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Wstęp

Żyjemy w świecie zmian i przeobrażeń – i świetnie zdajemy sobie 
z tego sprawę. Dotyczą one wszystkich aspektów życia w wymiarze 
zarówno jednostkowym, jak i społecznym, ale nie oznacza to auto-
matycznie, że każda z tych zmian jest związana z kierunkiem „na lep-
sze”. Zwłaszcza te, które dotyczą edukacji, powinny być niezwykle 
starannie zaplanowane, przemyślane, ufundowane na doświadczeniu 
i osadzone na gruncie badawczym, tylko wówczas mają bowiem szan-
sę na to, by stać się sensowną, potrzebną, długofalową odpowiedzią 
na realne problemy oświaty, na jej niedostatki, braki, niedoskonało-
ści. Często mają one źródło w przyjętej koncepcji kształcenia nauczy-
cieli lub w sposobach jej realizacji. O rozmaitych propozycjach mody-
fikacji tej koncepcji, o propozycjach jej odnowienia – w stosunku do 
tej, do której przywykliśmy – chcemy rozmawiać w tekstach tworzą-
cych niniejszą monografię.

W 2015 roku powstała w Warszawie Szkoła Edukacji. Powołały ją 
dwie instytucje: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Uniwersy-
tet Warszawski, tworząc w ten sposób dzienne studia podyplomowe 
dla przyszłych nauczycieli1. Program rocznych studiów stacjonarnych 
skonstruowano na podstawie wyników edukacyjnych badań nauko-
wych, doświadczenia czołowych światowych uniwersytetów, zwłasz-
cza Uniwersytetu Columbia i działającej w jego ramach bliźniaczej 
jednostki Teacher’s College, a także w nawiązaniu do współczesnych, 

1 Od 2019 roku w Szkole Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
i Uniwersytetu Warszawskiego kształcenie obejmuje cztery ścieżki przedmioto-
we: język polski, matematykę, historię i wiedzę o społeczeństwie oraz biologię 
z przyrodą. Więcej na stronie internetowej: https://szkolaedukacji.pl.



empirycznie potwierdzonych teorii psychologicznych, pedagogicz-
nych i pedeutologicznych. Autorkami i autorami tekstów zawartych 
w prezentowanym tomie są wykładowcy Szkoły Edukacji związani 
z różnymi ośrodkami naukowymi i instytucjami oświatowymi. Łączy 
ich pasja skutecznego nauczania, refleksja nad uczeniem się, świado-
mość konieczności budowania relacji w procesach edukacyjnych, po-
nadto mocne przeświadczenie o znaczeniu wychowawczych aspektów 
zjawiska nauczania – uczenia się. Pracownicy Szkoły Edukacji wnoszą 
do refleksji na temat szkoły unikatowy kapitał wyrazistych osobowo-
ści nauczycielskich i doświadczenia, którymi się dzielą i które pomna-
żają na swoich zajęciach, modelując w pracy ze studentami szczegól-
nie istotne aspekty profesji nauczyciela: uważność, partnerstwo, 
empatię, wspieranie autonomii i refleksyjności, przyznawanie prawa 
do błędów, wyzwalanie kształtującego uczenia się, ocenianie opar-
te na kryteriach sukcesu, na towarzyszeniu w procesie stawania się 
nauczycielką lub nauczycielem. Pragniemy podzielić się naszymi do-
świadczeniami, wizjami i zamierzeniami, o czym traktują teksty za-
warte w pierwszej części niniejszej monografii (Magdalena Radwan-.
-Röhrenschef, Jolanta Sujecka-Zając, Grażyna Czetwertyńska, Wi-
told Bobiński, Magdalena Swat-Pawlicka, Magdalena Śniegulska 
i Ewa Haman), z kolei w drugiej części chcemy zaprezentować na-
sze przemyślenia związane z wybranymi problemami nowoczesnego 
kształcenia (Kinga Białek, Agata Patalas i Kamil Szczepanik, Iwona 
Kołodziejek, Marcin Karpiński, Beata Kotarba).

