycieli do wysiłku.

miast tego powinien stać się przewodnikiem uczniów.

Obecnie wszyscy nauczyciele o jednakowym stażu pra-

Przekazywanie wiedzy nadal jest bezwzględnie

cy i takim samym stopniu awansu dostają równą pensję

ważne, ale w Polsce już potrafimy to świetnie robić.

– niezależnie od tego, czy ktoś jest wybitny czy przecięt-

Teraz pora nauczyć się współpracować z uczniami –

ny. Istnieje co prawda tak zwany dodatek motywacyjny,

również po to, żeby oni sami potem potrafili współ-

ale w praktyce nie odgrywa on większej roli. W grę

pracować między sobą.

wchodzą małe pieniądze, które wielu dyrektorów szkół

Badania wskazują, że polscy nauczyciele co prawda
pozwalają obecnie na pewną swobodę w klasie, ale

przyznaje dla świętego spokoju całej kadrze, każdemu
po równo.

tylko do momentu, gdy czują się pewnie. Jeśli się boją,

Poprawa systemu motywacji finansowej wydaje

że usłyszą pytanie, na które nie będą potrafili odpowie-

się o tyle istotna, że kto pracuje w pewnej rutynie, ten

dzieć, wycofują się na stare, mentorskie pozycje – czynią

rzadko sam z siebie dąży do zmian. Naturalnie mamy

tak również ci bardziej innowacyjni. Wiemy też, że

nauczycieli, którzy szlifują wysokie standardy nauczania,

im starszy uczeń, tym mniej zadaje pytań, a przecież

ale oni to robią ze względu na uczniów i poczucie misji.

Wszyscy musimy się uczyć
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Mało tego, najlepsi nauczyciele, którzy idą z duchem

nie jest nauczyciel, lecz uczeń. To on ma dostawać jak

czasu, często nie mogą liczyć na życzliwość w swoim

najlepszy „produkt”.

środowisku. Nie wszystkim bowiem chce się wysilać.
Wniosek stąd taki, że bez zmiany obecnego systemu
wynagrodzeń żadna podwyżka dla nauczycieli nie

Oczywiście nauczyciel powinien być zawodem o dużej stabilizacji. Nie możemy pójść w stronę całkowitego
urynkowienia, ponieważ nauczyciele często zmienia-

przyniesie większego efektu z punktu widzenia uczniów

liby miejsce pracy, co nie służyłoby jakości i ciągłości

i jakości nauczania. Najlepiej byłoby, gdyby dyrektorzy

nauczania. Musimy jednak wyraźnie podkreślić, że

szkół mieli do dyspozycji godziwe kwoty i mogli dyspo-

dzisiejszy stopień ochrony zatrudnienia służy głównie

nować nimi tak, by nagradzać najlepszych.

najsłabszym, tym, którzy powinni odejść z zawodu, bo

W tym miejscu dochodzimy jednak do drugiego

uczniom nie są w stanie zaoferować odpowiedniej

problemu, który zazębia się z pierwszym. Dziś dyrekto-

jakości zajęć, dyrektorom przeszkadzają w kształto-

rzy mają znacznie więcej obowiązków niż wolności. Są

waniu kadry, a swoim lepszym koleżankom i kolegom

odpowiedzialni za pracę szkoły, wyniki i jakość na-

utrudniają dostęp do premii. Utrzymywanie w zawodzie

Nauczyciel musi sobie pozwolić
na powiedzenie „nie wiem”.
uczania, ale nie mogą sobie swobodnie dobierać kadry
pedagogicznej.
Jeśli jakiś nauczyciel przeszedł przez wszystkie stop-

więcej, z uwagi na obecny niż demograficzny potrzeba
nam mniej pedagogów: 20 czy 30 lat temu w jednym

nie awansu, to choćby był bardzo słaby, jest praktycznie

roczniku rodziło się po 700 tysięcy dzieci, natomiast

„nie do ruszenia”. Karta Nauczyciela i inne przepisy są tak

dzisiaj – 360 tysięcy. Bez zmiany obecnego systemu

rygorystyczne, że rezygnacja szkoły z nauczyciela trwa

w zawodzie nie będą pozostawać najlepsi, lecz ci, którzy

od dwóch do trzech lat, przy czym dewastacja środo-

mają najsilniejszą ochronę.

wiska pracy, jaka dokonuje się w tym okresie, okazuje

W tym miejscu ktoś może jednak spytać: skoro sytu-

się tak duża, że typowy dyrektor z reguły woli już nigdy

acja jest tak klarowna, to w czym tkwi problem z polu-

nikogo nie zwalniać.

zowaniem przepisów? Dlaczego związki zawodowe tak

Z tego powodu gorset obecnych regulacji trzeba
poluzować. Każdy dyrektor powinien móc współpraco-

mocno bronią Karty Nauczyciela?
Otóż wydaje się, że problem ma w dużym stopniu

wać z tymi nauczycielami, których uważa za najlepszych.

charakter mentalny. W pewnym sensie kadra pedago-

Naturalnie do takiej zmiany trzeba by przygotować

giczna wciąż znajduje się w 1989 roku, czyli najzwy-

również dyrektorów. Na czele szkół powinni stać ludzie,

czajniej w świecie boi się zderzenia z rzeczywistością

którzy są w stanie udźwignąć zwiększony zakres wolno-

rynkową, w której brakuje poczucia stabilności pracy. To

ści. Co prawda mamy już wielu samodzielnie myślących

zrozumiałe, lecz pamiętajmy, że dyrektorzy szkół i do-

dyrektorów o silnych osobowościach, ale zdarzają się

brzy nauczyciele nie mają się przecież czego lękać. Ba,

i tacy, którzy na swoje stanowisko trafili przypadkowo.

zmian nie możemy już dłużej odkładać. Karta Nauczy-

Dla nich zwiększenie swobody mogłoby być wręcz

ciela – ustawa przegłosowana z myślą o celach politycz-

przerażające.

nych 26 stycznia 1982 roku na tym samym posiedzeniu,

Nie trzeba dodawać, że kadry należałoby dobie-

na którym przyjmowano dekrety stanu wojennego –

rać na podstawie kompetencji, a nie znajomości czy

naprawdę nie jest najlepszym instrumentem dla polskiej

osobistych sympatii. Dyrektor musi myśleć w katego-

edukacji w XXI wieku.

riach interesu dzieci i młodzieży. W debacie publicznej
nazbyt często zapominamy, że podmiotem edukacji
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słabych nauczycieli nie leży w interesie społecznym. Co
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W kontekście transformacji warto pokusić się jeszcze o inną uwagę. W epoce przemian był taki czas, gdy

wolny rynek „wysysał” wielu dobrych pedagogów ze

są, czego dowodzą dobre wyniki polskich uczniów

szkół. Praca w publicznym systemie oświaty oferowała

w badaniu OECD PISA.

co prawda stabilność i bezpieczeństwo, ale zarobki były

Zmniejszeniu uległy również klasy – do maksymalnie

niskie. W latach 2008–2012 sytuacja uległa poprawie

25 uczniów w pierwszej klasie. To zmiana korzystna nie

dzięki znacznym podwyżkom, lecz duża część najbar-

tylko dla dzieci, ale także dla nauczycieli, bo w mniej-

dziej dynamicznych i otwartych na zmiany ludzi, którzy

szych grupach łatwiej im pracować. Oprócz tego

dziś są nam tak bezwzględnie potrzebni, już dawno

posłaliśmy sześciolatki do szkół, a pięciolatki objęliśmy

zmieniła pracodawcę.

obowiązkiem edukacji. Od 2015 roku wprowadziliśmy

Obecnie przeciętny polski nauczyciel ma 42 lata

prawo do edukacji wczesnoszkolnej czterolatków, a od

i w zawodzie będzie pracował jeszcze bardzo długo.

roku 2017 to prawo zostanie rozciągnięte na trzylatki.

Do tego 59 procent nauczycieli w Polsce ma za sobą

Jeśli rodzic chce, by jego dziecko chodziło do przedszko-

wszystkie cztery stopnie awansu zawodowego, czyli

la, samorząd musi zapewnić do tego warunki.

osiągnęli już wszystko. Tych, którzy wchodzą do zawodu,
jest zaledwie 3 procent. Co to oznacza?
Po pierwsze, musimy nauczyć się pracować z tymi

Ostatnie lata upłynęły w znacznym stopniu pod znakiem rozwoju przedszkoli i świetlic, a także zmian w nauczaniu najmłodszych dzieci. Przyznaliśmy bardzo dużą

nauczycielami, którzy już są w szkołach. To zdecydo-

wolność nauczycielom wczesnoszkolnym. Dziś mogą

wana większość kadry. Bez wspomnianych wyżej zmian

pracować w swoim rytmie i nie muszą już się przejmo-

w sposobie pracy pedagogów lub bez przekonania, że

wać dzwonkami. Jednocześnie odeszliśmy od oceniania

można uczyć bardziej nowocześnie, polski system edu-

kompetencji i postępów uczniów po pierwszej klasie.

kacji daleko nie zajdzie.

Ta ocena została utrzymana tylko na końcu pierwszego

Po drugie, nie potrzebujemy zbyt wielu nowych
nauczycieli, a studia pedagogiczne powinny mieć

etapu kształcenia, czyli po trzeciej klasie szkoły podstawowej. W edukacji wczesnoszkolnej wprowadziliśmy

Każdy dyrektor szkoły powinien móc
współpracować z tymi nauczycielami,
których uważa za najlepszych.
charakter elitarny. Dziś mamy w tym obszarze kło-

ponadto możliwość zatrudnienia asystenta nauczyciela,

pot, ponieważ w Polsce szkoli się nadmiar nauczycieli,

co okazało się sukcesem. Obecnie w Polsce mamy cztery

a dodatkowo obok najlepszych uniwersytetów, które są

tysiące takich asystentów.

bardzo solidne, niektórym uczelniom trudno utrzymać
wysoki poziom kształcenia pedagogicznego.
Podobne problemy wskazują, że polski system

Nawiasem mówiąc, wraz z wprowadzeniem
obowiązku szkolnego dla sześciolatków ustanowienie
instytucji asystenta nauczyciela pozwoliło zatrzymać

oświaty wymaga wielu trudnych, wzajemnie powiąza-

w zawodzie część kadry nauczycielskiej. Warto również

nych zmian. Musimy jednak podjąć to wyzwanie, rów-

powtórzyć, że dziś pedagodzy zarabiają więcej niż daw-

nież dlatego, by dopełnić rozpoczęty w ostatnich latach

niej. W latach 2008–2012 na podwyżki dla nich została

proces reform, który przynosi już pierwsze owoce.

przeznaczona kwota 11 miliardów złotych.

Przypomnijmy na przykład, że w polskich szko-

Zmniejszeniu uległa też biurokracja. Co prawda

łach przeobrażeniom uległa podstawa programowa.

nie w takim stopniu, jak byśmy sobie tego wszyscy

Zmieniliśmy oczekiwania odnośnie do tego, co uczeń

życzyli, ale musimy pamiętać, że część przepisów jest po

powinien umieć, kończąc podstawówkę, gimnazjum

prostu niezbędna do właściwego funkcjonowania szkół,

i liceum. Na każdym z tych poziomów położyliśmy

a Ministerstwo Edukacji Narodowej odpowiada tylko

silniejszy akcent na samodzielne myślenie. Skutki już

za wycinek biurokracji. Każdy poziom systemu oświaty
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dodaje coś od siebie: kurator, wojewoda, a nierzadko

cji miękkich. Musimy zbudować nową kulturę pracy

także dyrektor szkoły.

pedagogów. Nie jest to łatwe zadanie, bo – jak już

Przytoczone przykłady zmian oddzielnie mogą

wspomniałam – kadra, która aktualnie współpracuje

wydawać się niepozorne, lecz w sumie tworzą większą

z dziećmi i młodzieżą, sama nie wyniosła ze szkoły

całość. Oczywiście przed nami wciąż wiele wyzwań,

aktualnie potrzebnych umiejętności. Pamiętajmy jednak,

więc nie możemy osiąść na laurach. Powtórzmy wy-

że musimy nadążać za rzeczywistością. To oznacza, że

raźnie: znajdujemy się dopiero w połowie drogi. Dziś

w XXI wieku wszyscy musimy się uczyć. Nie tylko dzieci

musimy znaleźć sposób na to, żeby zachęcić nauczycieli

i młodzież, ale także dorośli – przez całe życie.

do ciągłego rozwoju, zwłaszcza w zakresie kompeten-

Joanna Kluzik-Rostkowska – posłanka na Sejm RP, minister edukacji narodowej w latach
2013–2015.
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Czas zawodowców
PAWEŁ DĘBEK

Dzisiaj już nie wystarczy przekłuć ślicznej bańki z frazą
„zrób magistra, a będziesz żył długo i szczęśliwie”.
Oprócz pokazania, że nadmiar politologów jest
ewidentnie ślepą uliczką, trzeba jeszcze zdjąć wizerunkową klątwę z edukacji zawodowej.

kształci się zawodowo. Gdy przez moment próbowano
tam podnieść współczynnik skolaryzacji, szybko się
zorientowano, że bezrobocie wśród młodych zaczęło
gwałtownie rosnąć. Na tyle szybko, że należało wrócić
do sprawdzonej proporcji. Kluczem do sukcesu było
porządne monitorowanie relacji edukacji z rynkiem
pracy i sprawne reagowanie na poziomie politycznych
decyzji.
Nam przebudzenie się z niebezpiecznego snu
o potędze zajęło ponad 20 lat i zapłaciliśmy za niego
jednym sfrustrowanym pokoleniem młodych Polaków.

Wiek dziecięcy charakteryzuje się rozbudowaną

A dzisiaj trzeba odbudować edukację zawodową, bo

fantazją. Taką fantazją była u zarania III Rzeczypospo-

jest jasne, że bez niej nie uda się wyjść z patowej

litej wizja stworzenia w Polsce drugiej Japonii, prze-

sytuacji, w jakiej młodzi utknęli na rynku pracy. Przy

sterowania gospodarki na wysokospecjalistyczną i wy-

okazji to również olbrzymia szansa na zbudowanie

niesienie wskaźnika skolaryzacji pod niebiosa. Studia

nowoczesnej i dobrej edukacji zawodowej. Ale do tego

magisterskie miały gwarantować sukces bycia w klasie

potrzeba kilku rzeczy…

średniej – marzenie, które wielu rodziców zaszczepiło
swoim dzieciom. Kłopot polegał na tym, że równo-

Zacznijmy od kwestii najbardziej oczywistej: p i e n i ę d z y. Bez zainwestowania w edukację edukacji nie

Obecnie w Niemczech 60 procent
młodych ludzi kształci się zawodowo.
cześnie edukacja całkowicie rozjechała się z rynkiem

będzie. Nie będzie jej również bez odpowiednio wy-

pracy – absurdalną decyzją była niemal całkowita

posażonych stanowisk do nauki zawodu, bez dobrze

likwidacja szkolnictwa zawodowego, w nierealistycz-

wyszkolonych ekspertów w charakterze nauczycieli,

nym oczekiwaniu, że rynek wchłonie nadprodukcję

bez możliwości zatrudniania doświadczonych prak-

pedagogów, politologów oraz magistrów zarządzania

tyków. Jeśli edukacja zawodowa ma się stać filarem

i marketingu. Nie wchłonął.

całej polskiej edukacji – a powinna nim być, jeśli

Nasi zachodni sąsiedzi, mimo podobnych pokus
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chcemy rozwiązać problemy rynku pracy młodych –

i całkowicie innego miejsca, w jakim znajduje się ich

musi zostać poważnie dofinansowana. Za cztery lata

gospodarka, wykazali się znacznie większym rozsąd-

zamiast autostrad partia kończąca kadencję powinna

kiem. Obecnie w Niemczech 60 procent młodych ludzi

pokazywać nowoczesne szkoły, które zbudowała,

Czas zawodowców

i dobrze opłacaną profesjonalną kadrę, która w nich

cyjnej, są rodzice. To ich rozumienie współczesnego

pracuje. Pieniądze muszą tym razem zostać wydane na

rynku pracy i wiedza o szkołach zawodowych jest

infrastrukturę edukacyjną i zainwestowane w kompe-

kluczem w procesie budowania kariery zawodowej

tencje nauczycieli.

przez młodych ludzi. (Kluczową rolę rodzice i ich

To drugie działanie jest niezwykle ważne. Wiedza
i umiejętności nauczycieli zawodów muszą być na

postawy odgrywają również wobec zdrowej żywności
– wymagającej drugiej rewolucji w polskiej edukacji –

bieżąco uaktualniane – kłania się wciąż zaniedbywa-

i ewidentnie należałoby podjąć działania edukacyjne

na w Polsce idea nowoczesnego społeczeństwa: life

rodziców, co może zapobiegłoby tak niesamowitym

long learning. W żaden sposób nie można przerzucać

pomysłom, jak petycje o przywrócenie śmieciowego

tego zadania na barki nauczycieli, zakładając, że sami

jedzenia w szkołach).

zadbają o swój rozwój. Ich rozwój powinien być wspie-

Potrzebujemy dalekosiężnej kampanii promocyj-

rany systemowo, przez poważne fundusze i konkretne

nej, która przywróci szacunek zawodom fizycznym.

programy kształcenia nauczycieli zawodu, mające moż-

Pamiętacie polskiego hydraulika we Francji? Teraz

liwie najbardziej praktyczny wymiar, choćby w postaci

potrzebujemy na rynek krajowy całej kolekcji przy-

staży i wizyt studyjnych w firmach, bez zaniedbywania

kładowych ślusarzy, pielęgniarek, elektryków, którzy

przy tym rozwoju umiejętności samego uczenia.

odnieśli sukces, a do tego polityka, który obejmie nad

Potrzebujemy dalekosiężnej kampanii promocyjnej,
która przywróci szacunek zawodom fizycznym.
Drugim czynnikiem niezbędnym jest s z a c u n e k .
Bo choć Ministerstwo Edukacji Narodowej dwoi się

tą kampanią patronat, i kilku poważnych autorytetów, szczycących się tym, że zarabiali w życiu jako

i troi, by promować restaurację szkolnictwa zawodo-

pokojówki czy kierowcy. Zresztą to już miejscami

wego, i choć nie można mu odmówić zapału i orygi-

działa – dzięki licznym programom kulinarnym zawód

nalnych pomysłów (jak choćby zatrudnienie popu-

kucharza zyskał prestiż, a szkoły gastronomiczne

larnego youtubera ReZigiusza przy kampanii #dobry

przeżywają oblężenie.

ZAWODnik), to jednak ciążą nam lata degradowania

Zmiana wizerunku szkolnictwa zawodowego to

pozycji prostych zawodów. Mit wyższego wykształce-

proces, który zapewne musi potrwać kilka lat. Ze stro-

nia równolegle wytworzył czarną legendę wokół szkół

ny Ministerstwa Edukacji Narodowej, które może już

zawodowych. „Ucz się, bo pójdziesz do zawodówki”,

pochwalić się odwróceniem niekorzystnego dla szkół

„skończysz przy łopacie albo w warzywniaku” – oto,
czym straszyło się dzieci, które nie chciały się uczyć.

zawodowych trendu, wymaga on jednak poważniejszego zaplanowania niż dotychczasowe skoordynowanie

W efekcie stworzyliśmy listę pogardzanych zawodów.

kilku akcji, a zapewne też aktywności większej części

Płacimy za to bardzo konkretne pieniądze, wynikające

rządu, na czele z Ministerstwem Pracy i Polityki Spo-

z niedoboru fachowców i obniżenia jakości usług.