Powstanie książki wiąże się z panelem dyskusyjnym, który zorgani-
zowaliśmy w Szkole Edukacji 17 października 2017 roku pod hasłem 
„Co powinno być w tornistrze?”, a dotyczącym kondycji kształcenia 
nauczycieli w Polsce. Naszymi gośćmi byli znakomici wykładowcy 
i badacze: doktor Joanna Jeziorska-Haładyj, doktor habilitowany Ja-
rosław Klejnocki, doktor Tomasz Kowalczuk i doktor habilitowany 
Michał Szurek z Uniwersytetu Warszawskiego oraz doktor habilito-
wana Ewa Swoboda z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ich wypowiedzi 
i refleksje zainspirowały nas do podjęcia dyskusji, do której zapra-
szamy także czytelników. Jesteśmy głęboko przekonani, że o eduka-
cji należy nieustannie rozmawiać i dyskutować, szukać argumentów 
i dowodów, mądrze spierać się o wizje i dobrze planować zmiany. 

Witold Bobiński
Jolanta Sujecka-Zając
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Tadeusz Sławek
Uniwersytet Śląski, Katowice

Alicja, czyli o co chodzi w uczeniu

Instytucja, która nie jest przygodą, jest instytucją bez 
przyszłości.

Jacques Derrida, Unsealing  
(„the old new language”)

1 .

Na pytanie „O co chodzi w uczeniu (się)?” odpowiadam: o stworze-
nie szczególnej sytuacji, w której, niezależnie od wszystkich formal-
nych i rzeczywistych różnic między nauczycielem a uczniem, wytwa-
rza się jakaś t r z e c i a s t r e f a, w której napięcie między uczącym 
a uczącym się nie znika, lecz zyskuje nowy aspekt. Nauczyciel po-
zostaje nauczycielem, uczeń jest nadal uczniem, a jednak… W tych 
momentach, które nazwałbym liminalnymi momentami uczenia (się), 
w zwartej powierzchni społecznej matrycy przypisującej bardzo kon-
kretne role nauczycielowi i nie mniej rygorystycznie traktującego 
ucznia, pojawia się rysa. To rodzaj szczeliny, pęknięcia, może zranie-
nia, rozszczelniającego hermetycznie dotąd oddzielone funkcje. Dla-
tego niezbędne jest to „s i ę” ujęte w nawias – (się) – towarzyszące 
u c z e n i u.

2 .

Nie tylko dlatego, by powstrzymać wszelkie pokusy automatyzmów 
zagrażające sytuacji uczenia (się). Uczenie, jeśli nie ma być jedynie 



p r z y - u c z a n i e m do zastanego stanu rzeczy, p o - u c z a n i e m 
do konformistycznego dopasowywania się do obowiązujących sche-
matów, d o - u c z a n i e m mającym wytworzyć umiejętność mecha-
nicznego dostawiania do siebie kolejnych faktów i rzeczy, powinno 
bez wątpienia szanować to „s i ę” jako sferę powszechnie obowiązu-
jących przyzwyczajeń, ale zdecydowanie nie wolno mu się jej pod-
porządkować. Gdyby tak się zdarzyło, oznaczałoby to, że u c z e -
n i e istotnie stało się tylko p r z y - u c z a n i e m, p o - u c z a n i e m, .
d o - u c z a n i e m, uzupełnianiem nawyków, to „s i ę” bowiem 
„utrzymuje się faktycznie wśród przeciętności tego, co przystoi, co 
się akceptuje i odrzuca, co się uważa za sukces i co za porażkę”1. Kon-
tynuując lekturę tego samego fragmentu, spostrzeżemy, że taka de-
wolucja u c z e n i a (się) oznacza porzucenie wszelkiej głębi na rzecz 
powierzchni, rezygnację z jakiejkolwiek f a ł d y spowodowaną fa-
talnym zauroczeniem gładkością tego, czego nie trzeba wywalczać, 
gdyż wymaga ono jedynie aktu przekazania i biernego przyjęcia tego 
przekazu. Gdy tak się dzieje „wszystko, co głębokie, zostanie z dnia 
na dzień wygładzone do postaci dawno znanej. Wszystko, co wywal-
czone, staje się obiegowe”2. Otaczamy więc „s i ę” ramionami nawia-
su, by zachować możliwość fałdy i głębi oraz niezbędnego dla uczenia 
(się) napięcia. Także po to, by te ramiona – () – chroniły t a j e m -
n i c ę uczenia przed wścibskim wzrokiem pedantów i techno-biuro-
kratów edukacji. Jako rzeczników sfery „s i ę”, z jej biurokratycznymi 
procedurami zliczania punktów i rubrykowania polityki historycz-
nej, jaka – ich zdaniem – powinna przyświecać uczeniu, musimy ich 
wziąć w nawias. By ocalić uczenie (się).

3 .

Wraz z tym nawiasem pojawia się t r z e c i a p r z e s t r z e ń. Dzię-
ki niej dochodzi do rozszczelnienia, rozhermetyzowania spotkania 
nauczyciela z uczniem. Teraz, w tej t r z e c i e j p r z e s t r z e n i, na-
uczyciel uczy (s i ę), a uczeń może przejąć rolę uczącego. Uczenie 
staje się z w r o t n e, dwukierunkowe, następuje bowiem przesta-

1 M. Heidegger: Bycie i.czas. Przeł. B. Baran. PWN: Warszawa 1994, s. 1�1.
2. Ibidem .
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wienie z w r o t n i c y i czasowe nakierowanie procesu uczenia na 
inne tory. Ten ruch przestawienia zwrotnicy nazywam l i m i n a l -
n y m, ponieważ uczenie i uczenie się dochodzą w nim do granicy 
i nie są już tym, czym były w tej matrycy niezbędnej dla funkcjono-
wania społeczeństwa z zapisanym wyraźnie obowiązkiem szkolnym. 
Uczenie (się) ma tutaj szczególną rolę do odegrania. Z jednej strony 
wytwarzając t r z e c i ą p r z e s t r z e ń, w której nauczyciel i uczeń 
stają się o b c y m i dla ról, które jeszcze przed chwilą odgrywali 
(nauczyciel „wie”, uczeń „nie wie”; nauczyciel jest aktywnym „wład-
cą”, uczeń biernym „poddanym”; nauczyciel reprezentuje dorosłe, 
dojrzałe społeczeństwo, uczeń co najwyżej do niego „aspiruje” i się 
„przyucza”), z drugiej strony jednak w t r z e c i e j p r z e s t r z e n i 
dochodzi właśnie do u ś w i a d o m i e n i a s o b i e tych ról. To wła-
śnie teraz i uczeń, i nauczyciel zdają sobie sprawę, że przychodzą do 
siebie z przestrzeni już uformowanej i przygotowanej, która właśnie 
w t r z e c i e j p r z e s t r z e n i musi być niejako o d - f o r m o w a n a .
i o d - g o t o w a n a. Trzeba uznać i uszanować to, że nauczyciel 
i uczeń już współistnieją w sferze tych gotowych ról właściwych siłom 
„s i ę”, jawią się sobie w aureoli tego „s i ę” i uczenie (się) jest niczym 
innym jak stopniowym, niespiesznym i uważnym rozpoznawaniem 
tego faktu. To, co w tym miejscu odnajdujemy w analizie Heidegge-
ra, znakomicie przystaje do tego, co nazywamy uczeniem (się): „Gdy 
[indywiduum – T.S.] na własny sposób odkrywa świat i przybliża go 
sobie, gdy otwiera samemu sobie swe właściwe bycie, to owo odkry-
wanie »świata« i otwieranie jestestwa następuje zawsze jako usuwa-
nie zakryć i zaciemnień, jako kruszenie masek, którymi jestestwo od-
gradza się od samego siebie”3 .