łecznej, które w kwestii zagospodarowywania nowych

Dzisiaj już nie wystarczy przekłuć ślicznej bańki

obszarów ma doświadczenie zakończone sukcesami,

z frazą „zrób magistra, a będziesz żył długo i szczęśli-

choćby w przypadku polityki senioralnej. Jak się chce,

wie”. Oprócz pokazania, że nadmiar politologów jest

to można – pokazało też Ministerstwo Obrony Narodo-

ewidentnie ślepą uliczką, trzeba jeszcze zdjąć wize-

wej, skutecznie promując Narodowe Siły Rezerwowe.

runkową klątwę z edukacji zawodowej. Nie wystarczą

Doskonała okazja właśnie zresztą przeszła nam koło

przy tym wyłącznie akcje kierowane do uczniów, bo

nosa w postaci kampanii wyborczej, w której, niestety,

najważniejszymi osobami, z którymi gimnazjaliści

podobnie jak w każdej poprzedniej, temat edukacji

konsultują swoje decyzje o wyborze ścieżki eduka-

nie istnieje. A szkoda, bo wizyta w szkole zawodowej,
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rozmowa z uczniami o ich motywacjach, aspiracjach

Warunkiem sukcesu edukacji dualnej jest współpra-

i planach, na tle dobrze wyposażonych pracowni, to

ca. A to nie jest nasza kompetencja narodowa. Wstyd

urokliwy obrazek kampanijny i zarazem możliwość

to powtarzać, ale wciąż nie szybujemy w górę w ran-

skonfrontowania się z bardzo trudnym tematem bezro-

kingach ufania sobie nawzajem, co zresztą w wyjąt-

bocia i emigracji młodych.

kowo nieprzyjemny sposób wyłazi przy okazji debaty

Oprócz restauracji szkolnictwa zawodowego

o uchodźcach. Przekłada się to w oczywisty sposób na

potrzebne jest przywrócenie etosu rzemieślnika,

jakość współpracy między instytucjami i jest wielkim

nawoływanie Herbertowskim „bądźcie rzetelni” i tym

wyzwaniem na drodze sukcesu edukacji zawodowej.

samym pokazanie, że realny sukces to stabilne miejsce

Rzecz dotyczy zarówno biznesu, jak i szkół. Obie strony

w klasie średniej, a zyskać je mogą solidni i przedsię-

muszą rozumieć swoje ograniczenia i opracować obu-

biorczy rzemieślnicy.

stronnie dobry sposób komunikacji. Stawka w grze jest

Zresztą w tym kontekście kwestia nauki przedsiębiorczości zyskuje zupełnie nową perspektywę

zaś niezwykle wysoka i atrakcyjna: praca dla młodych
ludzi, przełom na rynku pracy, wartościowi pracownicy

Podstawą edukacji zawodowej
jest współpraca z biznesem.
i prawdziwą przydatność. Aż się prosi, żeby w szkołach

w firmie, obniżenie kosztów i ryzyka rekrutacji. Korzy-

zawodowych i technikach był to jeden z ważniejszych

stają wszyscy: młodzież, firmy, państwo.

przedmiotów, który będzie młodych ludzi uczył prowadzenia własnej firmy, wyposażał ich w podstawowe

tworzone coraz częściej klastry edukacyjne. Znaczącą

kompetencje administracyjno-księgowe, dawał pojęcie

rolę powinny odegrać w tym procesie budowania mo-

o nowoczesnym marketingu i procesie sprzedażowym,

stów organizacje samorządu gospodarczego, w tym

uczył kwestii związanych z zarządzaniem zespołami.

wszelkie zrzeszenia rzemieślnicze. Jest to też okazja

Przy okazji to świetna okazja do współpracy z bizne-

do wykazania się dla specjalnych stref ekonomicznych.

sem, w której bez większych problemów znalazłoby się

Warto ten proces uczenia się współpracy edukacji za-

dużo przedsiębiorczych ludzi, chętnych do podziele-

wodowej z biznesem wesprzeć poważnymi projektami,

nia się swoim doświadczeniem z młodymi. À propos

finansowanymi w nowej perspektywie unijnej.

współpracy…
Podstawą edukacji zawodowej jest w sp ó ł p r a c a

Rzecz jest bez precedensu. Od umiejętności dyrektorów szkół pozyskiwania partnerów biznesowych

z biznesem. Nie ma prostszego i tańszego sposobu

i utrzymywania z nimi relacji zależy w prostej linii

na wyszkolenie młodych ludzi w danym zawodzie niż

jakość kształcenia zarządzanych przez owych dyrekto-

opieka konkretnej firmy nad systemem kształcenia

rów placówek.

przyszłych pracowników. Z jednej strony to optymalny

Myśląc o budowaniu nowoczesnej edukacji zawo-

sposób szkolenia, gwarantujący dostęp do ekspertów,

dowej, obok rzeczy niezbędnych do jej rozwoju trzeba

zaplecza technicznego oraz nowoczesnej wiedzy, i to

też określić, co takiego mogłoby zapewnić jej przewa-

przy niskim koszcie uzyskania. Z drugiej strony to rów-

gę konkurencyjną, czym może się odróżniać, co może

nież okazja, aby młodzi ludzie jak najszybciej wdrażali

być jej wartością dodaną, dzięki czemu zerwie ze swoją

się w procesy związane z codziennym funkcjono-

czarną legendą.

waniem organizacji, a tym samym dawali się poznać
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Zapewne dobrym narzędziem tej współpracy są

Taką rzeczą paradoksalnie może być postawienie

firmie, budowali sobie pierwsze kontakty zawodowe

na u m i ej ę t n oś c i sp o ł e c z n e uczniów. Paradoksal-

i zyskiwali okazję do płynnego przejścia z edukacji do

nie, bo właśnie w tym obszarze absolwenci polskich

pierwszej pracy.

szkół są najsłabsi. W powszechnej opinii pracodawców

Czas zawodowców

Polacy słabo współpracują w zespole, nie najlepiej się

w postaci poradni pedagogiczno-psychologicznych,

komunikują w sytuacji stresu i konfliktu, rzadko kiedy

które dzięki temu mogłyby zacząć pełnić w końcu

mają doświadczenie pracy w warunkach wielokultu-

pożyteczną funkcję.

rowych. Równocześnie wielu pracodawców wysoko

Wyzwania są poważne, ale stawka jest warta tego

stawia kompetencje interpersonalne na liście swoich

wysiłku. Nie jest nią tylko rozwiązanie problemu rynku

oczekiwań wobec pracowników.

pracy młodych.

Edukacja publiczna, która potrafiłaby rozwinąć tę

Specjalne ośrodki szkolenia zawodowego, na wzór

sferę swoich uczniów i konsekwentnie na taki trening

funkcjonujących w Niemczech, mogą stać się wielką

by stawiała, zyskałaby więc wiele mocnych atutów. Sta-

s z a ns ą na integrację społeczną młodzieży z pro-

łaby się również bardziej atrakcyjna w oczach uczniów
– wszak kompetencje społeczne to klucz nie tylko do

blemami rozwojowymi, niedostosowanej społecznie,
zagrożonej wykluczeniem. Zalążki już mamy w postaci

kariery zawodowej, ale generalnie do zdrowego funk-

Ochotniczych Hufców Pracy, a właściwa metodologia

cjonowania i odniesienia szeroko pojętego życiowego

pracy z tak zwaną młodzieżą z problemami czeka

sukcesu.

w ośrodkach socjoterapii. „Jedyne”, co trzeba zro-

Taki program powinien być jednak specjalnie

bić, aby nadać temu projektowi właściwą energię, to

skonstruowany. Nie może powielać błędów, które

przekazać organizację specjalnych ośrodków szkolenia

stały się powszechne w gimnazjach, gdy bez przygo-

zawodowego organizacjom pozarządowym, co jest

towania nauczycieli zaczęto wdrażać pracę metodą

standardem w Europie Zachodniej. Cudzysłów przy

projektową. W ten sposób można bardziej zaszkodzić,

słowie „jedyne” jest zwiastunem poważnego oporu

zniechęcając do rozwoju. Zresztą już pojawiają się

politycznego.

coraz liczniejsze głosy, że psychologia powinna być

Rozwinięte szkolnictwo zawodowe to również szan-

przedmiotem szkolnym, ale nie w wymiarze teore-

sa na aktywizację i integrację młodzieży niepełnospraw-

tycznym, lecz praktycznym, z wykorzystaniem jej

nej – wielkie zadanie definiujące nas cywilizacyjnie.

narzędzi treningowych. Zaistnienie takiego dobrze

Obie te kwestie są niezwykle ważne w kontekście

przygotowanego programu w edukacji zawodowej

problemu, który choć dzisiaj wydaje się abstrakcyjny,

Kompetencje społeczne to klucz nie tylko
do kariery zawodowej, ale generalnie do zdrowego
funkcjonowania i odniesienia szeroko pojętego
życiowego sukcesu.
byłoby nie lada innowacją, a przy okazji znalazłoby

za parę lat stanie się naszym realnym zmartwieniem:

się zajęcie dla rzeszy bezrobotnych pedagogów

przy spadającym konsekwentnie bezrobociu i obec-

i psychologów. Im zresztą dedykowane jest jeszcze

nych tendencjach procesów demograficznych już

jedno absolutnie kluczowe zadanie, które zdecydo-

niedługo osiągniemy poziom bezrobocia struktural-

wało o powodzeniu niemieckiego systemu edukacji

nego rzędu 4–5 procent, a to z kolei oznacza brak

zawodowej – doradztwo zawodowe. W Polsce ono

rąk do pracy. Już teraz zresztą możemy to zjawisko

istnieje, ale jest mało poważne, słabo rozwinięte i nie-

obserwować w dużych miastach; za kilka lat stanie się

efektywne. Poważna reforma edukacji zawodowej

kłopotem powszechnym. Rozwiązaniem będzie spro-

musi dotyczyć również zbudowania profesjonalnego

wadzanie uchodźców, co, jak aktualnie mamy okazję

systemu poradnictwa zawodowego: niezależnego,

obserwować, wywołuje emocje graniczące z histerią,

cieszącego się zaufaniem uczniów i rodziców, przede

lub większa aktywizacja zawodowa grup do tej pory

wszystkim kompetentnego. Mamy już przyczółek

skazywanych na społeczną marginalizację.

Czas zawodowców
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I ostatni argument: przywrócenie szacunku do

cie. Takich wartych pokazania młodym ludziom przy-

etosu pracy rzemieślniczej, a tym samym otworzenie

kładów jest sporo dookoła. Dowodzą one, że kariera

młodym ludziom nowych możliwości rozwoju i kariery,

prowadząca przez studia do korporacji wcale nie jest

to również inwestycja w trwałość klasy średniej, waż-

jedyną możliwą, a w dzisiejszych czasach jest wręcz

nego stabilizatora rozwiniętych społeczeństw.

bardzo niepewna. Szczególnie w konfrontacji z rze-

Kiedy na początku lat dziewięćdziesiątych mój
kolega porzucił liceum dla zawodówki samochodowej,

telnym i przedsiębiorczym wykonywaniem takiego
zawodu, który zawsze będzie potrzebny.

wszyscy pukali się w czoło. Obecnie prowadzi świetnie
prosperujący warsztat, a jego rodzina żyje w komfor-

Paweł Dębek – szef Instytutu Edukacji Społecznej, think tanku pracy z młodzieżą.
Psycholog zdrowia, socjolog organizacji i zarządzania – coach i trener. Jako doradca
administracji publicznej współtworzył rozwiązania systemowe na rzecz ludzi młodych
na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Jest autorem wielu raportów, analiz
i dokumentów strategicznych z tego obszaru.
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Tutor, ktoś więcej
niż nauczyciel
Z JAROSŁAWEM TRACZYŃSKIM rozmawiają JAN GMURCZYK i TOMASZ JARZĄBEK

Jan Gmurczyk, Tomasz Jarząbek: Czym jest tutoring i skąd się wywodzi?

toringu jest transfer wiedzy, doświadczenia lub umiejętności od kogoś, kto potrafi i rozumie więcej, do kogoś,
kto dopiero stawia pierwsze kroki.

Jarosław Traczyński: Historia tutoringu sięga
głęboko w przeszłość. Słowo „tutor” pochodzi z łaciny.

Czym wobec tego tutor różni się od nauczyciela?

Pierwotnie oznaczało „obrońcę”, „opiekuna” . W starożytnym Rzymie tutor był osobą, która opiekowała się
majątkiem osieroconych dzieci.
W kontekście związanym z edukacją tutoring poja-

Każdy tutor w pewnym sensie jest nauczycielem, ale nie każdy nauczyciel jest tutorem. Nie każdy
nauczyciel wchodzi w rolę tutora, z różnych wzglę-

wił się natomiast w średniowieczu. Najbardziej rozwinął

dów. Dodam, że tutor zawsze był kimś, kto naucza

się na uniwersytetach angielskich. W dawnych czasach

i jednocześnie wychowuje swoim przykładem. Warto

istniała potrzeba indywidualnej opieki nad dziećmi

na to zwrócić uwagę, gdyż we współczesnej edukacji

arystokratów, aby łatwiej im było się odnaleźć w rzeczy-

kształcenie i wychowywanie zostały dość wyraźnie

wistości akademickiej. Przypomnijmy, że młodzieńcy

od siebie oddzielone. W szkołach mamy nauczycieli

przebywali w kolegiach uniwersyteckich nieraz przez

przedmiotowych i wychowawców. Niektórzy nauczy-

cały semestr, bez kontaktu z rodziną.

ciele przedmiotowi nigdy nie zostają wychowawcami.

Tym samym tutoring jako metoda związana
z kształceniem miał początkowo charakter elitarny.
Dziś to się zmienia. Tutoring staje się coraz bardziej

W jakim stopniu tutoring jest metodą znaną
w Polsce?

egalitarny. Myślenie idzie w tę stronę, że warto, aby
każde dziecko miało kogoś, kto pomoże mu odnaleźć

W naszym kraju tutoring jest obecny już od ponad

się w instytucji szkolnej, z uwzględnieniem indywidu-

ćwierć wieku. Najpierw pojawił się w środowisku

alnych potrzeb i możliwości.

akademickim, później zaczął się przenosić na niższe
szczeble edukacji. Dziś z tutoringiem możemy się

Chodzi o to, by uczniowie mieli swojego mistrza?

spotkać w podstawówkach, gimnazjach i szkołach
ponadgimnazjalnych. Próbuje się go wprowadzać także

Część osób faktycznie utożsamia „tutora” z „mistrzem”, ale ja bym raczej powiedział, że tutor to po
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w przedszkolach.
Tutoring cieszy się u nas rosnącym zainteresowa-

prostu „ktoś bardziej doświadczony”. Ktoś, kto jest

niem. Trudno się temu dziwić. Aktualnie istnieje silna

ekspertem w jakiejś dziedzinie i może pełnić funkcję

tendencja do edukacji zindywidualizowanej czy sperso-

przewodnika. Niezależnie jakich słów użyjemy, istotą tu-

nalizowanej. Widać ją na Zachodzie, pojawia się również

Tutor, ktoś więcej niż nauczyciel

w Polsce. To kierunek współczesnego szkolnictwa, od

świetnie układać. Uczniowie i nauczyciele mogą czerpać

którego trudno będzie odejść.

ze wspólnej pracy mnóstwo satysfakcji.

Czy tutoring ma w takim razie szansę odmienić
polską oświatę?

Wspomniał pan, że nie każdy nauczyciel jest
tutorem. A czy każdy nauczyciel może nim się stać?

To trudne pytanie, ponieważ ta metoda, choć znana

Z pewnością każdy może spróbować. Szkoliłem

od dawna, dopiero teraz zaczyna być przedmiotem

wielu tutorów i powiem szczerze, że na początku ciężko

badań niezależnych ekspertów. Tutoring już stał się

cokolwiek zawyrokować. Czasem się wydaje, że nauczy-

tematem prac licencjackich, magisterskich i doktorskich,

ciel będzie miał kłopot, by stać się tutorem, po czym

ukazało się kilka sensownych publikacji. Wiemy o nim

wszystko wychodzi mu fantastycznie. I na odwrót. Nie-

coraz więcej, lecz wciąż mamy niedosyt wiedzy – takiej,

jeden świetny, wydawałoby się, kandydat na tutora nie

która by wskazywała, jak tutoring rzeczywiście działa, co

radzi sobie z tą formą pracy. Życie i praktyka najlepiej

zmienia i jak wpływa na szkołę. Niemniej warto zwrócić

weryfikują tutorów.

uwagę na dwie istotne kwestie.
Po pierwsze, tutoring co do zasady mocno koncen-

A jak zostaje się tutorem?

truje się na tym, co uczeń umie i czego może się jeszcze
nauczyć. To trochę inna filozofia niż tradycyjne podejście
do edukacji w Polsce, gdzie patrzymy głównie na to,

Oczywiście wszystko zaczyna się od prozy życia, bo
trzeba mieć pieniądze na kursy, szkolenia i tak dalej.

Edukacja powszechna ma charakter masowy,
podczas gdy tutoring opiera się na podejściu
zindywidualizowanym, spersonalizowanym.
czego uczeń nie umie. Bycie tutorem wymaga zatem od

To jednak nie wszystko. Tutor powinien być po prostu

nauczycieli zmiany perspektywy. To cenne.

mądrym, dojrzałym nauczycielem. Ważne są takie kom-

Po drugie, szkoła jest instytucją, która rządzi się

petencje, jak umiejętność rozmowy czy motywowania

własnymi prawami. Tryby tej instytucji każdą koncep-

innych. Poza tym tutor musi umieć dostrzegać możliwo-

cję „mielą” po swojemu. Gdybyśmy starali się w Polsce

ści, które tkwią w jego podopiecznych.

uczynić z tutoringu metodę powszechną i obligatoryj-

Podobne kompetencje można ćwiczyć na szkole-

ną, mogłoby się okazać, że gdzieś po drodze uleciałby

niach i warsztatach, lecz osobowość tutora odgrywa

z niej duch.

rolę kluczową. Zawsze tak było. Jedna z pięknych rzeczy
w tym fachu polega na tym, że osobowości się nie

Czy w polskich warunkach łatwo być tutorem?

chowa, tylko ją eksponuje. Są ludzie, którzy nie kończą
żadnych specjalnych kursów, a i tak potrafią znakomicie

To zależy. Jeśli tutor działa w szkole w pojedynkę,
to jego praca może być trudna. Bo wiele rzeczy w ra-

rozmawiać, inspirować i doradzać.
Dlatego bycie tutorem wymaga czegoś więcej niż

mach tutoringu idzie w poprzek struktury szkolnej.

tylko ukończenia odpowiedniego szkolenia. Jeśli w Pol-

Dość zauważyć, że edukacja powszechna ma charakter

sce sprawy potoczyłyby się tak, że jedyną przepustką do

masowy, podczas gdy tutoring opiera się na podejściu

funkcji tutora stałoby się uzyskanie jakiegoś certyfikatu,

zindywidualizowanym, spersonalizowanym. Ale jeśli cała

poczułbym się zaalarmowany. Mogłoby się bowiem

szkoła decyduje się wprowadzić system tutorski, to przy

okazać, że dobrzy nauczyciele nie byliby tutorami,

odpowiednim współudziale dyrektora projekt potrafi się

bo nie mieliby „papierów”, na przykład z powodów

Tutor, ktoś więcej niż nauczyciel
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finansowych, natomiast nauczyciele bez predyspozycji

Z własnego doświadczenia mogę przytoczyć przykład

uzyskiwaliby certyfikaty. Nawiasem mówiąc, to wszystko

ucznia, który interesował się przemysłem samochodo-

zahacza o trudne pytanie, jak właściwie należy oceniać

wym w Stanach Zjednoczonych w latach sześćdziesią-

i certyfikować czyjąś wiedzę, kompetencje i umiejętno-

tych XX wieku. Oczywiście na ten temat uczeń wiedział

ści. To bardzo ważny temat we współczesnej edukacji,

ode mnie znacznie więcej, lecz i tak mogłem być dla

ale na inną rozmowę.

niego partnerem do rozmowy. Potrafiłem stawiać pytania, zweryfikować różne informacje i wskazać źródła,

Czy spotkał się pan kiedyś z sytuacją, że jakiś

które pomogą mu poszerzyć wiedzę. Byłem też w stanie

nauczyciel odkrył dzięki tutoringowi na nowo pasję

pomóc mu to zainteresowanie jakoś usystematyzować

nauczania?

i ukierunkować, na przykład zachęcić go do napisania
o tym przemyśle eseju. Tym sposobem ogólne zaintere-

Tak, i to nieraz. Bywa, że nauczyciele na granicy

sowanie zaczynało się konkretyzować. Uczeń miał oka-

wypalenia zawodowego łapią dzięki tutoringowi drugi

zję zobaczyć, jak jego pasja się materializuje, chociażby

oddech. Z kolei niektórzy starsi nauczyciele tuż przed

właśnie w postaci jakiegoś tekstu.

emeryturą wzdychają: „Szkoda, że nie odkryłem tej
metody wcześniej!”.
Podobnie sytuacja wygląda od strony uczniów. Za
sprawą tutoringu niejeden z nich chwyta wiatr w żagle.

Takie podejście wymaga jednak odwagi, bo nauczyciel musi się zmierzyć z sytuacją, w której uczeń
wie więcej od niego. Musi wejść na „obce pole”.

Ten sposób pracy szczególnie dobrze trafia bowiem do
tych dzieciaków, które w szkole pozostają niewidoczne.

Faktycznie, czasem trzeba pokonać pewne bariery.

Zauważmy, że w typowych warunkach nauczyciel z re-

Zaznaczmy jednak, że istnieją różne szkoły tutoringu.

guły większość czasu poświęca dwóm grupom uczniów:

Jedna z nich zakłada, że tutor jest ekspertem w swojej

albo tym najbardziej zdolnym, albo tym z największymi

dziedzinie i wie znacznie więcej niż podopieczny. Ale

problemami. Tymczasem najwięcej uczniów znajduje się

równie dobrze tutor może być po prostu partnerem

niejako pomiędzy tymi dwoma grupami. Gdy zaczy-

w rozmowie. Wie, jak się konstruuje wiedzę, i umie

Za sprawą tutoringu niejeden uczeń chwyta wiatr
w żagle. Ten sposób pracy szczególnie dobrze trafia
bowiem do tych dzieciaków, które w szkole
pozostają niewidoczne.
na się z nimi pracować indywidualnie, efekty bywają

myśleć krytycznie. Posiada szereg kompetencji, których

zaskakujące. Nagle okazuje się, że ten czy inny uczeń

uczeń jeszcze nie opanował.

rozkwita, a nauczyciel ze zdumieniem odkrywa u niego

Współpraca w ramach takiego układu może być

głęboko skrywane zainteresowania, których wcześniej

naprawdę owocna, bo uczniowie często mają chaotycz-

nikt by się nie spodziewał.

ną wiedzę. Jako historyk widzę to bardzo wyraźnie.
Dzieciom uczącym się historii często brakuje umiejęt-

Tutoring to dla takich uczniów szansa?

ności syntetyzowania. Nie wszystko bowiem, co spisano
w podręcznikach, jest naprawdę ważne. Nie wszystkie

Tak, zwłaszcza że może im dać okazję do rozmowy
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daty i wydarzenia uczeń musi znać na pamięć. Z morza

z kimś dorosłym o zainteresowaniach, które nie miesz-

informacji trzeba umieć wyłowić kluczowe wnioski, myśl

czą się w ramach obowiązującego programu nauczania,

przewodnią czy szerszy obraz rzeczywistości. Tutor to

zajęć pozalekcyjnych czy przygotowań do olimpiady.

osoba, która może pomóc się tego nauczyć.

Tutor, ktoś więcej niż nauczyciel

Poruszanie się po nieznanych wodach wciąż

Już to, że tutoring oznacza indywidualne spotkanie,

może być jednak dla wielu nauczycieli niekomforto-

skłania niektórych nauczycieli do odwrotu. A co, jeśli

we. Część pedagogów boi się, że jeśli uczeń wyczuje

uczeń mnie nagra? Albo o coś oskarży? W typowych

ich niewiedzę, ich autorytet pryśnie.

szkołach, zwłaszcza w mniejszych środowiskach, podobnych obaw nie brakuje. Weźmy banalny przykład.

Cóż, autorytet tutora z pewnością nie jest autory-

Jeśli nauczyciel chciałby wyjść z uczniem na spacer do

tetem z urzędu. W dzisiejszych czasach w ogóle o taki

parku, żeby tam porozmawiać, to od razu w jego głowie

autorytet ciężko. A to oznacza, że trzeba dbać o autory-

pojawiają się wątpliwości. Czy mam wypełnić kartę

tet osobisty. Mówiąc w skrócie, zasadniczo jego źródła

wycieczki? Czy rodzice się zgodzą? Czy ja, jako rodzic,

mogą być dwa, podobnie jak ścieżki wejścia w rolę

chciałbym, aby moje dziecko włóczyło się po parkach

tutora.

z jakimś nauczycielem?