4 .

W t r z e c i e j p r z e s t r z e n i uczenia (się) tworzy się jakby nowy 
podmiot, który nawiązuje do dobrze ukonstytuowanych społecznie 
modeli podmiotowości wyznaczonych rolami i funkcjami, lecz nie 
jest z nimi całkowicie tożsamy. Nauczyciel jest nauczycielem, ale by 
nim być w sposób istotny (a nie jedynie właściwy sferze „s i ę”), musi 

3. Ibidem,.s ..184 .
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zapomnieć o tym, co standardowo identyfikuje go jako „nauczycie-
la”. Podobnie uczeń: zachowuje dyspozycje „ucznia”, ale wykracza 
daleko poza nie. Nauczyciel (nie) jest „nauczycielem”, uczeń (nie) jest 
„uczniem”. Gdy słyszymy, że ktoś jest „dobrym nauczycielem”, do-
myślamy się intuicyjnie, że (o ile nie mamy do czynienia z opinią czy-
sto techno-biurokratyczną) nauczyciel ten nauczył swoich uczniów 
czegoś zupełnie innego niż jedynie faktów dotyczących właściwego 
przedmiotu nauczania. „Dobry nauczyciel” uczy o b o k, m i m o, 
p o n i ż e j przedmiotu i jego minimów programowych. Nie lekcewa-
ży ich, lecz nie o nie mu chodzi, gdy dochodzi do uczenia (się). W tej 
sytuacji pojawia się t r z e c i p o d m i o t, nawiedzający zarówno 
ucznia, jak i nauczyciela. Przychodzi spoza domowej dziedziny, spo-
za granic przedmiotu nauczania zapisanego w dzienniku klasowym. 
Jest imigrantem, uchodźcą, obcym, który swoim pojawieniem się za-
kłóca porządek, niepokoi zastany stan rzeczy. Filozof powie, że cho-
dzi o: „Obce, które jako coś nad-zwyczajnego burzy istniejący porzą-
dek, wykracza poza rozróżnienie rozumu lokalnego i uniwersalnego, 
porządku uprawomocnionego przez tradycję i w sposób racjonalny, 
poza rozróżnienie sfery prywatnej i publicznej”4 .

5 .

Taka jest Alicja w obu krainach zorganizowanych odmiennie od zna-
nego jej świata. W jednej dowiaduje się, że „nie jest prawdziwa”, na-
leży bowiem jedynie do czyjegoś snu. W drugiej nie będzie w stanie 
wytłumaczyć nikomu ze swoich rozmówców (a szczególna rola przy-
pada tu Panu Gąsienicy), kim jest. Trzeba nauczyć się reguł tych od-
miennych światów, to zaś oznacza konieczność zweryfikowania do-
tychczasowej wiedzy. „Spróbuję, czy wiem to wszystko, co kiedyś 
wiedziałam”5 – to dobre podsumowanie tego, czym jest edukacja jako 
element społecznej matrycy utrzymującej zastany stan rzeczy: to, co 
w i e m, jest zapisane w pamięci (w tym sensie nie ma różnicy między 

4 B. Waldenfels: Topografia obcego. Przeł. J. Sidorek. Oficyna Naukowa: 
Warszawa 2002, s. 122.

5 L. Carroll: Przygody Alicji w.krainie czarów. Przeł. M. Słomczyński. Czytel-
nik: Warszawa 1972, s. 23.
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w i e m a w i e d z i a ł e m, edukacja jest osobliwą formą uprzywile-
jowywania przeszłości; polityka edukacyjna musi być z gruntu poli-
tyką h i s t o r y c z n ą, gdyż – chcąc podtrzymać status quo – będzie 
dążyła do tego, by przyszłość była jedynie wariacją na temat przeszło-
ści, tylko tak można pozbawić ją siły zaskoczenia) i podlega spraw-
dzeniu. Proces sprawdzania jest istotny jako instrument weryfikacji 
rzeczywistości nie po to, by zobaczyć ją taką, jaka j e s t, lecz taką, 
która odpowiada temu, co o niej wiem. Porażka kolejnych prób Ali-
cji (zawodzą ją geografia i arytmetyka, ale również poezja) dowodzi, 
że gdy świat straci dobrze nam znaną postać (na przykład gdy kró-
lik zechce sprawdzić, która jest godzina, i zgubi swoje kozłowe rę-
kawiczki), wiedza, pozornie tak doskonale opisująca rzeczywistość 
procedurami właściwymi poszczególnym dziedzinom i przedmiotom 
(nauczania), okazuje się zawodna. Potrzeba swoistej n i e - w i e d z y 
wówczas, gdy chcemy zobaczyć coś, co nie byłoby głównie powtarza-
ną w nieskończoność serią odbić naszych własnych wyobrażeń. Tę 
n i e - w i e d z ę kształtuje to, co dokonuje się w t r z e c i e j p r z e -
s t r z e n i przy współdziałaniu t r z e c i e g o p o d m i o t u. Nie jest 
to wiedza zaopatrująca nas w ogólne prawa, przeciwnie – zajmuje się 
wyłącznie wyjątkami. Alicja jest więc praktykiem patafizyki, bo to 
pod jej skrzydłami znajduje schronienie uczenie (się): „[…] patafizy-
ka stanowić będzie wiedzę przede wszystkim o tym, co wyjątkowe, 
aczkolwiek twierdzi się, że poza tym, co ogólne, nie może być mowy 
o wiedzy. Zgłębi więc prawa tyczące wyjątków i wyjaśni wszechświat 
wobec tutejszego dodatkowy, bądź, mówiąc skromniej – opisze ów 
wszechświat, który można dostrzec i który być może należałoby do-
strzec miast zwykłego”6 .

6 .

Nieprzypadkowo w światach odwiedzanych przez Alicję toczą się 
g r y. Szachy ekscytują uczestników świata po drugiej stronie lustra, 
wyścig kumotrów i szalony krokiet budzą emocje w krainie króliczej 

6 A. Jarry: Czyny i.myśli doktora Faustrolla, patafizyka. Powieść neoscjenty-
styczna. Przeł. J. Gondowicz. Wydawnictwo W.A.B. i Wydawnictwo Małe: War-
szawa 2000, s. 90.
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jamy. Jakby Carroll chciał nam powiedzieć, że bez tego elementu edu-
kacja będzie jedynie kształceniem do utrzymywania obowiązującego 
stanu rzeczy. Gra może bowiem wyciągnąć nas z zaklętego koła ma-
trycy społecznych ról spiętych ścisłymi regułami. Lewis Carroll, sam 
wybitny znawca gier, wie, że i one mają swoje zasady, ale, po pierw-
sze, nie wykraczają one poza samo terytorium gry, a po drugie (tak 
dzieje się w wypadku partii krokieta na dworze Królowej Kier) – nie 
waha się stworzyć grę, której reguły są farsowym zniekształceniem 
obowiązujących w tej grze przepisów. Gra rewolucjonizuje nasze za-
trudnienia i jako taka zawiera w sobie możliwość zmiany obowiązu-
jącego stanu spraw. Stąd jej edukacyjny potencjał. Miał w tym myśle-
niu Carroll wielkiego poprzednika. W 1795 roku Friedrich Schiller 
pisał w Listach o.estetycznym wychowaniu człowieka, że dla człowie-
ka nowoczesnego życie ma charakter „czysto mechaniczny i wytwa-
rza się w całości ze sklecenia nieskończenie wielu martwych części”, 
a w związku z tym człowiek sam „rozwija się jedynie jako fragment; 
wiecznie słysząc tylko monotonny szmer koła, które sam obraca, nig-
dy nie rozwinie harmonijnie swej istoty i zamiast odcisnąć w naturze 
swej piętno człowieczeństwa, sam staje się jedynie odbiciem swego 
zawodu i swej specjalności”7 .