Pierwsza ścieżka wiedzie przez dydaktykę. W takim
przypadku nauczyciel ma dużą biegłość w swojej dzie-

Kiedy zaczynałem pracę na początku lat dziewięćdziesiątych, nie było tylu obaw i procedur. Realizowało

Tutor może być po prostu partnerem
w rozmowie. Wie, jak się konstruuje wiedzę,
i umie myśleć krytycznie.
dzinie. Wiadomo o nim, że jest na przykład doskonałym

się różne pomysły i już. Gdyby dziś ktoś chciał tak dalej

matematykiem lub historykiem, i to właśnie buduje jego

pracować, pewnie zaraz stałby się bohaterem alarmu-

autorytet.

jących reportaży w telewizji. Rozumiem, z czego to

Druga ścieżka prowadzi natomiast przez obszar rela-

wszystko wynika, ale gorsety lęku i biurokracji krępują

cji i wychowania. Sekret polega tu na tym, że nauczyciel

spontaniczność, której edukacja niezwykle potrzebuje.

to po prostu świetny człowiek. Potrafi ciekawie rozmawiać, rozwija własne zainteresowania, ma odwagę, by

Zatrzymajmy się przy kwestii nieufności. Na

gdzieś z uczniami pojechać i razem coś przeżyć. W ten

tle innych państw europejskich Polska jest krajem,

sposób też można budować autorytet. Co ważne, wtedy

gdzie ludzie są względem siebie wyjątkowo podejrz-

nauczyciel nie musi znać odpowiedzi na każde pytanie,

liwi. Słyszymy też często, że polskie szkoły są pełne

a i tak jest kimś, kto przyciąga uczniów.

rywalizacji i nacisku na indywidualne osiągnięcia.
Czy bliższa, bardziej osobowa relacja na linii nauczy-

Idźmy dalej tym tropem. Czy tutoring otwiera
drogę do bardziej przyjacielskich relacji na linii

ciel–uczeń to recepta na budowę kapitału zaufania
w naszym kraju?

nauczyciel–uczeń?
Na to pytanie można odpowiedzieć na dwa sposoby.
Tu wkraczamy w nieformalny wymiar tutoringu.

Pierwszy ma charakter ogólny i wygląda tak, że tutoring

Tutor powinien częściowo wyprowadzać ze szkoły

stwarza okazję na zbliżenie światów uczniów i nauczy-

proces nauki i zarazem dzielić się różnymi kontaktami,

cieli. Pomaga też przynajmniej na chwilę „wyciągnąć”

które posiada. W takim działaniu kryje się nieprawdopo-

młodzież z wirtualnego świata internetu. Im bardziej

dobna moc. W tym miejscu jednak od razu natrafiamy

bowiem oni są „tam”, tym mocniej warto się starać mieć

na poważną barierę. W szkołach publicznych mamy dziś

z nimi realny kontakt „tu”. Choćby dlatego, by próbować

z jednej strony wielki problem nieufności, a z drugiej

ocalić resztki sztuki konwersacji i formułowania dłuż-

zestaw prawnych obwarowań odnośnie do tego, jak

szych komunikatów. Na tym odcinku tutoring okazuje

nauczyciel może się kontaktować z uczniem.

się naprawdę wartościowy.

Tutor, ktoś więcej niż nauczyciel
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Druga odpowiedź ma wydźwięk bardziej konkret-

nauczycielka jest tutorką dla trzech osób w klasie.

ny. W szkole uczeń najczęściej otrzymuje polecenia.

Czy nie zacznie ich faworyzować? Czy inni ucznio-

Gdy siada w ławce, dostaje zadanie, a potem jeszcze

wie nie poczują się wykluczeni? Jak to wygląda

pracę domową. W tutoringu natomiast jednym z waż-

w praktyce?

niejszych narzędzi jest umowa. Chodzi o to, by ćwiczyć
z uczniem umiejętności związane z umawianiem się,

To przede wszystkim kwestie związane z organizacją

współpracą. Do tego potrzebne jest minimalne zaufa-

tutoringu. Szkoła może tutoringiem objąć całe klasy,

nie. Młody człowiek z jednej strony poznaje możliwości

a może też zorganizować go tak, że w placówce są

wpływania na kształt umów, a z drugiej – wagę ich

tutorzy, i każdy uczeń, który ma na to ochotę, po prostu

dotrzymywania.

z nimi pracuje. Oczywiście funkcjonują również różne
mieszane modele tutoringu.

Czego dotyczą takie umowy?
Który model jest najlepszy?
Na przykład tego, czym tutor i jego podopieczny
będą się zajmować. Albo kiedy będą się spotykać. Nie

Wszystko zależy od tego, ilu tutorów mamy w szkole

chodzi o to, żeby od razu zawierać doskonałe i poważne

i jak wygląda zainteresowanie ze strony uczniów. Myślę

umowy, tylko żeby pokazać uczniowi znaczenie umów,

jednak, że warto dbać o to, by każdy uczeń, który ma

a także wprowadzić go w proces ich zawierania i reali-

taką chęć, miał dostęp do tutora. Ale to nie jest rozwią-

zacji. Co ważne, uczeń bierze w ten sposób współodpo-

zanie idealne. Bo są uczniowie, którzy nie garną się do

wiedzialność za relację i wyniki pracy.
Takie doświadczenie okazuje się dla wielu młodych ludzi ważne. Sądzę, że dla nauczycieli także. Jeśli

pracy z tutorem, a mimo to widzimy w nich potencjał,
o który warto zawalczyć. W takich okolicznościach tutor
powinien wyjść z inicjatywą.

wprowadzamy tutoring w trudnych środowiskach – na
przykład wśród dzieciaków, które nigdy tak naprawdę

Wskazuje pan, że tutoring można dziś spotkać

nie miały okazji porozmawiać z kimś dorosłym inaczej

w Polsce na wszystkich szczeblach edukacji, od

niż w atmosferze krzyku, agresji i rozliczania – to spo-

przedszkola po uniwersytet. Na którym etapie kształ-

tkanie z tutorem staje się czymś niezwykłym. Pokazuje,

cenia jednak najlepiej zacząć pracę tą metodą?

że można rozmawiać inaczej.
Przy okazji podobne działania przygotowują młodzież do funkcjonowania w społeczeństwie obywa-

Choć najgłębsza tradycja tutoringu sięga kształcenia
studentów na uniwersytetach, to nie ulega wątpliwości,

Autorytet tutora z pewnością nie jest
autorytetem z urzędu.
telskim. Tutoring pomaga sprawić, by ludzie potrafili

że wczesne objęcie ucznia zindywidualizowaną opieką

jasno powiedzieć, co myślą, a do tego jeszcze jakoś to

potrafi bardzo korzystnie rzutować na jego dalsze losy.

uzasadnić, wytłumaczyć, obronić lub zmienić zdanie,

Z tego właśnie względu niektórzy sięgają po tutoring

gdy kontrargumenty okażą się przekonujące. To właśnie

już na wczesnym etapie kształcenia.

jest siła tej metody, która może mieć istotne przełożenie
na wymiar społeczny.

Z pewnością tutoringiem w Polsce mocno zainteresowały się gimnazja. Wydaje się, że to właśnie na tym
szczeblu bardzo brakowało takiego narzędzia wycho-

Wróćmy do kwestii elitarności i egalitarności
tutoringu. Wyobraźmy sobie na przykład, że jakaś
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wawczego i rozwojowego. I to chyba w gimnazjach
najszerzej korzysta się dziś z tej metody.

Z tego, co pan mówi, wynika, że tutoring oferuje
wiele możliwości. A czy z tą metodą łączą się jakieś

Biorąc to wszystko pod uwagę, jak maluje się
przyszłość tutoringu w Polsce?

ograniczenia lub zagrożenia?
Tutoring dopiero szuka sobie miejsca w polskiej
Tak. Istnieje na przykład ryzyko stygmatyzacji,

edukacji. Dla mnie to fascynujący proces, który mam

ponieważ czasem tutoring kieruje się do uczniów z tak

przywilej obserwować. W gruncie rzeczy zastanawiamy

zwanymi „problemami”. Sęk w tym, że efekty takiego

się, gdzie i jak ta metoda nam tak naprawdę pasuje. Bo

podejścia są słabe. Jeśli uczeń ma na głowie zgryzoty,

tutoring wywodzi się z innego kręgu kulturowego. Nie

kuratora i czuwający nad nim zespół wychowawczy, to

da się go tak po prostu przeszczepić na polski grunt

przypisanie mu tutora raczej mu nie ulży.

z tradycji anglosaskiej.

Inne ryzyko to osuwanie się tutoringu w coś, co można by określić działalnością quasi-terapeutyczną. O tym

Każdy pomysł, który wchodzi do szkoły, prędzej czy
później pokazuje swoje oblicze kulturowe. Pamiętajmy,

Szkoła jest zwierciadłem społeczeństwa.
Jaka kultura wśród ludzi, taka i w systemie oświaty.
zjawisku dużo się mówi w środowisku tutorskim. Niektó-

że szkoła jest zwierciadłem społeczeństwa. Jaka kultura

rzy nauczyciele zaczynają bowiem wchodzić z uczniami

wśród ludzi, taka i w systemie oświaty. Wielu z nas ma-

w relacje i zajmować się tematami, do których po prostu

rzy, by szkoła była instytucją dużo lepszą niż otaczająca

nie są przygotowani.

ją rzeczywistość, lecz bądźmy realistami. Nauczyciele nie

Wreszcie, gdybyśmy poszli drogą podejrzeń,
moglibyśmy spytać, czy tutor nie jest przypadkiem

pochodzą z innego wymiaru, tylko z ludu. Tak samo jak
politycy.

kimś w rodzaju „nadzorcy z ludzką twarzą”. W jakim

Ale na rolę kultury w kontekście tutoringu można

bowiem stopniu w praktyce tutoring rozwija ucznia,

spojrzeć jeszcze inaczej. Jeśli nauczyciel nie uczestniczy

a w jakim staje się łagodnym, czasem niezauważalnym

w życiu kulturalnym, to ciężej mu pracować metodą

dla samego tutora sposobem kontroli i manipulacji ? Jak

tutoringu. Bo jeśli ktoś nie czyta książek, nie ogląda fil-

dużo nauczyciel powinien wiedzieć o swoim podopiecz-

mów, nie chodzi do teatru i nie bierze udziału w różnych

nym? Które zainteresowania są faktycznie zainteresowa-

wydarzeniach, jego życie duchowe jest ubogie i auto-

niami ucznia, a które – wynikiem wpływu tutora?

matycznie trudniej mu na przykład znaleźć temat do

Ilekroć myślimy nad wprowadzeniem tutoringu do

rozmowy. Tu wracamy do tego, o czym już wspomina-

szkoły, podobne zagrożenia i pytania warto mieć z tyłu

łem wcześniej: bycie tutorem wymaga czegoś więcej niż

głowy. Zwłaszcza że tutoring można łatwo zinstrumen-

tylko ukończenia odpowiedniego, nawet najdroższego

talizować, na przykład dążąc do tego, by dzięki niemu

i renomowanego kursu.

było mniej wagarów i drugoroczności. Jedna z większych
bolączek polskiej edukacji polega na tym, że do problemów często podchodzimy właśnie instrumentalnie, tech-

Jeśli nauczyciele się nie rozwijają, to ich uczniowie też nie?

nicznie. Fetyszyzujemy tak zwane narzędzia. Myślimy, że
jeśli mamy jakieś wyzwanie czy problem, to zastosujemy

Też nie. Jest jednak jeszcze jedna, istotna kwe-

odpowiednią metodę lub narzędzie i wszystko gładko się

stia: czas. Tutoring to metoda, która odwołuje się do

ułoży. Otóż nie. Relacje w szkole stają się coraz bardziej

pierwotnej relacji, na której od zawsze była zbudowana

skomplikowane. Nie ma prostych recept. Tutoring skrywa

edukacja. Mówiąc krótko, chodzi o spotkanie kogoś, kto

w sobie duży potencjał, ale nie jest panaceum na wszelkie

wie/umie więcej, z kimś, kto wie/umie mniej. Tymcza-

trudności związane z kształceniem.

sem dziś zdarza się, że nauczycielom, którzy są lub chcą

Tutor, ktoś więcej niż nauczyciel

61

być tutorami, brakuje czasu na spotkanie z podopiecz-

to coś tu nie gra. Tutoring może pomóc przywrócić tu

nymi. Ci nauczyciele prowadzą w ciągu dnia lekcje,

swego rodzaju równowagę. Może być także postrzegany

kółka zainteresowań, organizują imprezy szkolne, mają

jako sposób na częściowy powrót do korzeni edukacji.

rady szkoleniowe, wypełniają przeróżne dokumenty,

Powtórzmy: to nie jest złota recepta na bolączki polskiej

po czym wyczerpani opuszczają placówkę. Po stronie

oświaty, ale na pewno byłoby dobrze, gdyby w szkołach

uczniów sytuacja wygląda podobnie, a jeszcze są zajęcia

istniała przestrzeń dla tych nauczycieli i uczniów, którzy

pozaszkolne, czasem do późnych godzin wieczornych.

chcą się rozwijać, pracując metodą tutoringu.

Prawdziwe szaleństwo.
Cóż, jeśli stworzyliśmy instytucję, gdzie trudno o autentyczne, indywidualne spotkanie ucznia i nauczyciela,

Jarosław Traczyński – tutor, konsultant, szkoleniowiec, nauczyciel historii . Współzałożyciel i prezes Fundacji Kolegium Tutorów. Koordynator programu „Tutor we wrocławskiej
szkole”, realizowanego w przeszło 30 szkołach publicznych we Wrocławiu.
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Nie ma dobrej szkoły bez sportu
NATALIA KOPERSKA

Wychowanie fizyczne powinno być traktowane na
równi z lekcjami języka polskiego, matematyki czy
fizyki jeśli chodzi o wymagania dotyczące aktywności ucznia, ale też zaangażowania nauczyciela.

pryszniców lub jest ich za mało, a dziesięciominutowa
przerwa jest zbyt krótka, by spokojnie z nich skorzystać. U nastolatków (szczególnie u dziewcząt) może
to potęgować niechęć do uczestniczenia w zajęciach
WF-u.
Tymczasem zajęcia sportowe mogą być dobrą
okazją do budowania pozytywnego obrazu własnego
ciała. Badania wskazują, że aktywność fizyczna wiąże się
z bardziej pozytywnym postrzeganiem siebie. Monika
Guszkowska i Sylwia Sionek wykazały, że uczestniczenie

Coraz więcej uczniów unika uczestnictwa w zaję-

dwa razy w tygodniu w ćwiczeniach o umiarkowanej

ciach WF-u. Nauczyciele tego przedmiotu alarmują,

intensywności może zwiększać zadowolenie z własnego

że kolejne dzieci są zwalniane przez rodziców/lekarzy

ciała oraz zmniejszać negatywne stany emocjonalne1.

z brania aktywnego udziału w lekcjach. Młodzież coraz

Duża jednak w tym rola nauczyciela oraz odpowiednio

rzadziej uprawia jakikolwiek sport. Osiedlowe boiska

dobranych ćwiczeń. Inne badania wskazują, że zajęcia

często są niewykorzystane, lokalne kluby sportowe

jogi czy pilates bardziej niż inne formy ruchu pomagają

odnotowują spadek liczby uczestników zajęć.

podnosić samoocenę2. Warto również stawiać na formy

Zajęcia sportowe mogą być dobrą okazją do
budowania pozytywnego obrazu własnego ciała.
Niechęć do uczestnictwa w zajęciach sportowych

ruchu, w których różnice w sprawności fizycznej nie

może mieć różne źródła. Młodzi ludzie, szczególnie

są istotne, a które wiążą się z pozytywną atmosferą na

w okresie dojrzewania, często czują się niekomfortowo

zajęciach, na przykład zumbę. Każda forma ruchu, która

w swoim ciele. Rówieśnicy bywają okrutni dla osób,

kieruje koncentrację na własną osobę, a nie na rywali-

które szybciej dojrzewają, wyglądają inaczej, są otyłe,

zację z innymi, może być korzystna w przypadku dzieci

mają blizny czy znamiona. Dodatkowo często w szat-

niechętnych uprawianiu sportu z powodu wyglądu ciała

niach przy szkolnych salach gimnastycznych brakuje

czy własnego poziomu sprawności.

1 Monika Guszkowska, Sylwia Sionek, Zmiany oceny ciała i nastroju kobiet uczestniczących w trzymiesięcznym programie ćwiczeń tlenowych, „Turystyka
i Rekreacja” 2011, nr 7, s. 121–126.
2 Agnieszka U. Zając, Katarzyna Schier, Body image dysphoria and motivation to exercise: A study of Canadian and Polish women participating in yoga or
aerobics, „Archives of Psychiatry and Psychoteraphy” 2011, Vol. 13, No. 3, s. 67–72.
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Niestety, coraz mniej jest otwartych i ogólnodo-

trudno sobie wyobrazić, że mogliby puścić dziecko

stępnych obiektów sportowych. Orliki i boiska przy-

samo na dwór, by pograło w piłkę, gumę czy klasy,

szkolne często są ogrodzone oraz wynajmowane przez

a oni nie mają kiedy pilnować swoich pociech poza

szkółki piłkarskie. A na wielu osiedlowych placach

domem. Łatwiej jest włączyć dziecku telewizor lub dać

można zobaczyć zakaz gry w piłkę. Każdy fragment

tablet. Z drugiej strony place zabaw na zamkniętych

wolnej przestrzeni jest zabudowywany blokami. Po-

osiedlach, choć wydają się bezpieczniejsze, mogą

między nimi rzadko zostawia się (obowiązkowe w PRL-u)

okazać się dla dziecka nieatrakcyjne, jeśli w okolicy ma

miejsce na boisko lub plac do uprawiania różnorodnej

niewielu kolegów. Tymczasem zachęcanie dziecka do

aktywności fizycznej (choćby skakania w gumę, gry

ruchu – każdego rodzaju, nie musi to być sport wyczy-

w klasy, frisbee, kulki czy zbijaka). Na szczęście są też

nowy – powinno być ważną częścią wychowania.

pozytywne przykłady – budowanie ogólnodostępnych
skateparków, niewielkich ścianek wspinaczkowych na

Równie ważne jest budowanie pozytywnego
stosunku do aktywności fizycznej. Rodzice, którzy

Miejskie parki to idealne miejsce
do promowania aktywności fizycznej.
świeżym powietrzu czy uruchamianie otwartych i bez-

sami są mało aktywni, często ulegają prośbom dzieci

płatnych lodowisk lub górek do zjeżdżania na sankach

o zwolnienie z WF-u. Część nie chce, aby WF obni-

w sezonie zimowym.

żał średnią ocen. Dorośli nie zdają sobie być może

Potrzeba jednak więcej tego typu inicjatyw, w do-

sprawy, jak ważny jest ruch nie tylko w fizycznym, ale

datku jak najbardziej zróżnicowanych. Być może ele-

także psychicznym rozwoju dziecka. Obecnie szkoła

mentem promowania aktywnego trybu życia mogłoby

jest nastawiona przede wszystkim na indywidualną

być wprowadzenie w miejskich parkach możliwości

pracę i osiągnięcia. To na lekcjach wychowania fizycz-

wypożyczenia za niewielką opłatą lub wręcz bez opłaty

nego młody człowiek ma szanse nauczyć się działania

sprzętu do gier i zabaw sportowych? Miejskie parki to

w grupie, radzenia sobie zarówno z wygraną, jak

idealne miejsce do promowania aktywności fizycznej.

i porażką, oraz wytrwałości. Sport (w szczególności

W niektórych są organizowane darmowe zajęcia jogi,

gry zespołowe) uświadamia nam, że czasem warto

tai-chi, nordic walking czy treningi biegowe. Należy

zrezygnować z własnych ambicji, by mogła zwyciężyć

wspierać i rozwijać tego typu inicjatywy. Potrzebne

drużyna; sprzyja rozwijaniu koncentracji i motywacji,

jest też zachęcanie do włączenia się w nie innych

uczy cierpliwości i pokonywania słabości. Zmęczenie

ośrodków sportowych. Sport powinien być nieodłącz-

mięśni sprzyja rozluźnieniu zbierających się w nich

nym elementem parku. Świetnym przykładem jest

w wyniku stresu napięć i ułatwia relaksację. Odpo-

teren wokół PGE Stadionu Narodowego w Warszawie,

wiednio dobrane ćwiczenia wzmacniają mięśnie ple-

zagospodarowany z myślą o aktywności fizycznej.

ców, przeciwdziałają skrzywieniom kręgosłupa oraz

Można tam pobiegać na 100 metrów, spróbować sił

wspierają rozwój koordynacji ruchowej. Dodatkowo

w slackline czy pojeździć na rolkach i deskorolkach.

sport poprawia czas reakcji oraz zwiększa odporność

Takich miejsc powinno być jak najwięcej – wzdłuż rzek,

na stres. Ruch reguluje gospodarkę hormonalną, co

w parkach, przy miejskich ośrodkach sportu. Nie należy

jest szczególnie istotne dla młodzieży. Regularne

też zapominać o mniejszych miejscowościach, zwłasz-

ćwiczenia poprawiają wydolność układów odporno-

cza tych, w których obecnie nie ma wielu możliwości

ściowego, oddechowego i krążenia, dodają ogólnej

darmowego uprawiania sportu.

energii, przyspieszają przemianę materii, poprawiają

Dzieci nie uprawiają sportu również dlatego, że
rodzice nie mają dla nich czasu. Mieszkańcom miast

samopoczucie, zmniejszają poziom cukru we krwi
oraz dobowe zapotrzebowanie na leki przeciwcu-
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krzycowe u osób chorych, sprzyjają usprawnieniu

Oczywiście potrzebny jest czas na przygotowanie się

narządów ruchu…

do zajęć, a potem na powrót do szkoły, nie powinno

Korzyści zdrowotne płynące z regularnej, umiarko-

się to jednak odbywać kosztem ćwiczeń. WHO zaleca

wanej aktywności fizycznej można wymieniać długo.

60 minut aktywności fizycznej dziennie dla osób

Nauka nowych ruchów stymuluje komórki nerwowe do

w przedziale wiekowym 5–17 lat. Minimalną zalecaną

tworzenia nowych połączeń między neuronami. A im

ilością ruchu jest 180 minut tygodniowo. Tymczasem

gęstsza sieć połączeń między neuronami, tym spraw-

są szkoły, w których czas faktycznego ruchu oscyluje

niejsza głowa: lepsza pamięć i koncentracja, lepsze

w okolicach 90 minut. To o połowę mniej niż zalecane

kojarzenie. Gdzie łatwiej o naukę nowych ruchów

minimum!

niż w sali gimnastycznej? Najprościej i najtaniej jest
uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego.
Wychowanie fizyczne powinno być zatem traktowane na równi z lekcjami języka polskiego, mate-

Być może wydłużenie zajęć WF-u z 45 do 90 minut
(co już uczyniono w niektórych szkołach) pozwoliłoby
na spokojne przygotowanie się do lekcji, rozgrzewkę, zajęcia właściwe, rozciąganie na koniec lekcji (na

To na lekcjach wychowania fizycznego
młody człowiek ma szanse nauczyć się działania
w grupie, radzenia sobie zarówno z wygraną,
jak i porażką, oraz wytrwałości.
matyki czy fizyki jeśli chodzi o wymagania dotyczące

które często nie ma już czasu, a które jest niezwykle

aktywności ucznia, ale też zaangażowania nauczyciela.

istotnym elementem wyciszającym i wspomagają-

Powinno się też prowadzić kampanię informacyjną

cym odpoczynek i regenerację mięśni po wysiłku)

dla rodziców, a na zebraniach w szkole omawiać nie

oraz umycie się po zajęciach. Ideałem byłoby zatem

tylko stopnie z matematyki czy historii, ale również

sześć godzin lekcyjnych WF-u, zblokowanych po dwie.

znaczenie aktywności fizycznej dla psychofizycznego

Oczywiście plany lekcji i bez tego są przeładowane,

rozwoju dziecka. Zdarza się bowiem, że wychowanie

dlatego powinniśmy zacząć od podejścia nauczycieli

fizyczne jest traktowane jak „zło konieczne” nawet

innych przedmiotów do zajęć sportowych. W zajęcia

przez nauczycieli innych przedmiotów. Jak zatem mają

wychowania fizycznego powinny być wplecione ćwi-

przykładać się do niego uczniowie?

czenia korygujące i przeciwdziałające wadom postawy,

Przygotowując się do napisania niniejszego tekstu,
zapytałam młodych zawodników, z którymi współpra-

muszą być prowadzone kreatywnie i być przeciwwagą

cuję w klubach sportowych jako psycholog sportu, ile

dla siedzącego trybu życia. Mają zachęcać do ruchu.

mają godzin WF-u w tygodniowym planie zajęć. Kilka

Warto stawiać na gry sportowe i zabawę, pozwolić

osób powiedziało, że trzy; kilka, że pięć; a spora grupa,

uczniom się wyszaleć, niezależnie od ich wieku. Ćwi-

ku mojemu zaskoczeniu, odpowiedziała, że zaledwie

czenia z towarzyszeniem muzyki i śmiechu zwiększają

dwie godziny lekcyjne! Okazało się, że te dwie godzi-

atrakcyjność zajęć. Nuda i monotonia zniechęcą nawet

ny wychowania fizycznego to jedna godzina ćwiczeń

najwytrwalszych.

w szkolnej sali i dwa razy po 30 minut basenu (a cza-
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ćwiczenia wytrzymałościowe i wzmacniające. Lekcje

Budowanie zaangażowania uczniów w sport oraz

sem 15 minut, jeśli klasa jest liczna lub w zimie, gdy

rozwijanie ich motywacji do aktywności fizycznej jest

należy się dokładnie wysuszyć), który jest liczony przez

niezwykle ważne. Kluczowe jest tu zaangażowanie

szkołę jako cztery godziny: czas potrzebny na dotarcie

dorosłych, gdyż modelowanie jest ważnym elementem

na basen, przebranie się, wysuszenie i powrót do szko-

uczenia. Jeśli nauczyciel jest niezaangażowany, zosta-

ły jest traktowany jak lekcja wychowania fizycznego.

wia zajęcia uczniom (słynne „macie piłkę i grajcie”), to
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nie ma szans na zainteresowanie uczniów. Nauczyciel

lokalnych drużyn czy klubów sportowych – w promo-

z pasją, który sam chętnie uprawia sport, ćwiczy razem

cję aktywności fizycznej. Takie wydarzenia, jak „trening

z uczniami, proponuje dyscypliny sportowe, które lubi,

z gwiazdą”, zawsze cieszą się popularnością wśród

często potrafi zarazić dzieci pozytywnym nastawie-

młodzieży. Polscy paraolimpijczycy jeżdżą po kraju

niem do sportu.

z pokazami szermierki na wózkach, a młodzież ma

Równie istotne jest podejście nauczyciela do
uczniów. Atmosfera panująca na lekcjach czy w klubie

wówczas możliwość spróbowania swoich sił w tej dyscyplinie sportowej. Lokalne kluby sportowe mogłyby

sportowym może skutecznie zachęcić lub zniechęcić

włączyć się w promocję aktywności fizycznej i swojej

do uczestnictwa w zajęciach. Dostrzeganie nie tylko

dyscypliny sportu wśród uczniów.

wyników, ale przede wszystkim włożonego wysiłku,

Również media, zarówno lokalne, jak i ogólno-

ustalanie celów (dopasowanych do indywidualnych

polskie, powinny zachęcać do aktywności fizycznej

możliwości i oczekiwań) wspólnie z uczniem, poka-

– lansować nie tylko piłkę nożną, ale i mniej medialne

zywanie, jak poprzez ćwiczenia, które zadaje nauczy-

dyscypliny sportowe oraz ruch jako taki w kontekście

ciel, można zrealizować indywidualny plan, sprzyja

poprawy wyglądu, ale przede wszystkim zdrowia.

motywacji uczniów do aktywności. Być może uczeń

Pamiętam telewizyjne lekcje jazdy na snowboardzie

uprawia jakąś nietypową dyscyplinę sportu? Można

czy deskorolce. Pokazywały one, że uprawianie sportu

wówczas pokazać, jak dzięki uczestniczeniu w zaję-

jest łatwe, i zachęcały do samodzielnego spróbowania.

ciach WF-u stać się lepszym zawodnikiem w „swojej”

Trzeba pracować nad tym, by aktywność fizyczna – każ-

dziedzinie. A może młody człowiek chciałby schudnąć

dego rodzaju – stała się modna w każdej grupie wie-

albo marzy o rejsie dookoła świata?

kowej. Sukcesy sportowe Polaków zwiększają popular-

Choć nie jest to łatwe, warto poświęcać czas i za-

ność danej dyscypliny sportowej wśród młodzieży. Być

interesowanie każdemu uczniowi z osobna. Zaprocen-

może ich pokazywanie – nie tylko w migawce w wia-

tuje to zaangażowaniem oraz szacunkiem dla nauczy-

domościach sportowych – zwiększyłoby frekwencję

ciela. Chętniej przebywamy w miejscach, w których

w klubach sportowych związanych z daną dyscypliną.

Lokalne kluby sportowe mogłyby
włączyć się w promocję aktywności fizycznej
i swojej dyscypliny sportu wśród uczniów.
czujemy się dobrze. Podkreślanie mocnych stron

Potrzebujemy zmiany systemowej i zmiany myśle-

uczniów i ochrona tych, którym nie wychodzi ćwicze-

nia o sporcie dzieci i młodzieży. Młodzież, podobnie

nie, przed wyśmiewaniem przez sprawniejszych kole-

jak dorośli, staje się coraz bardziej wymagająca. Ocze-

gów, chwalenie i docenianie zaangażowania w ćwi-

kuje wysokiej jakości, jest niecierpliwa, chce wszystko

czenie, słowo „dziękuję” po złożeniu przez uczniów

mieć „tu i teraz”. Jest to związane z realiami, w których

sprzętu sportowego (nawet gdy uważamy, że należy

żyjemy. Internet, smartfony i telewizja, wszechobecny

to do ich obowiązków) – wszystko to może zachęcić

cukier oraz kofeina (także w herbacie i napojach ga-

do ćwiczeń. Poświęcenie każdemu uczniowi chwili

zowanych) sprawiają, że dzieci szybko się nudzą i cały

uwagi (na przykład poprzez indywidualne poprawienie

czas potrzebują stymulacji. Można oczywiście narzekać

błędów przy wykonywaniu ćwiczenia) oraz stosowanie

na „dzisiejszą młodzież”, można jednak zamiast tego

pozytywnych wzmocnień („Super!”, „Świetnie ci idzie!”,

zastanowić się, jak dostosować między innymi lekcje

„Brawo!”) pomaga budować motywację.

WF-u do nowych realiów. Warto też promować rodzin-

Pozytywne efekty przynosi również zaangażowanie
sportowców – absolwentów danej szkoły lub członków

ną aktywność fizyczną jako istotny element wychowania: weekendowe wycieczki piesze lub rowerowe,
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wspólną jazdę na rolkach czy nartach biegowych,

Aktywność fizyczna powinna być nieodłącznym

wspólne mecze koszykówki i tenisa stołowego To

elementem naszego życia. Im większa część społe-

świetny sposób na budowanie więzi rodzinnych, okazja

czeństwa będzie aktywna sportowo, tym mniejsze

do rozmowy i lepszego zrozumienia się, zwłaszcza

będą koszty związane z opieką zdrowotną. Warto więc

w czasach, gdy wielu dzieciom brakuje czasu spędza-

wszelkimi sposobami promować ruch zarówno wśród

nego z rodzicami, bez telewizora i telefonu.

dzieci i młodzieży, jak i wśród rodziców.

Natalia Koperska – nominowana psycholog sportu Polskiego Komitetu Olimpijskiego,
doktorantka w Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
Członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz European Federation of Sport
Psychology.
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Pomysł na małe szkoły
ELŻBIETA TOŁWIŃSKA-KRÓLIKOWSKA

Szczególnym zadaniem dla małych szkół jest szeroko
pojmowana edukacja obywatelska. Dobrze dobrane
i użyte narzędzia edukacyjne nie tylko wychowują
przyszłych obywateli, ale mogą też oddziaływać
na dorosłych.

miejscowościach odgrywają szczególnie ważną rolę,
i to właśnie tam decyzja o ich likwidacji przynosi
najwięcej negatywnych konsekwencji. Za trwanie
i rozwój małych szkół w największym stopniu odpowiadają samorządy gminne. Polskie samorządy mają
liczne zadania i ograniczone środki finansowe na ich
realizację, co sprawia, że stoją przed wieloma trudnymi
decyzjami. Z tego względu łatwo zrozumieć, dlaczego
niektóre z nich decydują się na likwidację mniejszych
szkół. Warto jednak, żeby samorządowcy rozważyli także argumenty przemawiające za utrzymaniem mniej-

Małe szkoły wydają się niektórym osobom placówkami niepotrzebnymi, marginalnymi dla polskiego
szkolnictwa i zasługującymi na likwidację, jednak w rze-

szych placówek i szukali rozwiązań pozwalających je
utrzymać i rozszerzyć ich rolę.
Przede wszystkim najmłodsze dzieci powinny mieć

czywistości są ważnym elementem polskiego systemu

zajęcia blisko domu. Co prawda duże placówki, do

edukacji.

których trafiają uczniowie z zamykanych szkół, są nieraz

Dziś w prawie co piątej szkole podstawowej w Pol-

lepiej wyposażone, ale na etapie wczesnej edukacji

sce liczba uczniów nie przekracza 50 . W takich pla-

wyposażenie klas odgrywa rolę drugorzędną. Dla ma-

cówkach na klasę przypada średnio mniej niż 10 dzieci.

łych dzieci najważniejsze są: poczucie bezpieczeństwa,

Sytuacja jest przy tym zróżnicowana regionalnie, bo

kontakt i współpraca szkoły z rodziną oraz dobre relacje

wiele zależy od gęstości sieci osadniczej. W niektórych

ucznia zarówno z nauczycielem, jak i z innymi uczniami.

1

miastach trudno znaleźć dla dziecka miejsce w szkole

Czasem można usłyszeć, że zamknięcie małej szkoły

podstawowej blisko domu, lecz podobne przypadki

nie jest problemem, bo duża placówka, do której trafią

można uznać za lokalne wyjątki. W skali ogólnokrajo-

dzieci, znajduje się tylko pięć kilometrów dalej. Jednak

wej postępuje niż demograficzny, uczniów ubywa i nie

autobus, który dowozi dzieci na lekcje, często objeżdża

widać, by ta tendencja miała się odwrócić. W części

wszystkie przysiółki, i niepozorne pięć kilometrów zmie-

województw odsetek podstawówek, gdzie uczy się nie

nia się w godzinę dojazdu. Do tego dochodzi droga,

więcej niż 50 uczniów, sięga nawet 30 procent.

którą dzieci muszą zazwyczaj pieszo pokonać ze swoich

Oczywiście małe szkoły można spotkać i na wsi,

domów na przystanek autobusowy, również w miesią-

i w mieście. Na podwójną uwagę zasługują jednak

cach, gdy pogoda ich nie rozpieszcza. Stan techniczny

małe wiejskie szkoły podstawowe, które w swoich

autobusów dowożących dzieci oraz opieka, jaką mają

1 Dane Ministerstwa Edukacji Narodowej z Systemu Informacji Oświatowej z 30 września 2014.
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podczas przejazdu, często pozostawiają wiele do życze-

tekarze – w większości mieszkają w miejscowości gmin-

nia, co potwierdza niedawna kontrola NIK .

nej, czyli tam, gdzie z reguły znajduje się duża szkoła. Na

2

Dodajmy, że z dużej części sołectw w Polsce nie

co dzień utrzymują kontakt z nauczycielami, ich dzieci

ma połączeń komunikacji publicznej z miejscowością

mają blisko swoją szkołę, z której oferty w pełni mogą

gminną. Jeżeli szkoła znajduje się daleko, a rodzice

skorzystać, łatwiej im też odwiedzić gminny dom kultu-

nie mają samochodu, to rzadko pojawiają się w szko-

ry, bibliotekę lub Orlika, zazwyczaj również usytuowane-

le, spada frekwencja na zebraniach. Wizyty rodziców

go w większej miejscowości.

w wielu przypadkach ograniczają się do trzech obowiąz-

Istnienie szkoły we wsi ma duże znaczenie nie tylko

kowych zebrań w ciągu roku szkolnego. Trudno w tych

dla dzieci i ich rodziców, ale również dla pozostałych

warunkach o dobrą współpracę między nauczycielami

członków lokalnej społeczności. Wiejskie szkoły są bo-

a rodzicami, zwłaszcza że na terenach wiejskich ciągle

wiem miejscem imprez kulturalnych, pikników rodzin-

rzadkie jest używanie przez dorosłych na co dzień tech-

nych, występów teatrzyków i chórów, wydarzeń spor-

Warto, żeby samorządowcy rozważyli argumenty
przemawiające za utrzymaniem mniejszych
placówek i szukali rozwiązań pozwalających
je utrzymać i rozszerzyć ich rolę.
nologii informacyjno-komunikacyjnych, które mogłyby

towych. W szkolne budynki są wpisane również funkcje

częściowo zastąpić kontakt bezpośredni.

pozaoświatowe – tu organizuje się lokale wyborcze oraz

Długie dojazdy do szkoły sprawiają też, że wiele

schronienia dla ofiar katastrof czy klęsk żywiołowych.

dzieci nie korzysta w pełni z tego, co uchodzi za jedną

I to szkoła zapewnia nieraz jedyne większe, ogrzewane

z kluczowych przewag dużych szkół nad małymi, czyli

pomieszczenie w okolicy na potrzeby spotkań miesz-

z bogatszej dodatkowej oferty edukacyjnej. Godzina

kańców, na przykład rady sołeckiej czy zebrań wiejskich.

powrotu dzieci do domu jest podyktowana możliwo-

Mieszkańcy wsi zawsze rozumieli ważną rolę szkoły – już

ściami zapewnienia dowozu przez gminę i najczęściej

w dwudziestoleciu międzywojennym powstawały spo-

uniemożliwia pozostanie w szkole i udział w zajęciach

łeczne komitety budowy szkół, mieszkańcy nierzadko

dodatkowych.

oddawali prywatne działki pod ich budowę, całe rodziny

Nawet gdy większa szkoła naprawdę stwarza lepsze

pracowały przy wznoszeniu ich zabudowań. Po II wojnie

warunki do nauki (choć nie ma badań potwierdzających

światowej podobnie stawiano nowe szkoły z udziałem

tę tezę), możliwość skorzystania z nich w pełni przez

społeczności lokalnej; co więcej, mieszkańcy przez lata

uczniów z odległych miejscowości jest ograniczona.

własnymi rękoma wykonywali potrzebne remonty.

Jeśli małe dziecko wstaje przed godziną szóstą rano, aby

To wszystko pokazuje, jak wielkie znaczenie lokalne

dotrzeć na czas do szkoły, jego zmęczenie negatywnie

mają wiejskie szkoły. Ale powinno ono być jeszcze więk-

wpływa na możliwości percepcyjne i motywację do

sze. Jako najczęściej jedyne instytucje publiczne w ma-

nauki w ciągu dnia.

łych miejscowościach, szkoły powinny być ośrodkami

Z tego właśnie względu likwidacja małych szkół

rozwoju lokalnego z prawdziwego zdarzenia i posiadać

sprzyja rozwarstwieniu społecznemu. Przedstawiciele

ofertę dla wszystkich mieszkańców – począwszy od

lokalnej elity – urzędnicy, lekarze, prawnicy czy biblio-

dzieci w wieku żłobkowym aż po seniorów.

2 NIK o dowożeniu dzieci do szkół, Najwyższa Izba Kontroli, 14 maja 2015, https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-dowozeniu-dzieci-do-szkol.html
(dostęp 2 listopada 2015).
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Idea uczenia się przez całe życie powinna być

w Polsce procesów demograficznych jest nie tylko

urzeczywistniana w każdej wiejskiej szkole. Przykłado-

spadek liczby uczniów, ale także wzrost liczby osób

wo, warto, by wiejskie szkoły organizowały tak zwane

starszych. Ponieważ młodzi mieszkańcy małych miej-

grupy zabawowe – zajęcia, które na przykład dwa razy

scowości często przenoszą się do miast lub wyjeżdżają

w tygodniu prowadzi odpowiednio przygotowany

za granicę, na wsi już dziś żyje duża grupa samotnych

nauczyciel, a w których uczestniczą rodzice wraz ze

seniorów. Szkoła powinna mieć ofertę również dla nich,

swoimi maleńkimi dziećmi3. Dorośli uczą się tam, jak

dając okazję do uczenia się nowych rzeczy, wyjścia

można bawić się z dzieckiem, jednocześnie wspierając

z domu, spotykania się z innymi ludźmi. Potrzeby tej

je w rozwoju. Wymieniają się doświadczeniami, co jest

grupy wiekowej są bardzo duże i rosną, o czym może

ważne, bo na wsiach młodzi rodzice nie mają miejsc

świadczyć lawinowy rozwój tak zwanych uniwersyte-

i okazji do spotkań.

tów trzeciego wieku, które jednak powstają głównie

Kolejną grupą, dla której szkoła powinna mieć ofertę,
jest młodzież – niedawni absolwenci szkoły. Zapew-

w miastach.
W 2015 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

nienie różnego rodzaju zajęć świetlicowych, realizacji

zaczęło wdrażać projekt Senior-WIGOR. W ramach tej

lokalnych projektów, miejsca do odrabiania lekcji czy

inicjatywy w kraju będą powstawać miejsca, w których

spędzenia wolnego czasu, w tym w weekendy, zimowe

osoby starsze zyskają dostęp do biblioteki, rehabilitacji,

ferie i wakacje, to ważne zadanie szkoły, które powin-

zajęć edukacyjnych itd. Warto pomyśleć o włączeniu do

no być wzięte pod uwagę przez jej organ prowadzący

tego projektu wiejskich szkół. Trudno przecież stwo-

i osoby nią zarządzające.

rzyć w każdym sołectwie nowy ośrodek dla seniorów,

W wiejskiej szkole ofertę dla siebie powinni znaleźć
również dorośli. Od dawna jest oczywiste, że w żadnym

a w szkołach są wyposażone sale, komputery, sprzęt
sportowy. Z tych zasobów gromadzonych z publicznych

Jeżeli szkoła znajduje się daleko, a rodzice nie mają
samochodu, to rzadko pojawiają się w szkole, spada
frekwencja na zebraniach.
zawodzie nie możemy przestać się uczyć, a życie co-

funduszy powinny korzystać nie tylko osoby w wieku

dzienne również wymusza ciągłą naukę nowych rzeczy.

kilku czy kilkunastu, ale też kilkudziesięciu lat. Senio-

Niestety, w Polsce wciąż mamy niskie wskaźniki udziału

rzy na terenach wiejskich będą korzystali z punktów

osób dorosłych w edukacji po zakończeniu edukacji

WIGOR-u, jeśli będą one usytuowane blisko ich miejsca

szkolnej czy wyższej. Co gorsza, w ciągu ostatnich lat

zamieszkania.

te wskaźniki jeszcze się obniżyły, i to pomimo napływu

Szczególnym zadaniem dla małych szkół jest szeroko

funduszy europejskich przeznaczonych na zwiększenie

pojmowana edukacja obywatelska. Kolejne wyniki

ich dostępności. Na wsiach o kontynuację nauki tym

Diagnozy społecznej4 pokazują, jak daleko nam do spo-

trudniej, że blisko domu mieszkańcy z reguły nie mają

łeczeństwa obywatelskiego – ciągle niewiele osób działa

żadnej oferty kursów czy szkoleń. Kto ma wypełniać tę

w organizacjach pozarządowych, frekwencja wyborcza

lukę, jeśli nie lokalne szkoły?