7 .

To arcyważne ostrzeżenie dla każdego nauczyciela i ucznia: drama-
tem nowoczesnego losu jest to, że definiujemy się przez profesję i to 
w niej upatrujemy fundamentu człowieczeństwa. Gdy stajemy się tyl-
ko odbiciem swojego zawodu – ostrzega Schiller, a głos Carrolla sły-
szymy w tle – edukacja przestaje być i n s p i r a c j ą, ograniczając się 
wyłącznie do roli i n f o r m a c j i. Nie mogąc w tym miejscu odnieść 
się do szczegółów gęstego tekstu Schillera, powiedzmy jedynie, że to, 
co nazywa on g r ą i co pragnąłby ustanowić jako żywioł edukacyj-
ny ocalający nowoczesne społeczeństwo, jest kształceniem wrażliwo-
ści („Wykształcenie zdolności odczuwania jest tedy palącą potrzebą 

7 F. Schiller: Pisma teoretyczne. Przeł. J. Prokopiuk. Aletheia: Warszawa 
2011, s. 57–5�.
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naszej epoki”8), narzędziem tego są sztuki piękne („Tylko pozór este-
tyczny jest grą, podczas gdy logiczny jest tylko oszustwem”9), które 
w ten sposób wzmacnia nadwyrężone przez mechanikę kapitalistycz-
nego społeczeństwa więzi („[…] jedynie piękno potrafi nadać czło-
wiekowi charakter społeczny. Jedynie dobry smak wnosi harmonię do 
życia społecznego, albowiem wprowadza ją do życia jednostki”10).

8 .

Łącznik piękna i społecznego charakteru, będący mostem między 
rozwojem jednostki a jakością więzi społecznej, mógłby przyjąć mia-
no t a k t u, który to termin z jednej strony nawiąże swoim muzycz-
nym znaczeniem do ustanowienia harmonijnej rytmiki życia indywi-
duum, z drugiej zaś będzie miernikiem przyjaznego człowieczeństwa 
naszych społecznych relacji. Współczesny filozof dopatruje się we 
wrażliwości mierzonej „taktem” istoty naszych relacji, narażonych 
dzisiaj na narastającą zewsząd presję moralnej, ekonomicznej i spo-
łecznej bezdusznej agresywności. „Takt jest nieustannie obecnym sza-
cunkiem dla duszy innego i tym samym pierwszą i ostatnią cnotą 
ludzkiego serca. Z tego szacunku dla własnej i cudzej indywidualno-
ści wypływa najważniejsza oznaka taktu: delikatność. Jest to jedyny 
środek, dzięki któremu życie towarzyskie jest możliwe i przyjemne, 
gdyż nie pozwala ani na zbyt wielką bliskość, ani na zbyt wielkie od-
dalenie”. Wizerunek człowieka pozbawionego taktu jest antywzorem 
uczenia (się), jest to bowiem człowiek będący bezdusznym fragmen-
tem mechanizmu – i nie ma większego znaczenia, czy mechanizm ten 
jest szkołą, czy parlamentem. Ponieważ „pozbawiony taktu jest ten, 
kto daje odczuć swoją władzę, swoją przewagę, kto traktuje i osądza 
innych wedle z góry przyjętych wizji, pozbawiony taktu jest ten, kto 
nie słyszy i nie widzi duszy, monoman, który przy każdej okazji albo 
szuka siebie albo wygłasza absolutne nie”11. Uczenie (się), t r z e c i a 

8. Ibidem,.s ..67 .
9. Ibidem,.s ..143 .
10. Ibidem,.s ..155 .
11 H. Plessner: Granice wspólnoty. Krytyka radykalizmu społecznego. Przeł. 

J. Merecki. Oficyna Naukowa: Warszawa 200�, s. 13�.
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p r z e s t r z e ń: tam, gdzie kształci się tych, którzy słyszą i widzą du-
szę i których polityka nie będzie monotonną i monomańską polityką 
własnych idiosynkratycznych racji.