waha się w okolicach 50 procent, młodzież głosuje na

Grupą, na którą szkoły powinny zwrócić szczególną
uwagę, są seniorzy. Przejawem obserwowanych dziś

polityków prezentujących skrajne poglądy, internet jest
miejscem nienawistnych komentarzy. Tej sytuacji nie

3 Grupy zabawowe, Fundacja Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego, http://www.frd.org.pl/programy/archiwalne/grupy_zabawowe (dostęp 2 listopada 2015).
4 Doroczne badania społeczne prowadzone przez zespół pod kierunkiem profesora Janusza Czapińskiego, http://www.diagnoza.com/ (dostęp
2 listopada 2015).
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zmienią rodzice, może ją zmienić szkoła, a zwłaszcza

Wbrew stereotypom jakość edukacji oferowanej

mała szkoła, działająca w ścisłym kontakcie z mieszkań-

przez małe wiejskie szkoły nie odstaje od oferty szkół

cami i znająca środowisko lokalne.

miejskich. Nie ma żadnych różnic w kwalifikacjach na-

Na to zadanie warto zwrócić uwagę tym baczniej, że

uczycieli miejskich i wiejskich. Ci drudzy mają niekiedy

poprzez dobrą edukację obywatelską można wpływać

nawet więcej ukończonych kursów i studiów podyplo-

nie tylko na dzieci i młodzież, ale również na dorosłych

mowych, ponieważ często muszą uczyć kilku przedmio-

– rodziców, dziadków i sąsiadów uczniów. Z tej szansy

tów.

mogą skorzystać szczególnie wiejskie szkoły, gdzie

Jeśli chodzi o wyniki egzaminów zewnętrznych,

w działania edukacyjne łatwo zaangażować rodziny,

prawdą jest, że przeciętnie szkoły wiejskie uzyskują

sąsiadów, a niekiedy całą wieś.

słabsze wyniki niż miejskie, jest to jednak element ogól-

To nie jest tylko teoria. O tym, jak wiele mogą

noświatowej prawidłowości. Za jej przyczynę uważa

zdziałać dzieci wraz z dorosłym mieszkańcami, świadczą

się tak zwany współczynnik społeczno-ekonomicz-

chociażby wnioski płynące z programu „Z Małej Szkoły

ny, którego miarami są wykształcenie rodziców i ich

Wbrew stereotypom jakość edukacji oferowanej
przez małe wiejskie szkoły nie odstaje od oferty
szkół miejskich.
w Wielki Świat” (POKL.3.3.4)5, który był realizowany

zamożność. Na etapie początkowej edukacji mają one

przez Federację Inicjatyw Oświatowych i jej partnerów

szczególnie duży wpływ na osiągnięcia szkolne dzieci.

w 119 małych wiejskich szkołach podstawowych na

Na terenach wiejskich mieszka mniej wysoko wykształ-

terenie dziewięciu województw od grudnia 2009 roku

conych i zamożnych osób, stąd wniosek, że różnice

do października 2013 roku. W ramach działań realizo-

w wynikach egzaminów muszą mieć swoje źródło nie

wanych w szkołach dzieci dowiadywały się na przykład,

tylko w poziomie nauczania, zwłaszcza że w ostatnich

kim jest sołtys i jakie ma zadania. Poznawały sposób

latach systematycznie zmniejsza się w Polsce różnica

działania rady sołeckiej i przebieg zebrań wiejskich,

między wynikami egzaminów zewnętrznych uczniów

a następnie robiły symulację podziału funduszu so-

szkół wiejskich i miejskich. Są też takie wiejskie szkoły

łeckiego. W innym projekcie edukacyjnym uczniowie

podstawowe, które osiągają dużo lepsze wyniki niż

zbierali opinie mieszkańców na temat funkcjonowania

placówki warszawskie.

gminy i prezentowali je na posiedzeniu rady gminy.
Uczniowie, którzy biorą udział w podobnych

Do niedawna można było powiedzieć, że szkoły
wiejskie i miejskie znacząco różnią się wyposażeniem,

zajęciach, w sposób naturalny wykorzystują zdobytą

ale sytuacja zmienia się także pod tym względem. Dzięki

wiedzę w domu, na przykład pytając rodziców, co było

projektom unijnym te różnice już nie są tak wyraźne, jak

tematem obrad ostatniego zebrania wiejskiego. Gdy

jeszcze kilka lat temu. Mało tego, liczba dzieci przypa-

usłyszą: „nie wiem”, pytają, co było na wcześniejszym.

dających na komputer nieraz jest bardziej korzystna

W obliczu takich pytań rodzice zazwyczaj starają się

w małej wiejskiej szkole niż w szkole wielkomiejskiej,

zaktywizować i spełnić oczekiwania dzieci. Dobrze

gdzie uczą się setki dzieci.

dobrane i użyte narzędzia edukacyjne nie tylko wycho-

Nic zatem nie potwierdza, by szkoły wiejskie miały

wują przyszłych obywateli, ale mogą też oddziaływać

być w jakiś sposób gorsze. A skoro tak, to mała wiejska

na dorosłych.

szkoła może dać swoim uczniom przepustkę do wiel-

5 Z małej szkoły w wielki świat, Na zakończenie projektu, 21 listopada 2013, http://malaszkola.pl/505-na-zakonczenie-projektu (dostęp 2 listopada 2015).
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kiego świata. Ważne jest, aby nauczyciele, uczniowie

wszyscy się znają, może później utrudniać odnalezienie

i rodzice wierzyli, że pochodzenie nawet z najmniejszej

się i przebicie w większym środowisku, wśród wielu

miejscowości nie ogranicza możliwości bycia pełno-

obcych ludzi.

prawnym obywatelem świata i że można, a nawet na-

Jak więc wykorzystać mocne strony małej szkoły,

leży, dobrze przygotować się w małej szkole do dalszej

jednocześnie niwelując jej ograniczenia? Doświadczenia

edukacji oraz dobrego życia. Dyrektorzy i nauczyciele

płynące ze wspomnianego programu „Z Małej Szkoły

małych wiejskich szkół, przedstawiciele ich organów

w Wielki Świat” podpowiadają, że warto sięgnąć po

prowadzących nie powinni koncentrować się na mniej-

metodę projektów edukacyjnych. Kluczem do sukcesu

szym potencjale swoich szkół, utrudnionym dostępie

w jej realizacji są elementy. Po pierwsze, najlepsze efek-

do muzeów, obiektów sportowych czy naukowych, ale

ty uzyskuje się, gdy dzieci realizują projekty w grupach

dostrzec i docenić zasoby znajdujące się w najbliższej

zróżnicowanych wiekowo. Dlatego uczniowie klas 1–3

okolicy, do których z kolei miejskie szkoły z reguły nie

szkoły podstawowej powinni pracować razem, w jednej

mają dostępu.

grupie, podobnie jak uczniowie klas 4–6. Po drugie,

Tuż za płotem wiejskiej szkoły rozpościera się wspa-

projekty muszą być realizowane w ścisłym związku ze

niałe środowisko przyrodnicze – łąki, pola, lasy. Jeśli

środowiskiem lokalnym i zakładać oddziaływanie dzieci

nauczyciel ma niewielką klasę, może w każdej chwili

na nie. W ten sposób w uczniach buduje się poczucie

zdecydować o wyjściu poza mury szkoły i nie jest mu

sprawstwa: widzą, że już teraz, a nie w odległej przy-

do tego potrzebna pomoc innych dorosłych. Poznawa-

szłości, mogą wpływać na swoje otoczenie. Po trzecie,

nie świata z bliska, a nie tylko z książek czy internetu,

w ramach działań projektowych dzieci muszą zyskiwać

to wielka korzyść dla uczniów. Szkoły na wsiach ciągle

kompetencje kluczowe – wiedzę i umiejętności, które

cieszą się wielkim wsparciem społecznym, odgrywają

pomogą im odnaleźć się w dorosłym życiu.

kluczową rolę w lokalnym środowisku, znaczna ich część

Oczywiście metoda projektu edukacyjnego jest już

została zbudowana wspólnymi siłami całej społeczno-

w Polsce znana. Mamy w prawie oświatowym zapis,

ści, ich uczniami byli i dziadkowie, i rodzice obecnych

że w gimnazjum uczeń musi wziąć udział w minimum

Jednym z efektów nauczania w ścisłej relacji
z otoczeniem lokalnym jest duma uczniów
z miejsca, z którego pochodzą.
uczniów. To kapitał, którego miejskie placówki na ogół

jednym takim projekcie. To jednak bardzo niewiele.

nie mają. Mieszkańcy małych miejscowości nadal chcą

Dla porównania, w ramach programu „Z Małej Szkoły

wspierać swoje szkoły. Radni, sołtys, mieszkańcy czy

w Wielki Świat” szkoły pracowały metodą projektu

pani w sklepie – poproszeni o pomoc, nie odmówią.

edukacyjnego przez pełne trzy lata szkolne, a ucznio-

Włączą się w działania edukacyjne, podzielą swoją eks-

wie realizowali po osiem projektów w roku. Osiągnię-

percką wiedzą, zaproszą do siebie.

to niesamowite efekty. Dzieci nabyły umiejętności

Jednocześnie jednak to, co jest zaletą uczenia się

i postawy, które zmieniły ich funkcjonowanie nie tylko

w lokalnym środowisku, może być wadą. Według badań

w szkole, ale i w życiu codziennym. W wyniku działań

młodzież na wsi ma zaniżoną samoocenę i jest mniej

projektowych uczniowie zaczęli sobie świetnie radzić

pewna siebie niż młodzież w mieście6. Funkcjonowanie

w urzędach, rozwinęli swoje kompetencje społeczne

od urodzenia w małej miejscowości i małej szkole, gdzie

tak, że wchodząc po raz pierwszy do obcej grupy dzie-

6 Agnieszka Strzemińska, Maria Wiśnicka, Młodzież na wsi. Raport z badania, Pracownia Badań i Innowacji „Stocznia”, Polsko-Amerykańska Fundacja
Wolności, Warszawa 2011.
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ci, potrafili ją zorganizować i rozdzielić w niej zadania,

próbny sprawdzian w klasie szóstej dzieci piszą wspól-

a następnie zweryfikować wyniki pracy i zaplanować

nie z nimi. Rodzice zasiadają w ławce wraz z dzieckiem

następne działania.

i włączają się w rozwiązywanie zadań, dzięki czemu

Z takich metod powinny jak najczęściej korzystać
wszystkie szkoły, ale szczególnie wiejskie, gdyż z jednej

wiedzą, jak przebiega egzamin, mogą też zobaczyć,
jak ich dziecko radzi sobie ze stresem i wymaganiami.

strony to w nich łatwiej zorganizować takie działania,

W tej szkole zebrania są wspólne dla rodziców i dzieci.

a z drugiej wzbogacą one impulsy rozwojowe oddziału-

Obowiązuje zasada, zgodnie z którą nie rozmawia się

jące na dzieci.

o uczniach za ich plecami. Nauczyciele i rodzice przy-

Jednym z efektów nauczania w ścisłej relacji z oto-

znają, że to bardzo zmienia perspektywę i ułatwia roz-

czeniem lokalnym jest duma uczniów z miejsca, z któ-

wiązywanie problemów. W Zastrużu rodzice regularnie

rego pochodzą. Nad poznaniem „małej ojczyzny” trzeba

przychodzą do świetlicy czytać dzieciom na głos. Mają

z uczniami pracować, zakładając, że w każdym zakątku

dyżury i przynoszą swoje ulubione książki7.

świata jest coś interesującego – przyrodniczo, historycznie, etnograficznie lub architektonicznie – i trzeba

Inny przykład oferuje gminna Szkoła Podstawowa
w Radowie Małym (województwo zachodniopomor-

W Polsce jest coraz więcej wiejskich szkół, które mają
wspaniałe, autorskie pomysły.
to wykorzystywać podczas lekcji. W przeciwnym razie

skie). Co prawda nie jest to mała placówka, bo uczy się

uczniowie dostają przekaz, że kolorowy świat i intere-

w niej około 200 uczniów, ale warto o niej wspomnieć.

sujące życie są w Warszawie, Krakowie i Londynie, więc

Tamtejsi nauczyciele poczuli się zainspirowani do

z rodzinnej miejscowości trzeba jak najszybciej uciekać.

zmiany metod i organizacji nauczania. Utworzyli trzy

Nauczyciele często nie doceniają środowiska lokalnego

pracownie: podróżniczą, teatralną i kulinarną, które

i nie wykorzystują go jako zasobu, pracując z pomocą

mają stosowne do nazw wystrój i wyposażenie. W tych

gotowych materiałów edukacyjnych, nieuwzględniają-

trzech pracowniach uczniowie co tydzień biorą udział

cych warunków lokalnych. Tacy pedagodzy często sami

w projektach edukacyjnych, realizując jednocześnie

są przekonani, że ich koledzy w dużych miastach pracu-

podstawę programową wielu przedmiotów8. To dowód,

ją lepiej i mogą dać ciekawszą ofertę. Poczucie niższej

że podczas lekcji w publicznej wiejskiej szkole da się

wartości małej szkoły i jej okolicy jest bezpodstawne,

pracować bardzo innowacyjnie.

ale dopóki sami nauczyciele w to nie uwierzą, dopóty
trudno będzie im dać skrzydła dzieciom.
W Polsce jest coraz więcej wiejskich szkół, które mają

Jeszcze inny ciekawy przykład możemy znaleźć
w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Węgoju na
Warmii. We współpracy z Nadleśnictwem Wipsowo,

wspaniałe, autorskie pomysły. Od takich szkół placówki

mieszkańcami wsi i stowarzyszeniem rozwoju lokalnego

w Warszawie czy Krakowie mogłyby się wiele nauczyć.

wymyślono i zrealizowano najpierw koncepcję wsi war-

Na przykład Publiczna Szkoła Podstawowa im. Astrid

mińskich straszydeł, a potem ścieżkę leśnych straszydeł.

Lindgren w Zastrużu (województwo dolnośląskie), pro-

Wyposażenie ścieżki powstało w konkursie, w którym

wadzona przez lokalne stowarzyszenie, wdrożyła wiele

chętne rodziny rzeźbiły leśne straszydła w pniach otrzy-

innowacji we współpracy z rodzicami. Już od kilku lat

manych z nadleśnictwa. Pomysły czerpano z podań

7 Film Model małej wiejskiej szkoły, FIO, 2013, https://www.youtube.com/watch?v=9Pw9FQAdMjw (dostęp 2 listopada 2015).
8 Filmy: Dobre praktyki nauczania w klasach I–III, IBE, 2014, https://www.youtube.com/watch?v=zFvqeKbnJiU (dostęp 2 listopada 2015); Jak nauczyciele
mogą inaczej pracować w klasach I–III, IBE, 2014, https://www.youtube.com/watch?v=rHj-AEk_8ZU (dostęp 2 listopada 2015); Matematyka w kuchni –
dobre praktyki w nauczaniu klas I–III, IBE, 2014, https://www.youtube.com/watch?v=0Y--F4iaOmk (dostęp 2 listopada 2015); Scena zamiast ławki – dobre
praktyki nauczania klas I–III, IBE, 2014, https://www.youtube.com/watch?v=rwf6WsDhh5U (dostęp 2 listopada 2015).
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ludowych. Straszydła postawiono w lesie, gdzie służą

To mieszkańcy wsi w końcu lat dziewięćdziesiątych

w lekcjach węgojskich uczniom i różnym wycieczkom

XX wieku uznali, że nie mogą pozwolić na likwida-

– od krajoznawczych po literackie. Szkoła w Węgoju

cję swoich szkół, i zaczęli organizować się w lokalne

weszła również w projekt adaptacji do polskich warun-

stowarzyszenia. Musieli nauczyć się wszystkiego: prawa

ków brytyjskiej koncepcji Leśnych Lekcji. Zakłada ona, że

oświatowego i samorządowego, załatwiania licznych

uczniowie klas 1–3 oraz 4–6 przez dwie–cztery godziny

spraw w jeszcze liczniejszych urzędach. Stawali się

lekcyjne w tygodniu uczą się w lesie. To zupełnie zmie-

pracodawcami, rozpoczynali zarządzanie publicznym

nia kontekst zajęć i zarazem otwiera przed nauczycie-

mieniem – użyczonym przez gminę budynkiem szkol-

lem nowe możliwości. Nie ma klas, ławek i dziennika,

nym – oraz przekazywaną dotacją oświatową. I tak małe

zmieniają się relacje między dziećmi oraz charakter

wiejskie szkoły stały się miejscem edukacji aktywnych

realizowanych zadań, a ponieważ do wyjścia w teren

mieszkańców wsi, środowiskiem, wokół którego buduje

potrzeba większej liczby dorosłych, w leśnych zajęciach

się lokalny kapitał społeczny.

biorą udział także rodzice. Nie tylko pilnują pociech, ale

Ale rozwój małych szkół zależy nie tylko od ludzi

też je wspierają i obserwują. Mogą zobaczyć swoje dzie-

i decyzji podejmowanych w środowisku lokalnym.

ci w grupie kolegów, zmiany, jakie w ich zachowaniu

Wiele należy poprawić w działaniach władz centralnych,

zachodzą podczas lekcji w lesie, na przykład jak nieśmia-

na szczeblu krajowym. Ważne jest, aby w parlamencie

li uczniowie nagle zyskują pewność siebie.

i urzędach centralnych uwzględniano specyfikę terenów

Na zamknięciu szkoły traci cała społeczność
lokalna, a skutkiem w dłuższej perspektywie
zawsze jest degradacja wsi i jej wyludnianie się.
Podobne przykłady są najlepszym dowodem, że
małe wiejskie szkoły potrafią radzić sobie świetnie.

jest tworzona z myślą o dużych miejskich szkołach.

Mogą być inkubatorami innowacji pedagogicznych

W wyniku takiego podejścia wymagania formalno-ad-

i organizacyjnych, bo wspaniałe pomysły na dobrą edu-

ministracyjne są identyczne wobec szkoły mającej 600

kację znajdą się wszędzie tam, gdzie pracują pasjonaci,

uczniów, dyrektora, wicedyrektorów i sekretariat, jak

a w małych szkołach ich nie brakuje.

wobec małej szkoły, w której uczy się 50 dzieci, nie ma

Małe wiejskie szkoły potrzebują jednak wsparcia.

obsługi sekretariatu, wicedyrektorów, a dyrektor prowa-

Wiele ich już zlikwidowano, a kolejne są ciągle zagrożo-

dzi również lekcje. Nie uwzględnia się też konieczności

ne likwidacją, bo przy obecnym systemie finansowania

przygotowania nauczycieli i opracowania materiałów

oświaty mniejsza liczba uczniów powoduje koniecz-

metodycznych do pracy w klasach łączonych, choć

ność dokładania dużych środków do ich utrzymania

tak jest zorganizowana nauka w ponad 20 procentach

z budżetów gmin. Wiele samorządów szuka rozwiązań

szkół podstawowych w Polsce (dane za rok szkolny

pozwalających na zachowanie szkół, przy jednoczesnym

2012/2013).

obniżeniu kosztów ich prowadzenia. Gminy likwidują
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wiejskich. Tymczasem większość uregulowań prawnych

Prowadzona na terenach wiejskich polityka spo-

więc szkoły, pozwalając potem lokalnym społeczno-

łeczna i rozwojowa powinna jak najwięcej korzystać

ściom założyć nową, niepubliczną szkołę lub przekazują

z potencjału miejscowych szkół. Do tego potrzebne jest

publiczną szkołę do prowadzenia organowi niepu-

jednak ponadresortowe spojrzenie na wiejską szkołę,

blicznemu. Te nowe organy prowadzące to najczęściej

gdyż działania takie podlegają nie tylko Ministerstwu

organizacje pozarządowe, a szczególnie lokalne stowa-

Edukacji Narodowej, ale także Ministerstwu Administra-

rzyszenia, wspierane od 16 lat przez Federację Inicjatyw

cji i Cyfryzacji, Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej,

Oświatowych.

Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi itd.
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Przykładowo, jeśli szkoła podstawowa ma kuch-

cześnie w miastach lokatorzy mieszkań komunalnych

nię, to lepiej, aby lokalny ośrodek pomocy społecznej

często mają prawo pierwokupu lokalu, o który przez

zamawiał dla podopiecznych z danej miejscowości

lata dbali. Zmiana tej sytuacji uratowałaby wiele szkół

obiady gotowane i wydawane w szkole. Analogicznie,

przed likwidacją, a wiele wsi przed degradacją.

zamiast tworzyć salę z dostępem do internetu w remi-

Inna kwestia dotyczy sposobu naliczania subwencji

zie strażackiej, można przystosować już wyposażone

oświatowej. Warto się zastanowić, czy nie należałoby

pomieszczenia szkolne.

zmienić definicji obszarów wiejskich, ponieważ dziś

Takie podejście poprawiłoby sytuację finansową

zwiększone środki na edukację z uwagi na „wiejskość”

szkół, pozwoliłoby na lepsze wykorzystanie publiczne-

przysługują szkołom zarówno z bogatej Lesznowoli

go mienia, integrowałoby społeczność lokalną wokół

pod Warszawą, jak i z podlaskich wsi za Drohiczynem.

szkoły i ułatwiłoby placówkom szkolnym funkcjono-

Taka sytuacja nie wydaje się sprawiedliwa. Subwencja

wanie w sytuacji niżu demograficznego. Nie twórzmy

powinna mieć w większym stopniu niż obecnie walor

więc miejsc konkurencyjnych w stosunku do szkół tam,

wyrównawczy, aby zapewnić wszystkim uczniom po-

gdzie nie ma to uzasadnienia, bo budowanie nowych

dobny standard nauki.

instytucji przy jednoczesnym zamykaniu szkoły jest nie-

Bardzo ważne jest uwzględnienie specyfiki warun-

racjonalne. Na zamknięciu szkoły traci cała społeczność

ków wiejskich w kształceniu nauczycieli. Konieczne

lokalna, a skutkiem w dłuższej perspektywie zawsze jest

jest ich przygotowanie do pracy z grupami zróżni-

degradacja wsi i jej wyludnianie się, o czym już przeko-

cowanymi wiekowo oraz do pracy środowiskowej.

nały się Portugalia i Hiszpania.

Obecnie nie wystarczy bowiem umiejętność przepro-

Ważnym warunkiem funkcjonowania szkół są
budynki szkolne, będące własnością gmin, choć często

wadzania lekcji zaplanowanych w programie. Istotne
jest uwzględnienie zasobów lokalnych, umiejętność

zbudowane i latami utrzymywane przez mieszkańców

współpracy z dorosłymi mieszkańcami. Konieczne

wsi. Obecnie nie mają oni jednak żadnego wpływu

staje się przygotowanie do uczenia dorosłych, których

na losy tych nieruchomości. Niestety, gdy samorząd

potrzeby edukacyjne będą coraz większe.

gminny likwiduje szkołę i nie zgadza się na użyczenie

Warto o te zmiany zadbać, aby nie zniknęły z naszej

budynku lokalnemu stowarzyszeniu do dalszego prowa-

mapy edukacyjnej dziesiątki kolejnych wspaniałych,

dzenia szkoły, budynek jest sprzedawany lub niszczeje.

małych szkół i aby te istniejące mogły się bezpiecznie

Społeczność lokalna bezpowrotnie traci majątek, który

rozwijać.

w poczuciu mieszkańców należy do nich, choć jedno-

Elżbieta Tołwińska-Królikowska – prezes Zarządu Federacji Inicjatyw Oświatowych,
pedagog, specjalistka ds. doskonalenia zawodowego nauczycieli, autorka wielu publikacji
oświatowych. Koordynatorka projektu „Z Małej Szkoły w Wielki Świat”, realizowanego w 119
szkołach w dziewięciu województwach od grudnia 2009 roku do października 2013 roku.
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NAPRAWIANIE
UNIWERSYTETU

Jak uniknąć pułapki zaniechania?
CEZARY WÓJCIK, OSKAR KOWALEWSKI

W ostatniej dekadzie zaobserwowaliśmy znaczną
poprawę pozycji dochodowej pracowników sektora
nauki, a także istotny wzrost nakładów na badania
naukowe oraz prace rozwojowe (B+R). Niestety,
wzrostowi nakładów finansowych nie towarzyszy
wzrost jakości prowadzonych badań. Słabość naszego sektora nauki jest jedną z największych blokad
rozwojowych.

To już jednak przeszłość. Dzisiaj nowa generacja Polaków stopniowo przejmuje stery zarządzania
krajem i staje przed nowymi wyzwaniami. Co zrobić,
aby zapewnić stabilny wzrost gospodarczy kraju przez
kolejne 25 lat? Co stwarza największe ograniczenie dla
rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego Polski? Czy
jesteśmy w stanie dogonić i przegonić gospodarczo
Niemcy oraz inne najbogatsze kraje świata?
W odpowiedzi na te pytania formułuje się zwykle
długą listę zaleceń i propozycji reform. Większość
z nich jest uzasadniona, bo niewątpliwie polska
transformacja pozostaje w wielu miejscach niedokończona, a stworzony system społeczno-gospodarczy ma
wiele deficytów. Niedostrzeganie tego byłoby błędem.
Ogromnym ograniczeniem dla dalszego rozwoju jest

W minionych 25 latach Polska osiągnęła ogromny

niewydolność sektora publicznego, niesprawność pań-

sukces. Udało się dokonać skutecznej transformacji

stwa i niemal całej jego administracji. Szczególnie do-

ustrojowej, ustabilizować kulejące podstawy makro-

tkliwa i rodząca nieufność do instytucji państwowych

Dzisiaj nowa generacja Polaków stopniowo
przejmuje stery zarządzania krajem i staje przed
nowymi wyzwaniami.
finansowe państwa oraz zapewnić trwały i stabilny

jest niesprawność sektora ochrony zdrowia, wymiaru

wzrost gospodarczy. W wielu miejscach Polski, w ma-

sprawiedliwości, ubezpieczeń społecznych, a także

łych i większych miejscowościach, widać gołym okiem

brak dostatecznej kontroli nad służbami specjalnymi.

realny postęp. W ciągu tego ćwierćwiecza polski PKB

Słusznie też wielu komentatorów zwraca uwagę na ni-

na jednego mieszkańca, mierzony według parytetu siły

ski kapitał społeczny, nierównomierny rozkład docho-

nabywczej, zwiększył się z około 35 procent poziomu

dów i chore stosunki na rynku pracy.

unijnego w 1990 roku do około 65 procent obecnie;
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We wszystkich tych obszarach niezbędne są korek-

w tym czasie byliśmy najszybciej rozwijającą się gospo-

ty i niewątpliwie należy je czynić. Ale co powinno być

darką spośród wszystkich krajów transformujących się

priorytetem? Gdzie jest ukryty największy potencjał

w naszej części Europy.

rozwojowy naszego kraju? Co jest tym najważniejszym
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kluczem do mądrego i stabilnego wzrostu, który może

wych przypadających na jednego nauczyciela akade-

nam otworzyć drogę do dogonienia, a następnie prze-

mickiego rośnie, to nie poprawia się ich jakość. Mamy

gonienia najbogatszych krajów świata?

także niezwykle niską liczbę patentów rejestrowanych

Nasza odpowiedź jest następująca: nie ma dzisiaj

przez polskie firmy i uczelnie. Także ta liczba wpraw-

dla Polski nic ważniejszego – a jednocześnie nic tak

dzie rośnie, ale startujemy z bardzo niskiego poziomu.

spóźnionego – jak gruntowna przebudowa sektora

W 2014 roku zgłosiliśmy zaledwie 701 patentów – to

nauki. To w nim tkwi największy potencjał rozwojowy

niecała jedna trzecia tego, co w tym samym okresie

naszego kraju. To w tym sektorze ukryte są klucze do

zarejestrował tylko koncern Samsung. W zakresie badań

naszego wzrostu i konkurencyjności w skali globalnej.

i innowacji Polska zajmuje 25 miejsce na 28 państw UE.

Nie ma dzisiaj dla Polski nic ważniejszego –
– a jednocześnie nic tak spóźnionego – jak gruntowna przebudowa sektora nauki.
To jednocześnie w tym sektorze deficyty transformacji
są największe. To w nim zmiany były najskuteczniej

Polska i Polacy poszli naprzód, ale polska nauka od
lat stoi w miejscu, a w wielu obszarach się cofa. Mamy

i najdłużej blokowane. W ostatnim ćwierćwieczu

w Polsce wspaniałych młodych ludzi – i bardzo niski

nastąpił wręcz regres pozycji międzynarodowej na-

poziom kształcenia wyższego, w szczególności na

szego sektora nauki. Pochodną tego regresu są także

najwyższych szczeblach studiów doktoranckich. Mamy

wspomniane wyżej problemy Polski, gdyż nauka ma

też wielu wspaniałych przedsiębiorców i menedżerów,

bardzo szerokie oddziaływanie na pozostałe obszary

gotowych na tworzenie innowacyjnej gospodarki –

funkcjonowania państwa.

i bardzo niewydolny sektor badawczy. Są oczywiście

Katastrofalną sytuację potwierdzają nie tylko odczu-

w polskiej nauce indywidualności, ludzie wybitnie

cia wielu Polaków, ale też twarde dane. W rankingu 500

uzdolnieni, osiągający sukcesy międzynarodowe, zda-

najlepszych uniwersytetów świata z 2015 roku znalazły

rzają się także wyjątkowe jednostki badawcze. Ale oka-

się tylko dwa polskie uniwersytety (dla porównania:

zjonalne migawki telewizyjne o ich sukcesach nie mogą

hiszpańskich jest 13, a niemieckich – 41). Co więcej,

nas zmylić – system jako całość raczej wypycha ich poza

pozycja międzynarodowa naszych uczelni wykazuje ten-

swoje ramy, niż ich do siebie przyciąga; raczej podcina

dencję spadkową. W ostatnim dziesięcioleciu pozycja

im skrzydła, niż motywuje; swój sukces zawdzięczają

Uniwersytetu Warszawskiego obniżyła się z około 310

raczej obecności poza systemem niż wsparciu z niego

miejsca w 2005 roku do około 400 miejsca w 2015 roku.

płynącemu. Większość tworzonych w kraju innowacji,

Uniwersytet Wrocławski, który w 2005 roku był skla-

startup-ów, powstaje poza obrębem sektora nauki. Wie-

syfikowany w okolicach miejsca 490, obecnie znajduje

lu zdolnych pracowników nauki emigruje wewnętrznie

się już poza pierwszą pięćsetką. Jedynie Uniwersytet

albo wyjeżdża z kraju, a ci nieliczni, którzy decydują się

Jagielloński zdołał zachować swoje w przybliżeniu 380

na powrót, po kilku latach często tracą swój potencjał.

miejsce z 2005 roku.

Rosnąca przepaść pomiędzy potencjałem tkwiącym

Na niską pozycję krajowego sektora nauki, w tym

w Polakach a słabością naszego sektora nauki tworzy

uczelni wyższych, wpływa brak innowacji, czego mierni-

jedną z największych blokad rozwojowych. Nie chodzi

kiem są między innymi publikacje naukowe. Polska ma

tu jednak tylko o sektor nauki, na przykład o to, że pra-

jeden z najgorszych w Unii Europejskiej współczynnik

cując w polskim systemie nauki, utalentowany człowiek

publikacji naukowych w przeliczeniu na 100 tysięcy

nie zdobędzie Nagrody Nobla, a jego szanse na przeło-

mieszkańców. Polskie publikacje prawie nie liczą się

mowe badania będą o wiele mniejsze niż jego kolegów

w świecie – i choć ostatnimi czasy liczba prac nauko-

z zagranicy. Chodzi o to, że przepaść ta staje się jedną
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z najważniejszych barier dla całej polskiej gospodarki,

wyższe w stosunku do roku ubiegłego i wynosiły

dla wzrostu innowacyjności i zapewnienia trwałego

prawie 15 miliardów złotych. W ostatnich latach obser-

wzrostu gospodarczego w nadchodzących latach.

wowaliśmy także boom edukacyjny na uczelniach, za

Paradoksalnie ma to szczególnie duże znaczenie

którym szedł znaczący wzrost dodatkowych docho-

właśnie teraz, kiedy nadrobiliśmy znaczny dystans dzie-

dów. Łączna wartość nakładów na B+R w 2013 roku

lący nas od krajów najbogatszych. Ekonomia nie pozo-

osiągnęła poziom blisko 15 miliardów złotych, co odpo-

stawia złudzeń. Bez konkurencyjnego sektora nauki nie

wiada mniej więcej 0,87 procent PKB i oznacza wzrost

ma możliwości przegonienia najbogatszych, a co więcej,

o 27 punktów procentowych w ciągu pięciu lat. Istotną

znaczenie nauki rośnie wraz ze zmniejszaniem się luki

częścią tych nakładów są wydatki publiczne, które

rozwojowej. W ekonomii istnieje pojęcie „światowej

w 2015 roku wzrosły o ponad 10 procent w stosunku

granicy technologicznej”. Jest to w uproszczeniu granica

do roku ubiegłego. Tym samym osiągnęły wartość 7,44

wiedzy, która określa maksymalnie dostępny poziom

miliarda złotych, co odpowiada 0,42 procent PKB.

rozwoju przy danych nakładach. Granicę tę wyznaczają

Niestety, wzrostowi nakładów nie towarzyszył

kraje najwyżej rozwinięte, będące „źródłem” innowacji

wzrost jakości prowadzonych badań. Chyba najbardziej

napędzających ich wzrost. Polska jest od tej granicy

jaskrawym przykładem są nauki ekonomiczne, gdzie

cały czas oddalona, a więc nasz wzrost gospodarczy

wzrost dodatkowych dochodów był w ostatnich latach

jest możliwy dzięki kopiowaniu i imporcie innowacji,

szczególnie wysoki, także z tego względu, że wspomnia-

których źródło znajduje się poza naszym krajem. Mo-

ny wyżej boom edukacyjny był najsilniejszy właśnie na

żemy nadal opierać swój wzrost na kopiowaniu, jednak

uczelniach ekonomicznych. Tymczasem efekty naukowe

kosztem trwałej różnicy w poziomie dochodu w stosun-

spadały. Dla przykładu, Polska w rankingu cytowań prac

ku do gospodarek innowacyjnych. Wraz ze zbliżaniem

ekonomicznych według Scimago Journal & Country

Wydatki na szkolnictwo wyższe systematycznie
rosły w ostatnich dwóch dekadach.
się do granicy wiedzy wzrost będzie w coraz większym

Rank, opracowywanym na podstawie największej bazy

stopniu uzależniony od wewnętrznej zdolności tworze-

abstraktowo-indeksowej Scopus, spadła z 48 miejsca

nia innowacji.

w 1996 roku na 49 miejsce w 2014 roku. W rankingu

Środowisko naukowe, w tym Konferencja Rektorów

jak maluteńka Litwa (38 miejsce) i Węgry (37 miejsce),

uwagę, że głównym problemem nauki są niskie na-

które mają wielokrotnie mniejszą liczbę naukowców

kłady finansowe. Dane dotyczące stanu polskiej nauki

niż Polska. Mizerne efekty naukowe w tej dziedzinie

niestety w dużym stopniu przeczą tej tezie. W ostatniej

pomimo istotnego wzrostu dochodów w Polsce po-

dekadzie zaobserwowaliśmy znaczną poprawę sytuacji

twierdza także amerykański serwis bibliograficzny Web

materialnej pracowników sektora nauki, a także istotny

of Science. Zgodnie z jego rankingiem (dane za lata

wzrost nakładów na badania naukowe oraz prace

2009–2013) wpływ publikacji polskich ekonomistów był

rozwojowe (B+R). Według ostatniej diagnozy społecz-

aż o 60 procent (!) niższy od średniej światowej, a także

nej nauczyciele akademiccy są grupą zawodową, która

najniższy wśród wszystkich dziedzin nauki w Polsce.

w ostatnich latach zyskała jedne z najwyższych przyro-
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tym wyprzedzają nas takie państwa naszego regionu,

Akademickich Szkół Polskich (KRASP), często zwraca

Oznacza to, że nakłady finansowe nie są podstawo-

stów dochodów, i pod względem zarobków plasują się

wym czynnikiem tłumaczącym niską pozycję polskiej

dzisiaj na trzecim miejscu (wyżej niż prawnicy). Wydatki

nauki. Przykład nauk ekonomicznych jest specyficzny,

na szkolnictwo wyższe systematycznie rosły w ostat-

ponieważ ta dziedzina ma najmniej publikacji w pre-

nich dwóch dekadach. W 2015 roku były o 6 procent

stiżowych pismach i najmniej zagranicznych cytowań

Jak uniknąć pułapki zaniechania?

wśród wszystkich dziedzin nauki reprezentowanych

towej miernikiem efektów nakładów publicznych

w naszym kraju. Mamy też jednak kilka silnych dzie-

na finansowanie nauki jest udział publikacji z Polski

dzin, jak na przykład astronomia, fizyka, medycyna

w czasopismach objętych bazą Scopus. Miernik ten

kliniczna oraz matematyka, gdzie powstają często

jest również wykorzystywany przez agencje rządowe,

prace na poziomie światowym. Nie zmienia to faktu, że

między innymi Narodowe Centrum Nauki (NCN), które

podstawowym problemem polskiej nauki jest nieefek-

przyznaje środki finansowe na badania podstawowe.

tywne zarządzanie, alokacja środków finansujących

NCN wykorzystuje omawiany wskaźnik jako kryterium

naukę oraz ograniczenia wynikające z kultury organi-

oceny podniesienia poziomu wyników badań nauko-

zacyjnej i pracy.

wych. Wskaźnik ten premiuje jednak liczbę, a nie jakość

Co należałoby zrobić, aby ów stan poprawić?

publikacji. W przyszłości powinien być wykorzysty-

Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa, wiele proble-

wany zatem także wskaźnik mierzący przede wszyst-

mów ma charakter szczegółowy, ale można pokusić się

kim jakość powstających prac, na przykład poprzez

Bez alokowania środków do najlepszych
naukowców i jednostek trudno będzie osiągnąć
istotny wzrost jakości badań.
o wskazanie czterech zasad, które powinny stworzyć

uwzględnienie prestiżu publikujących je czasopism lub

fundament działań reformujących.

cytowalności.

Po pierwsze, należy zapewnić obiektywną ocenę

Po trzecie, należy zapewnić selekcję najlepszych

pracowników naukowych i jednostek naukowych. Trze-

kadr i otwartość. Problem ten jest bolączką polskiej na-

ba przyznać, że wiele dobrego wydarzyło się ostatnio

uki od początku transformacji. Ilustrują go konkursy na

dzięki działaniom zainicjowanym przez minister Barba-

stanowiska naukowe na uczelniach, najczęściej wygry-

rę Kudrycką. Obecnie środki statutowe są przyznawane

wane przez wychowanków macierzystych jednostek,

wyłącznie na utrzymanie potencjału badawczego, przy

a także procedury nadawania stopni naukowych, które

czym ich wysokość zależy od jakości (kategorii) badań

często nie premiują najlepszych. Z jednej strony KRASP

prowadzonych przez jednostkę. Zmuszenie naukow-

wskazuje, że kluczowym wyzwaniem dla szkolnictwa

ców do konkurowania o środki na badania naukowe

wyższego jest jakość kadry nauczającej, jej kompe-

połączone z parametryzacją jednostek po raz pierwszy

tencje badawcze, zwłaszcza warsztatowo-metodolo-

wprowadziło element konkurencji pomiędzy uczel-

giczne i dydaktyczne. Z drugiej strony wyraźnie widać

niami w Polsce. O granty zaczynają konkurować nie

problem osób z zagranicy mających dobre wykształce-

tylko poszczególne uczelnie, ale także poszczególne

nie i dorobek naukowy, a niemogących znaleźć pracy

dziedziny nauki. Zmiana ta obecnie przynosi na wielu

w Polsce, gdyż nie znają tutejszych mechanizmów,

uczelniach pozytywne efekty w postaci wzrostu liczby

często bazujących na nieformalnych relacjach. System

publikacji, umiędzynarodowienia czy komercjalizacji

jest zamknięty.

badań. Efekty tych zmian powinny w najbliższych

Po czwarte, należy wzmocnić proces decyzyjny.

latach narastać. Przeprowadzone reformy trzeba zatem

W szczególności powinno nastąpić istotne zwiększenie

chronić i konsekwentnie dalej realizować (co nie wy-

kompetencji kierowników jednostek oraz osób zarzą-

klucza korekt).

dzających poszczególnymi strukturami, a ograniczeniu

Po drugie, należy jak najściślej powiązać nakłady

powinna ulec nadmiernie dziś rozbuchana kolegialność

finansowe na naukę z ich efektami. Oznacza to przede

i demokratyzacja procesu decyzyjnego, który spra-

wszystkim zmianę myślenia w kierunku premiowa-

wia, że niezbędne zmiany są blokowane przez grupy

nia jakości, a nie ilości. Obecnie w ustawie budże-

interesów.
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Oparcie zmian na tych czterech zasadach – obiek-

A nadrobienie straconego czasu będzie z roku na rok

tywnej ocenie dorobku, powiązaniu nakładów finanso-

coraz trudniejsze, gdyż świat idzie naprzód, dynamicznie

wych z efektami, zapewnieniu selekcji najlepszych kadr

rozwijają się konkurujące z nami kraje, w tym państwa

i wzmocnieniu procesu decyzyjnego – będzie miało

azjatyckie, które już dziś dysponują potencjałem badaw-

pozytywny wpływ na pozostałe aspekty funkcjonowa-

czym zbliżonym do Unii Europejskiej.

nia sektora nauki. Bez alokowania środków do najlep-

W polskiej debacie publicznej popularność zdobyła

szych naukowców i jednostek trudno będzie osiągnąć

koncepcja „pułapki średniego dochodu”. Tymczasem

istotny wzrost jakości badań. Bez wzrostu jakości badań

międzynarodowe dane porównawcze nie potwierdzają

nie można liczyć na wzrost poziomu nauczania i atrak-

jej istnienia – na każdym etapie rozwoju możliwe jest

cyjności badań dla biznesu, a tym samym na wzrost

trwałe spowolnienie, tak jak możliwy jest trwały wzrost.

finansowania ze środków prywatnych. Bez usprawnienia

Realnym zagrożeniem jest raczej „pułapka zaniechania”

zarządzania i wzmocnienia procesu decyzyjnego trudno

w reformowaniu tych elementów systemu społeczno-

będzie osiągnąć istotne przyśpieszenie w przekształce-

-gospodarczego, które w danym momencie okazują

niach sektora nauki i tworzenia sprzyjających warunków

się największą barierą rozwojową. Państwom, które

do współpracy naukowców i jednostek badawczych

właściwie diagnozowały takie bariery i w porę je „roz-

z sektorem prywatnym. Bez takiej współpracy, bez

montowywały”, udało się dogonić państwa najbogatsze.

wysokiej jakości badań, innowacyjnych rozwiązań

W Polsce największą barierą rozwojową – właśnie dzisiaj

i zdolności do ich komercjalizacji polska gospodarka bę-

– jest sektor nauki. Jeśli chcemy osiągać dalsze sukcesy,

dzie miała coraz większe problemy z zamknięciem luki

w najbliższych 25 latach musimy dokonać rewolucji

rozwojowej, która dzieli nas od najbogatszych krajów.

w polskiej nauce.

Cezary Wójcik – profesor SGH, dyrektor center-for-leadership.org, były doradca Prezesa NBP i Ministra Finansów.
Oskar Kowalewski – profesor AFiB Vistula, prorektor
ds. nauki.

84

Jak uniknąć pułapki zaniechania?

Bez litości na uniwersytetach
MARCIN KRÓL

Bez pieniędzy rozmowa o reformie szkolnictwa
wyższego i nauki jest bezprzedmiotowa. Mimo
to nie będę skupiał się na pieniądzach. Naszkicuję
niezbędne – w moim przekonaniu – i niemal
rewolucyjne zmiany, tak jakby budżet nie miał
znaczenia.

wyższego i nauki jest bezprzedmiotowa. Mimo to nie
będę skupiał się na pieniądzach. Naszkicuję niezbędne –
w moim przekonaniu – i niemal rewolucyjne zmiany, tak
jakby budżet nie miał znaczenia.
Ani wśród studentów, ani później, w trakcie kariery
naukowej i akademickiej, nie może obowiązywać zasada
równości. Talenty nie są równo rozdzielone, wobec
tego nauczanie wyższe (i oczywiście nauka) muszą
mieć strukturę hierarchiczną. W systemie demokracji, a zwłaszcza w demokracji marnej pod względem
politycznymi i społecznym oraz ubogiej, występuje
naturalna skłonność do równania w dół. W Polsce skłonność ta spowodowała, że wszystkie uczelnie pomatural-

Należy jasno powiedzieć, że stan szkolnictwa wyż-

ne przyznające – jako minimum – stopień licencjata są

szego i nauki w Polsce jest katastrofalny. W ostatnich

w zasadzie traktowane tak samo. Dotyczy to zarówno

dwóch–trzech latach katastrofa ta przybrała charakter

uczelni publicznych, jak i prywatnych, chociaż część

już nie tylko systemowy, ale także ludzki. Z uczelni

prywatnych zaczyna ze względów demograficznych

odchodzą wybitni naukowcy z tytułami, którzy muszą

przeżywać kryzys. Dotyka on na ogół tych najlepszych,

szukać lepiej płatnej pracy. Zostają przede wszystkim

ponieważ opłaty na nich są najwyższe.

W ramach istniejących uniwersytetów albo oprócz
nich powinny powstać nieliczne instytucje
nauczające na zasadzie education for excellence.
adiunkci, którzy ze względu na zbyt zaawansowany
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Po 1945 roku, a potem po 1989 roku radykalnie

wiek oraz brak dorobku naukowego zapewne nigdy nie

zwiększono liczbę studentów, podobnie jak w całym

zrobią habilitacji. Degradacja ta dokonuje się zwłaszcza

cywilizowanym świecie, ale uczyniono to, początkowo

na najlepszych uniwersytetach (UW, UJ), ponieważ są

respektując zasady hierarchii. Uniwersytet był zarówno

one usytuowane w wielkich miastach, gdzie życie jest

przez władze, jak i przez społeczeństwo traktowany

bardzo drogie. Podwyżki (ostatnio nieco poniżej 400

inaczej niż na przykład wyższa szkoła pedagogiczna

złotych brutto na pracownika) mają charakter kosme-

w prowincjonalnym mieście. Nie było w tym nic złego,

tyczny. Bez pieniędzy rozmowa o reformie szkolnictwa

gdyż zarówno poziom kadry nauczającej, jak i cele

Bez litości na uniwersytetach

nauczania były inne. Teraz rozróżnienie takie w prak-

Posługując się bardzo złą polszczyzną („wdrożenia”),

tyce nie istnieje, a zanika także w teorii, ze względu na

doprowadzono do tego, że w świadomości społecznej,

poziom nauczania, poziom studentów przychodzących

a także w świadomości pracowników wyższych uczelni

po fatalnych liceach oraz całkowitą niejasność co do celu

oraz państwowej administracji powstało przekonanie,

nauczania. Poza tym brak wyraźnego zróżnicowania

że wyższe studia są po to, by uzyskać zawód. I najlepiej,

sprawia, że na teoretycznie bardzo dobrych i znanych

by był to zawód poszukiwany na rynku pracy oraz za-

uniwersytetach wcale nie mamy do czynienia z lepszymi

pewniający natychmiastowe zatrudnienie i przyzwoite

studentami. Prestiż związany z ukończeniem znanej

wynagrodzenie. Przez pewien czas przyznawano nawet

uczelni i zupełnie nieznanej z małego miasta nie jest już

stypendia osobom podejmującym studia w rzekomo

odmienny, szanse na znalezienie pracy również nie, więc

najbardziej potrzebnych dziedzinach. Po kilku latach

siła przyciągania podobno najlepszych uczelni słabnie

zorientowano się, że – co wiedziało każde dziecko – nie

z roku na rok.

da się przewidzieć, jaki rodzaj wykształcenia będzie

W mojej opinii jednie 6–8 procent uczelni powinno

najbardziej potrzebny za pięć lat, i wycofano się z tego

mieć status i nazwę uniwersytetu i z tej racji podle-

pomysłu. Ale idea, czy raczej koncepcja życia: matura –

gać zupełnie odmiennym zasadom. Reszta to jedynie

studia – zawód – małżeństwo i dzieci, pozostały żywe

wyższe szkoły pomaturalne i nazwa „wyższa szkoła”

i powszechnie akceptowane.

W świadomości społecznej powstało przekonanie,
że wyższe studia są po to, by uzyskać zawód.
powinna być dla nich obowiązkowa. System studiowa-

Szczęśliwie normalni ludzie, w tym normalna mło-

nia, uzyskiwania doktoratów, cele edukacji i poziom

dzież, mają o wiele więcej rozsądku niż władze pań-

wynagradzania wykładowców uniwersyteckich powinny

stwowe, i studia coraz rzadziej występują w projekcie

zasadniczo różnić się od systemu nauczania i wynagra-

życia, a jeżeli już to jako uzupełnienie edukacji zyskiwa-

dzania w szkołach wyższych.

nej praktycznie. Na przykład młodzieniec po maturze

W ramach istniejących uniwersytetów albo oprócz

podejmuje pomocniczą pracę w zakładzie fizjoterapii

nich powinny powstać nieliczne (obejmujące 2 procent

i masażu, przygląda się i idzie na zawodowe studia za-

studentów i 0,5 procent kadry nauczającej) instytucje

oczne, by zyskać w soboty i niedziele niezbędną wiedzę

nauczające na zasadzie education for excellence. Egza-

i uprawnienia. Albo kończy – też zaocznie, bo jak kilka

miny wstępne powinny być tam obowiązkowe, selekcja

lat po maturze studiować normalnie z dwojgiem dzieci

surowa, powszechne stypendia państwowe, a wynagro-

– szkołę dla leśników, ponieważ bez wyższych studiów

dzenia odpowiednio wyższe. Innymi słowy, wyobrażam

i tytułu magistra nie dostanie posady w lasach państwo-

sobie system szkolnictwa wyższego, w którym wystę-

wych (co też jest absurdem, jakby szkoła zawodowa nie

pują trzy zasadniczo odmienne poziomy nauczania,

starczyła). Wiejskie dzieci już nie pędzą na studia, lecz

a przejście od jednego z nich do drugiego może być

za granicę lub do pracy, by stopniowo uzupełnić braki

dopuszczalne tylko na zasadzie wyjątku.

edukacyjnie.

Na skutek złych pomysłów, jakie rodziły się w Polsce

Tak jak powinny więc istnieć trzy rodzaje szkół

chaotycznie, ale nieustannie, na skutek fatalnych zasad

wyższych, zupełnie odmiennych, tak powinniśmy

unifikacji narzuconych przez Unię Europejską oraz w re-

przyjmować trzy zupełnie odmienne postawy wobec za-

zultacie bezkrytycznego przyjmowania mody z innych

wodowych celów szkolnictwa wyższego. Najliczniejsze

krajów (nawet ze Stanów Zjednoczonych) w Polsce zu-

powinny być szkoły wyższe uczące zawodu, z uwzględ-

pełnie zagubiono lub całkowicie błędnie sfomułowano

nieniem dość szerokich możliwości zatrudnienia. Na

cele nauczania wyższego.

uniwersytetach powinno się przygotowywać do zawodu

Bez litości na uniwersytetach
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bliżej nieokreślonego, czyli uczyć ludzi myśleć – jeśli po-

Dobry nauczyciel na wyższej uczelni zawodowej nie

siądą tę umiejętność, pracę na pewno znajdą. Natomiast

musi, moim zdaniem, mieć nawet doktoratu. Wystarczy,

w szkołach czy instytutach of excellence powinno się

że umie uczyć zawodu. Natomiast znakomici doktoranci

ludzi uczyć tylko do myślenia. Większość z nich na pew-

powinni zostawać na uczelni i dalej się rozwijać. Nie może

no zwiąże się w przyszłości (jeżeli będą odpowiednie

być takiej sytuacji, jaka obecnie występuje nagminnie: po

warunki) z nauką, ale w jakiej formie – to już zależy tylko

znakomitej obronie doktoratu młody człowiek z braku

od nich. Ludzie wybitni zwykle wiedzą, czego chcą, trze-

środków odchodzi z uczelni i stopniowo traci kontakt

ba im tylko umożliwić realizację wolności intelektualnej,

z nauką. Uniwersytet nie ma większego skarbu niż taki

a zatem nie przeszkadzać.

pracownik. Związanie go na stałe z uczelnią jest ważniej-

Całkowitej zmiany wymaga system rekrutacji

sze niż wszystkie przeliczniki, obowiązkowa liczba godzin

pracowników dydaktycznych i naukowych na uczelnie.

zajęć itp. W Polsce, ale i w Europie, uczelnie na skutek

Powinien być dostosowany do odmiennego charakteru

trudności w przyjmowaniu do pracy młodych ludzi

wyżej wymienionych trzech typów uczelni. W Polsce

(dodatkową przeszkodą jest niż demograficzny i mniejsza

Najliczniejsze powinny być szkoły wyższe
uczące zawodu, z uwzględnieniem dość szerokich
możliwości zatrudnienia.
i krajach Unii Europejskiej podstawowym warunkiem

liczba studentów) nieustannie obniżają poziom dydak-

zatrudnienia jest posiadanie tytułu doktora. Nonsens

tyki i prac naukowych. Poza spryciarzami, którzy dzięki

ten powoduje, że – po pierwsze – spada ranga dokto-

grantom, międzynarodowym kontaktom z identycznymi

ratów. Po drugie, bardzo wielu doktorów – nie mam

miernotami oraz oszustwu polegającemu na pracy na

dostępu do statystyk ogólnopolskich, ale znam uniwer-

drugiej uczelni na umowę-zlecenie mają się finansowo

syteckie – nie przejawia ani zapału, ani zdolności do

całkiem nieźle, na uczelniach prawie nie ma młodych

dalszego rozwijania się i pracy naukowej. Tym bardziej

pracowników. Nową osobę można zatrudnić w rzeczywi-

że jedynym skutkiem wymagającego wiele wysiłku

stości tylko wtedy, kiedy ktoś umrze lub odejdzie.

i rzeczywistej pracy uzyskania habilitacji jest podwyżka

obowiązkowa liczba zajęć. Wybitni profesorowie, którzy

habilitowany długo jeszcze pozostaje adiunktem, na

przyciągają dziesiątki, a czasem setki słuchaczy, powinni

słabych szybko uzyskuje stopień profesora uczelnianego

mieć wykład i seminarium – to wszystko. Nie można

i odpowiednio realnie wyższe zarobki i honory.
System oceniania jest z jednej strony rygorystyczny

bowiem utrzymać wysokiego poziomu, jeżeli nie pracuje się naukowo, a nie da się pracować naukowo, jeżeli

(pensum, emerytura itd.), ale z drugiej – kompletnie

spędza się czas na dydaktyce oraz zebraniach. Wybitny

dowolny. Jako przewodniczący komisji oceniającej

profesor czy doktor to skarb dla studentów, dla reno-

w naszej jednostce otrzymałem od komisji odwoław-

my uczelni. Od niezbędnych na wielu kierunkach zajęć

czej pismo z sugestią ponownego rozpatrzenia sprawy

niższego szczebla są pracownicy niekoniecznie wybitni,

pracownika, który naszym zdaniem nie czyni żadnych

lecz solidni.

postępów naukowych (w okresie ocenianych dwóch lat
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Wreszcie: powinna zostać zasadniczo zróżnicowana

rzędu 300–400 złotych. Na dobrych uczelniach doktor

W XIX i XX wieku na świecie powstało wiele zna-

napisał jeden artykuł, na dwie strony). Komisja odwo-

komitych książek i artykułów na temat tego, czym jest

ławcza pisze: „dorobek naukowy pana X jest niewielki,

prawdziwy uniwersytet. Próbując zsumować uwagi

ale nie zerowy”. W obecnym systemie zdecydowanie

– część z tych prac czytałem – zaproponuję kilka cech

preferowani są ludzie mierni, ale spełniający minimalne

niezbędnych do tego, by uniwersytet był uniwersyte-

wymogi formalne.

tem, a nauczanie i nauka się rozwijały.

Bez litości na uniwersytetach

B e z i n t e r e s o w n o ś ć. Na uniwersytecie studiuje

dzić. Zaniża też poziom zajęć dydaktycznych, bo idiotom

się i naucza bezinteresownie. Co to znaczy? Że nie cho-

trzeba dać coś do roboty. Bez bezlitosności nie ma

dzi ani o posiadanie wiedzy technicznej (gdzie indziej

prawdziwego nauczania. Moi najwybitniejsi nauczyciele

uczą, jak budować mosty), ani o uzyskanie szczególnych

i profesorowie (Leszek Kołakowski czy Jerzy Szacki) byli

zdolności do czegokolwiek. Na uniwersytecie się uczy

dobrymi ludźmi, ale niecierpiącymi głupców.

i naucza, bo jest się ciekawym świata, zdziwionym

E k s k l u z y w n o ś ć. Nie chodzi tylko o elitaryzm,

światem, przejętym potrzebą rozumienia i zdążania do

ale i o poczucie, że profesor (doktor) i jego uczniowie

prawdy, nawet jeżeli dotarcie do całej prawdy jest po

tworzą wspólnotę, z której inni są wykluczeni. Ogrom-

prostu niemożliwe. Na uniwersytet się idzie lub się na

nie istotne jest u studentów, ale także u profesorów

nim pracuje, bo myślenie sprawia nam przyjemność.

poczucie przywileju wynikające z bycia cząstką danego

Jeżeli tej przyjemności nie zaznaliśmy lub ją utraciliśmy,

uniwersytetu. Nie chodzi przy tym o to, żeby praw-

to precz z uniwersytetu.

nik – jak w Stanach Zjednoczonych – mógł się chwalić

B e z l i t o s n o ś ć. Uniwersytet nie jest miejscem

ukończeniem Harvardu, ale o to, że wspólnota, która

dla umysłowo niepełnosprawnych. Nie ma dla nich ani

czasem, bardzo rzadko, okazuje się znakomita, decyduje

odrobiny pobłażania czy szczególnych przywilejów.

o całym życiu duchowym i intelektualnym. Proszę sobie

W myśleniu i dążeniu do zrozumienia świata można

przypomnieć, że Hannah Arendt chodziła na seminaria

być wybitnym, ale można być tylko dobrym. Wszyscy

do Heideggera i Jaspersa. W ten sposób rodzi się wielka

inni nie powinni znajdować się na uniwersytecie i nie

myśl. Ekskluzywność to wspólnota wtajemniczonych.

powinno czynić się dla nich żadnych wyjątków. Nieste-

P i e n i ą d z e. Jednak na koniec muszę wrócić do

ty, jesteśmy litościwi, ale także leniwi, więc miernych

pieniędzy. Społeczeństwo, które nie wydaje dostatecz-

studentów przepuszczamy na trójkach z minusem,

nie dużo na kształcenie najlepszych, jest głupie i będzie

a miernych nauczycieli akademickich nie wyrzucamy, bo

coraz głupsze. Może nie tyle społeczeństwo, ile ludzie,

mają dzieci, bo to koledzy, a Kodeks pracy praktycznie

którzy nim rządzą (także w demokracji) i powinni for-

uniemożliwia wyrzucenie idioty. A przecież przeby-

mułować priorytety. Nie chodzi ani o luksusy, ani o ba-

wanie w towarzystwie idiotów jest szkodliwe, zmusza

jońskie sumy. Chodzi o to, żeby każdy wybitny student

nas do powstrzymania normalnych odruchów umysłu,

mógł spokojnie studiować, a każdy wybitny profesor

zaniża poziom rozmowy, którą czasem musimy prowa-

spokojnie nauczać. Czy to zbyt wiele?

Marcin Król – profesor nauk humanistycznych, filozof, historyk idei, publicysta.

Bez litości na uniwersytetach
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Ze STEFANEM JACKOWSKIM rozmawiają MARZENA HAPONIUK i KONRAD NIKLEWICZ

Jeśli mówimy, że nie bierzemy udziału w wyścigu
świata nauki, to trudno, żeby nasze uczelnie osiągały coraz wyższe miejsca w międzynarodowych
rankingach.

raz kolejny są uczeni chemii i biologii – tym razem przez
wykładowców z WUM, również takich, którzy kiedyś nie
dostali etatów na uniwersytecie.
Uczelnie nie są spójnymi jednostkami, ale mniej lub
bardziej luźnymi federacjami wydziałów, wydziały zaś są
federacjami instytutów lub katedr. To samo jest z kierunkami studiów. One również uległy rozdrobnieniu. Oferuje
się kierunki studiów tak wyspecjalizowane, jak na przykład kognitywistyka. Skąd kandydat ze szkoły średniej
ma wiedzieć, co to jest? Wybierając kierunek, absolwenci

Redakcja „Instytutu Idei”: Polskie uczelnie w świa-

szkół średnich często nic o nim nie wiedzą. Na pierwszym

towych rankingach wypadają słabo. Co ciągnie nas

roku przychodzi rozczarowanie. Potwierdzają to badania

w dół?

na Uniwersytecie Warszawskim na temat tak zwanego
drop out, czyli porzucania nauki przez studentów.

Prof. Stefan Jackowski: W rankingach światowych

W Stanach Zjednoczonych regułą są uniwersytety,

notowanych jest najwyżej kilka polskich uczelni, ale i one

których struktury obejmują wszystkie dziedziny nauk:

są dotknięte zasadniczymi problemami całego systemu.

humanistycznych, społecznych, matematyczno-przyrod-

Polskie uczelnie są strukturalnie odmienne niż ich

niczych oraz rolniczych, technicznych i medycznych. To

konkurenci w świecie. Cechą charakterystyczną jest

zwiększa ich siłę i pozwala efektywnie wykorzystywać

rozdrobnienie systemu oraz wewnętrzna departamen-

zasoby. A od maturzysty aplikującego do college’u nie

talizacja. Przykładowo w Białymstoku działa pięć uczelni

wymaga się precyzyjnego określenia dziedziny, w której

publicznych, z których prawie każda ma jakieś problemy

będzie chciał otrzymać dyplom.

materialne. Z kolei w Rzeszowie uniwersytet i politechnika walczą o „zasoby”, czyli pracowników, najlepszych
maturzystów i pieniądze. W Warszawie absurdem jest,

Czyli to nie kwestie ustawowe są największym
problemem?

że kandydaci, którzy nie dostali się na medycynę na
Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, idą na znajdu-

I tak, i nie. Dziś uczelnie publiczne są powoływane

jące się po drugiej stronie ulicy Banacha wydziały chemii

w drodze ustawy. I trzeba nowelizacji, żeby dokonać

i biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Potem aplikują

zmian strukturalnych. W projekcie Strategii rozwoju

jeszcze raz i dostają się na medycynę na WUM, gdzie po

szkolnictwa wyższego do 2020 roku1, w której przygoto-

1 Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku została opracowana na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przez
konsorcjum Ernst & Young Business Advisory oraz Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Profesor Stefan Jackowski był koordynatorem merytorycznym projektu.
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waniu brałem udział w 2010 roku, zaproponowaliśmy

W Polsce też są przykłady takiego racjonalnego

pozostawienie decyzji w rękach ministra. Niestety, nic

podejścia. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

się nie zmieniło i dziś proces łączenia uczelni jest trudny,

zjednoczył szkołę rolniczą i pedagogiczną oraz utworzył

uwarunkowany akceptacją grup interesów.

wydział medyczny. (Struktura tej uczelni o wiele bardziej
przypomina szkoły wyższe na Zachodzie niż najlep-

Są jednak przykłady takich konsolidacji. Rok

sze w kraju uniwersytety i politechniki). W ten sposób

temu trzy krakowskie uczelnie: Akademia Górniczo-

zapewnia się równowagę między dyscyplinami podsta-

-Hutnicza, Politechnika Krakowska i Uniwersytet

wowymi i stosowanymi.

Rolniczy utworzyły pierwszy formalny związek
uczelni w Polsce.

Czy to oznacza, że w Polsce powinno się dążyć do
powstania kilku głównych uczelni? Póki co mamy sil-

Lepsze takie posunięcie niż żadne. Ale związki

ny ruch na rzecz rozwoju uczelni lokalnych. Niedaw-

uczelni jak ten wspomniany nie spowodują, że problemy

no Sejm podjął decyzję o utworzeniu uniwersytetu

znikną.

w Gorzowie Wielkopolskim.

Bardzo dobrym ruchem było na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku połączenie Uniwersy-

Oba typy uczelni są potrzebne. Poważne badania

tetu Jagiellońskiego z krakowską Akademią Medyczną.

naukowe są zbyt drogie, by mogły być prowadzone

Pomogło to w budowaniu międzynarodowej pozycji UJ.

wszędzie tam, gdzie uprawia się dydaktykę na poziomie

Dzieje się tak, bo w Collegium Medicum UJ istnieją silne

pomaturalnym.

ośrodki naukowe, w których powstaje wiele wysoko
notowanych publikacji.
Ciekawy jest przypadek dwóch uczelni w Lozannie

W przywoływanej wcześniej strategii z 2010 roku
zaproponowaliśmy wyróżnienie czterech typów szkół
wyższych: uczelni badawczych, akademickich, zawodo-

– kantonalnego uniwersytetu i federalnej politechniki

wych, a także – co było kompletnym novum – kolegiów

(EPFL), stworzonej 50 lat temu na podobieństwo ETH

akademickich (nawiązujących do amerykańskich colle-

w Zurychu. Wydziały ścisłe przeniesiono z uniwersytetu

ge’ów), które dawałyby wykształcenie ogólne. Dawniej

Polskie uczelnie są strukturalnie odmienne niż ich
konkurenci w świecie. Cechą charakterystyczną
jest rozdrobnienie systemu oraz wewnętrzna
departamentalizacja.
na politechnikę, ale rektorzy obu tych uczelni umówili

ten typ wykształcenia określano mianem „przedwo-

się, że wykładowcy z politechniki będą uczyć na uni-

jennej matury”, było to wysokiej jakości wykształce-

wersytecie (oraz u siebie na politechnice) nauk ścisłych,

nie ogólne. Po tej szkole student miałby możliwość

takich jak na przykład matematyka, fizyka, natomiast

kontynuowania nauki – i już wiedziałby lepiej, co go

wykładowcy z uniwersytetu będą wykładać na politech-

interesuje, w czym chce się specjalizować. Zdobywał-

nice nauki społeczne. W ten sposób uniknięto sytuacji,

by umiejętności uniwersalne, niezbędne do pracy na

że w Lozannie równolegle funkcjonują, przykładowo,

wielu stanowiskach i w wielu zawodach.

dwa wydziały fizyki – co jest regułą w wielu polskich

Druga grupa to szkoły zawodowe. Tu kierunki

miastach, w których uczelnie ze sobą konkurują.

studiów byłyby określone przez zawody, do któ-

Dokonano tego, mimo że obie uczelnie nie podlegają

rych wykonywania te placówki przygotowują, a nie

pod jednego ministra. Politechnika podlega władzom

przez dziedziny wiedzy. Trzecia kategoria to uczelnie

Konfederacji, a uniwersytet – kantonowi Vaud.

akademickie, gdzie równolegle kształci się i prowadzi

Na co chorują uniwersytety
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badania. I najbardziej elitarna grupa, uniwersytety

wybierają instytucję najsilniejszą naukowo, tylko taką,

badawcze, koncentrujące się na prowadzeniu badań

gdzie można łatwiej uzyskać tytuł.

naukowych i kształceniu na poziomie magisterskim
i doktorskim. Każda z takich uczelni jest potrzebna.

Co w takim razie zrobić, żeby wyciągnąć polskie

Silna uczelnia badawcza nie zastąpi szkoły wyższej

akademie z czwartej, jeśli nie piątej setki świato-

w Gorzowie.

wych uczelni?

Ale czy faktycznie wszystkie byłe miasta woje-

Tym pytaniem przywołujemy ranking szanghajski.

wódzkie powinny mieć swój uniwersytet? Czy stu-

Są też inne rankingi, w których polskie uczelnie – przy-

denci muszą uczyć się w swoim rodzinnym mieście?

najmniej w konkretnych dziedzinach – osiągają znacznie
lepsze wyniki. Jednak z pewnością z międzynarodowej

A czy wszyscy młodzi muszą wyjeżdżać z rodzinnych
stron? Przecież środowiskom lokalnym zależy na tym,
żeby zostawali. Zależy im na pielęgnowaniu lokalnych
elit pracowników uczelni.
Tworzenie szkół trzeciego stopnia w lokalnych

pozycji polskiej nauki i szkolnictwa wyższego nie możemy być dumni.
Nie chcę nikogo martwić, ale lepiej nie będzie, dopóki nie zmieni się mechanizmów zarządzania, a zatem
i mentalności środowiska naukowego. Na całym świe-

ośrodkach to sensowny program. Także dlatego, że nie

cie uczelnie się ze sobą ścigają. Nikt nie lubi rankingów,

wszyscy nadają się do studiowania na uniwersytetach

ale każdy chciałby w nich wypadać na miarę aspiracji.

badawczych. Oferta uczelniana musi być adresowana do

W Polsce natomiast rankingi międzynarodowe traktuje

różnych grup odbiorców.

się z poczuciem wyższości. Przed laty w wywiadzie
rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, który w 2015 roku

Kto jest lepszym zarządcą środowiska akademickiego: państwo czy rynek?

prześcignął w punktacji szanghajskiej Uniwersytet Warszawski, zamiast ogłosić z dumą: „idziemy do góry!”,
powiedział, że jego zdaniem rankingi nie są adekwatne

Nie warto na takie pytanie udzielać abstrakcyjnych
odpowiedzi. Należy zapytać, jak to robią inni. Nie znam

do polskich warunków.
Ta wypowiedź z grubsza pokazuje stosunek całego

przypadku zbudowania dobrej uczelni w systemie całko-

środowiska do problemu. Jeśli mówimy, że w ogóle nie

wicie rynkowym. Nawet tak zwane prywatne uczelnie

bierzemy udziału w tym wyścigu, to trudno, żebyśmy

Wybierając kierunek, absolwenci szkół średnich
często nic o nim nie wiedzą. Na pierwszym roku
przychodzi rozczarowanie.
amerykańskie są de facto instytucjami publicznymi –

awansowali. Żeby brać udział w wyścigu, trzeba coś

choć skonstruowanymi na innej zasadzie.

w tym kierunku robić. To troszkę jak z przedsiębior-

W realiach polskich budowanie przodujących uczelni na bazie rynkowej nie ma dziś sensu. Co nie znaczy,

z innymi firmami. A tego, kto zarządza, w stosownym

że uczelnie prywatne nie mają racji bytu. Często jednak

czasie rozlicza się z efektów.

wybór prywatnej uczelni jest podyktowany nadzieją
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stwem – musi być decyzja właściciela, że konkurujemy

Ludzie, którzy kierują uczelniami, powinni zadecy-

na łatwiejsze uzyskanie dyplomu. Dodam od razu, że

dować, że ich celem będzie na przykład poprawienie

podobnie bywa na niektórych odpłatnych studiach

pozycji naukowej. Żeby to osiągnąć, należy prowadzić

w uczelniach publicznych. Nawet studenci, którzy chcą

aktywną politykę kadrową. Proszę zauważyć, na jakich

mieć doktorat z konkretnej dziedziny, niekoniecznie

polskich uczelniach są zatrudnieni obcokrajowcy.

Na co chorują uniwersytety

W Olsztynie, Rzeszowie, Zielonej Górze... Nieliczni na

Czy byłoby łatwiej podnieść pozycję w rankin-

Uniwersytecie Warszawskim czy Uniwersytecie Jagiel-

gach, gdyby na polskich uczelniach odwrócono

lońskim. Dlaczego? Bo UW i UJ, duże uczelnie, osiągają

proporcje między liczbą godzin poświęcanych

swoje minimum kadrowe bez konieczności zatrudniania

dydaktyce i badaniom?

ludzi z zewnątrz. A powinno być tak, że wszystkie uczelnie zatrudniają obcokrajowców, starają się ściągnąć naj-

Jeśli porównamy liczbę nauczycieli akademickich

lepszych badaczy. Prowincjonalne uczelnie skorzystały

przypadających na studenta, to proporcje w Polsce

na upadku ZSRR; czołowe nie, bo wystarcza im pracow-

wcale nie są niekorzystne. Prawdziwy problem polega

ników z chowu wsobnego.

na tym, że obciążenie dydaktyczne rozkłada się nierówno. Na jednych wydziałach pracownicy mają mnóstwo

Z dnia na dzień krajowe uniwersytety nie

nadgodzin dydaktycznych, podczas gdy na innych

przyciągną setek najlepszych naukowców z innych

rozdyma się programy, żeby pracownikom zatrudnio-

państw. Czy są jakieś prostsze rezerwy, których

nym na umowę o pracę zapewnić pensum. Wynika to

uruchomienie wywołałoby skok w światowych

z przepisów dotyczących pensum: z każdym etatem

rankingach?

wiąże się obowiązek realizacji określonej liczby zajęć
dydaktycznych. Z drugiej strony finansowanie zależy od

Pewna rezerwa tkwi w naukach społecznych. Liczba
angielskojęzycznych publikacji naszych naukowców
w obszarze nauk społecznych – zwłaszcza z zakresu

liczby studentów.
Pochodzący z wyboru środowiska rektorzy i dziekani
postrzegają swoją rolę jednocześnie jako menedżerów

Nie znam przypadku zbudowania dobrej uczelni w systemie całkowicie rynkowym.
ekonomii czy socjologii – jest minimalna. Trochę lepiej

i działaczy związkowych, reprezentujących interesy

jest z filozofią i psychologią. Tymczasem w rankingu

zatrudnionych pracowników.

szanghajskim publikacje z nauk społecznych liczą się
podwójnie w stosunku do publikacji z nauk ścisłych,
technicznych i nauk o życiu.

Zastanawiając się nad sposobami naprawy
polskich uczelni, od jednej kwestii nie uciekniemy:
wynagrodzenia.

Do tej pory w wielu komentarzach pojawiała się
odwrotna teza: nauki społeczne i humanistyka są

Z pracy na uczelni musi się dać żyć przyzwoicie.

problemem, bo „produkują” absolwentów, tysiące

I wcale nie uważam, że to bezwzględnie wymaga zwięk-

politologów i socjologów, dla których nie ma pracy

szenia nakładów państwa. Potrzebne jest raczej efek-

na rynku.

tywniejsze gospodarowanie zasobami przez uczelnie.
Wynagrodzenia na uczelniach co do zasady powinny

Być może lepiej by się stało, gdyby wydziały

być niższe niż w biznesie. Także dlatego, że z pracą na

„produkujące” setki absolwentów zajęły się badaniami

uczelni wiążą się inne korzyści, choćby stabilność za-

naukowymi.

trudnienia. Będąc pracownikiem naukowym, jeżeli mam

Tu znów dotykamy wspomnianego problemu: na

publikacje i dorobek naukowy, mam pewną pozycję.

wielu polskich uczelniach brakuje woli, by stawać do wy-

Nawet jeżeli stracę pracę na jednej uczelni, mój dorobek

ścigu. Wielu rektorów mało obchodzi pozycja naukowa

idzie za mną, przynależy do mojego nazwiska (choć

wydziałów, a bardziej liczba studentów wpływająca na

został zbudowany dzięki doświadczeniu wyniesionemu

finansowanie.

z pracy na uczelni). To odmienna sytuacja niż w korpo-
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racji, gdzie odchodzący pracownik zostawia praktycznie
wszystkie efekty swojej pracy, poza własnym doświadczeniem i śladem w CV.

Podział na nauki podstawowe i badania stosowane,
a co za tym idzie, podział na Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki, jest niewła-

Czyli jednym z podstawowych problemów

ściwy. NCBR patrzy na to, czy coś jest stosowane, NCN

polskiej nauki jest zarządzanie uczelnią. W strategii

– czy badanie jest podstawowe. Tymczasem wiele kon-

z 2010 roku zaproponowano utworzenie na uczel-

kretnych zagadnień można badać z różnych powodów.

niach Rad Powierniczych, które nadzorowałyby

Przykładowo, odkształcanie się szyn kolejowych można

pracę władz uczelni i wymagałyby wyników.

badać z czystej ciekawości poznawczej. Ale można to
robić także na zlecenie Polskich Linii Kolejowych, które

Tak, ład akademicki jest jednym z podstawowych
problemów polskich uczelni.
W 2010 roku analizowaliśmy różne modele. Baliśmy

mają z tym problem. Niby badanie to samo, a konfiguracja zupełnie inna.
Dotychczasowe rozróżnienie badań na podstawowe

się, że politycy pomysł podchwycą (dla swoich celów),

i stosowane powinniśmy zastąpić nowym podziałem: na

a de facto go zdewastują. Analizowaliśmy między innymi

badania zlecane odgórnie w celu wykorzystania, czyli

Finlandię i Danię – dwa kraje europejskie, w których takie

top-bottom research, oraz badania inicjowane oddolnie

rady funkcjonują. W obu przypadkach członkami rady

przez naukowców (bottom-up). Te ostatnie określa się

Wielu rektorów mało obchodzi pozycja naukowa
wydziałów, a bardziej liczba studentów wpływająca
na finansowanie.
stają się, owszem, politycy – lokalni i krajowi – ale też inne

też mianem curiosity-driven research (badania powodo-

osoby. Istotna część jest wskazywana przez uczelnię.

wane ciekawością naukową). Albo uczeni mają pomysł,

Pouczający dla nas był też przykład Uniwersytetu
Amsterdamskiego. Jego radę powołał rząd holenderski,
ale na przewodniczącego wyznaczył prezesa Philipsa,

co badać, albo jakiś podmiot (państwo, biznes) zamawia
określone badania. To jest właściwa linia podziału.
Żeby zwiększyć skalę prowadzonych badań, trzeba

prywatnego koncernu. Jednocześnie wprowadzono na

w ich finansowanie zaangażować biznes. Aby do tego

uczelni system trójpodziału władz. Wyglądało to w ten

doszło, należy stworzyć popyt na badania. Gdy na

sposób, że na uniwersytecie powoływano zarząd, który

początku lat dziewięćdziesiątych pojawił się popyt

składał się z trzech osób: prezydenta, kanclerza i rektora.

na studia (na rynku pracy brakowało wykształconych

Rektor był wybierany przez środowisko naukowe, ale

pracowników), uczelnie bardzo szybko na niego od-

władzę zarządczą i finansową sprawował prezydent,

powiedziały. W przypadku badań naukowych również

powoływany przez radę powierniczą. Podobny system

musi być uruchomiona strona popytowa. Będzie popyt,

zaproponowaliśmy w naszej strategii.

będzie podaż. To nie jest łatwe.

Jak dzielić pieniądze na badania? Dawać po równo, zwiększając budżety we wszystkich konkursach,

Czy nie ma pan wrażenia, że dysproporcje między budżetami NCN i NCBR są zbyt duże?

czy raczej brać pod uwagę zastosowanie wyników
badań? Dziś badania podstawowe są finansowane

W środowisku naukowym panuje poczucie, że pro-

z budżetu Narodowego Centrum Nauki, a badania

porcje są zaburzone i że nie wiadomo, czy te „badania

stosowane finansuje Narodowe Centrum Badań

stosowane” – finansowane z NCBR – rzeczywiście są

i Rozwoju.
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praktycznie wykorzystywane z korzyścią dla społeczeń-

akademiccy sami muszą posiadać odpowiednie kompe-

stwa.

tencje.

Jak Polska długa i szeroka uczelnie za pieniądze
europejskie zmodernizowały budynki i laboratoria.

Może państwo powinno wymusić na rektorach
zwolnienia kadry, która nie umie porozumieć się
w języku angielskim?

Wygranym w tej sytuacji jest zapewne lobby budowlane. Uczelnie natomiast doprowadziły do olbrzymiego

Nie chodzi o to, żeby zwalniać. Trzeba raczej stwo-

obciążenia swoich budżetów, bo wybudowane wielkim

rzyć mechanizmy skłaniające do publikowania po angiel-

kosztem imponujące kampusy, laboratoria itp., teraz

sku. To można zrobić. Przykładowo doprowadzić do sy-

trzeba będzie utrzymywać.

tuacji, w której Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych
nie zalicza do dorobku publikacji w języku polskim –

Gdzieś te badania muszą być prowadzone.

poza wyróżnionymi dziedzinami, takimi jak na przykład
polonistyka czy historia. Choć potrafię sobie wyobrazić

To, że warunki lokalowe do badań naukowych i dy-

bardzo dobrą pracę o wczesnośredniowiecznej Polsce

daktyki wymagały poprawy, nie ulega dyskusji. Ale do

napisaną po angielsku. Dlaczego historia w Polsce nie

celowości, skali i koncepcji wielu inwestycji mam wątpli-

ma być przedmiotem międzynarodowego zaintereso-

wości. Obok poprawy warunków nauki i pracy utrwalo-

wania, skoro granice naszego kraju przesuwały się ze

no betonem wiele nieefektywności polskich uczelni.

wschodu na zachód i z południa na północ na przestrzeni dziejów wielokrotnie – i to o setki kilometrów?

Czy powszechne wprowadzenie obowiązku

Zdaję sobie sprawę, że łatwiej jest napisać po angiel-

pracy w języku angielskim, już na poziomie stu-

sku pracę dotyczącą matematyki niż socjologii czy nauk

diów pierwszego stopnia, nie pomogłoby później

politycznych. Dlatego trzeba wspomóc niektóre dzie-

w „umiędzynarodowieniu” pracy młodych naukow-

dziny, zatrudniając na przykład redaktorów i korektorów

Dotychczasowe rozróżnienie badań na podstawowe
i stosowane powinniśmy zastąpić podziałem na
badania zlecane odgórnie w celu wykorzystania
oraz badania inicjowane przez naukowców.
ców, którzy od początku byliby do tego przyzwy-

językowych, żeby publikacja nie przynosiła wstydu

czajeni?

zarówno autorowi, jak i instytucji, z którą jest związany.

Nie wszyscy absolwenci studiów pierwszego stopnia
zostaną naukowcami. To prawda, że znajomość angiel-

Strategie powstają i trafiają na półki. Jak wymusić ich stosowanie?

skiego jest dziś niezbędna każdemu wykształconemu
człowiekowi. Znajomość angielskiego powinna być wy-

Nie ma uniwersalnej metody, ale kilka przydatnych

magana nie tylko przez konieczność zaliczenia lektoratu

reguł można przedstawić. Przede wszystkim trzeba zna-

czy egzaminu językowego.

leźć właściwych ludzi i postawić ich na czele instytucji.

Student musi dostać wyraźny sygnał od swoich

Można spróbować ściągać naukowców, którzy kiedyś

nauczycieli, że korzystanie ze źródeł angielskojęzycz-

z różnych powodów wyjechali do pracy na zagraniczne

nych jest koniecznością (także redagowanie fachowych

uczelnie, a dziś byliby gotowi wrócić. Władze uczelni

tekstów w tym języku). Do tego oczywiście nauczyciele

powinny myśleć nie tylko o kolejnych budynkach (które
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potem obciążą budżet), ale też o tym, jak przyciągnąć

rych kierunków technicznych. W założeniu pracodawcy

wartościowego pracownika.

kandydaci mieli posiadać pewne podstawy wiedzy

Są dobre przykłady. Wydział Nauk Ekonomicz-

ogólnej i wykazać się inteligencją oraz pomysłowością.

nych na Uniwersytecie Warszawskim na początku

Konkretnych aplikacji mieli nauczyć się już w pracy,

lat dziewięćdziesiątych we współpracy z profesorem

w firmowym centrum edukacyjnym.

z Columbia University zmodernizował studium dokto-

W szkołach wyższych o wyraźnym profilu zawo-

ranckie. Zmieniono podręczniki na anglojęzyczne. Drugi

dowym programy nauczania powinny być ustalane

pozytywny przykład to SGH, gdzie młodzi ekonomiści

wspólnie z praktykami, czyli z przedstawicielami sektora.

licznie publikują w języku angielskim.

W tym modelu nauka księgowości w wyższej szkole

Jeżeli chodzi o podniesienie zauważalności polskiej

zawodowej opierałaby się na nauczaniu księgowania,

nauki: w naukach ścisłych wielkiego pola manewru

a nie teorii rachunkowości. Zawody są z reguły mieszan-

już nie ma. Praktycznie cały dorobek w tym obszarze

ką rozmaitych kwalifikacji z różnych dziedzin. Nigdy do

Coraz częściej studenci nie są zainteresowani
wpisaniem specjalizacji do dyplomu. Wolą mieć
dyplom ogólny, bo nie wiadomo, jaka praca im się
w życiu trafi.
już teraz jest publikowany po angielsku. Obszar, który

końca nie wiadomo, z czym przyjdzie nam się zmierzyć

wymaga dalszych zmian, to nauki społeczne.

w życiu zawodowym. Okazuje się, że coraz częściej studenci kończąc studia, nie są zainteresowani wpisaniem

Jak najlepiej dopasować ofertę dydaktyczną
uczelni do potrzeb rynku pracy?
Mam wrażenie, że dziś największe zapotrzebowanie

specjalizacji do dyplomu. Wolą mieć dyplom ogólny, bo
nie wiadomo, jaka praca im się w życiu trafi.
W Polsce rozwiązanie problemu dopasowania

jest nie na umiejętności specyficzne, ale raczej na umie-

oferty uczelni do potrzeb rynku pracy miało być

jętności uniwersalne. W systemie amerykańskim więk-

zagwarantowane przez Program Rozwoju Kompe-

szość młodych ludzi wchodzących na rynek pracy to

tencji.

absolwenci tamtejszych college’ów. Czyli, upraszczając,
osoby, które ukończyły czteroletnią szkołę ogólnokształcącą. Oczywiście część z nich kontynuuje specjalizację

się na poziom uczelni przenosi z wielkim trudem. Gdy

i pozostaje na uczelni, a część zdobywa specjalizację

byłem dziekanem Wydziału Matematyki, Informatyki

zawodową. Ale duży procent młodzieży idzie do pracy,

i Mechaniki UW, z uwagą śledziłem, co się dzieje na

mając mniej subtelne, ukierunkowane wykształcenie.

rynku pracy. Czytałem między innymi prasę poświęconą

Osoba, która rozpoczyna pracę w firmie informatycz-

szukaniu pracy. Często publikowano wywiady z ab-

nej w Stanach Zjednoczonych, ma zazwyczaj znacznie

solwentami różnych kierunków. Pytano ich, czy studia

mniejsze umiejętności informatyczne niż absolwent

pomogły im w znalezieniu zatrudnienia. I co się okazy-

ambitnych polskich studiów informatycznych.

wało? Z reguły absolwenci pracowali na stanowiskach

Kiedyś na Wydziale Matematyki, Informatyki

luźno związanych ze zdobytym wykształceniem. Jeden

i Mechaniki UW wspomagaliśmy rekrutację do jednego

z rozmówców na pytanie, co mu dały studia, odpowie-

z ważnych brytyjskich banków, który poszukiwał pra-

dział: „Umiem czytać i pisać!”. Wbrew pozorom to nie

cowników do działu IT. Dopuszczono do niej zarówno

jest głupia odpowiedź. Student powinien zdobywać

studentów informatyki, fizyki, matematyki, jak i niektó-
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Pomysł dobry, ale z moich obserwacji wynika, że to
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przede wszystkim umiejętności uniwersalne, niezbędne

uczelni rozwijania umiejętności pracy zespołowej, w tym

we wszystkich zawodach.

kierowania zespołami, oraz wykształcenia u studentów

Ważny postulat pod adresem uniwersyteckiego
wykształcenia zgłosił Jeremi Mordasewicz, reprezentują-

standardów moralno-etycznych: solidności, uczciwości,
odpowiedzialności. Niedzisiejsze podejście, prawda?

cy pracodawców w pracach nad strategią Uniwersytetu
Warszawskiego. Stwierdził, że pracodawcy oczekują od

Stefan Jackowski – profesor nauk matematycznych, były dziekan Wydziału Matematyki,
Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, były prezes Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Obecnie członek Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych.
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