9 .

Na pytanie „O co chodzi w uczeniu (się)?” moglibyśmy odpowiedzieć, 
że chodzi o nic innego jak właśnie o c h o d z e n i e. Trzecia strefa, 
w której nauczyciel spotyka się z uczniem, daje się pomyśleć nie jako 
d z i e d z i n a, lecz jako d r o g a. „Dziedzina” należy bowiem do po-
rządku polegającego na wyodrębnianiu poszczególnych elementów 
i ustanawianiu relacji między nimi. Elementy te (a mogą być nimi 
specjalizacje wiedzy, sporty, rodzaje broni, sposoby spędzania czasu 
typu hobby) mogą ze sobą sąsiadować i się komunikować, ale decy-
dujące jest to, co dzieje się w ich wnętrzu, co stanowi o ich rozwoju 
prowadzącym do dalszego potwierdzenia odrębności danej dziedzi-
ny jako autonomicznej jednostki dysponującej właściwymi dla niej 
mechanizmami działania, aparatem pojęciowym, wewnętrzną hie-
rarchią autorytetów. Gdy przeniesiemy się w świat „drogi”, natych-
miast się zorientujemy, że przejścia są nie tyle ważniejsze od poszcze-
gólnych dziedzin, ile znacznie bardziej dramatyczne. To, co dzieje się 
w dziedzinach, pozostaje we władaniu właściwego dla nich modelu 
myślenia i działania. Nawet jeśli dojdzie do rewolucyjnych przemian, 
są one r e w o l u c y j n e dlatego, że skupiają się na modelu, który 
chcą gruntownie przebudować. Tak czy inaczej kształtują się miejsca, 
w których zamieszkujemy, respektując ich prawa i sposoby organiza-
cji świata. Zamieszkiwanie nie jest właściwe drodze – służy ona wę-
drówce, przejściu między miejscami zamieszkiwania chwilowo przez 
nas opuszczonymi. W tym przemieszczaniu się nie jestem już oby-
watelem danej dziedziny – jestem obywatelem świata, przez który 
wędruję. Łączy się z tym ryzyko zagubienia się, droga bowiem, ina-
czej niż dziedzina, nie ma swoich szczegółowych, punktowych map 
z zaznaczonymi właściwymi adresami. Co więcej, na drodze niewy-
kluczone są nieprzewidziane okoliczności, które mogą całkowicie 
odmienić charakter wędrówki. To na drogach grasowali zbójcy, nie-
pokojący podróżnych pozbawionych opieki stróżów prawa, zawsze 
wszechobecnych w dziedzinach.
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10 .

Uczenie (się) respektuje dziedziny, ale zachowuje do nich należyty 
dystans. Nie oddaje im pola i nie powierza im siebie. Wie bowiem, 
że dziedziny stają się maszyneriami do wytwarzania znaczeń odpo-
wiednich dla ich specjalizacji i wykorzystują uczenie do sprawnego, 
oszczędnego i ujednoliconego przekazywania tych znaczeń. Wszelkie 
zawahania czy wątpliwości są traktowane jak przeszkoda wywołująca 
zbędne trudności i powinny być wyeliminowane. Liczą się tu przede 
wszystkim konkretne umiejętności, które podlegają sprawdzeniu 
w dobrze już opracowanych schematach, ponieważ proces uczenia 
jest nakierowany na dostosowanie ucznia do przygotowanego z góry 
stanu rzeczy, a ważną jego częścią jest wywołanie wrażenia zbędności 
jakiejkolwiek modyfikacji tego stanu rzeczy. Stąd dziedziny nie będą 
zainteresowane budzeniem wrażliwości, gdyż wywołuje ona zakłóce-
nia w gładkim przebiegu wydarzeń. Ci, którzy mijali leżącego w ro-
wie poturbowanego człowieka, spieszyli do swoich spraw i do swoich 
dziedzin. Szli drogą, owszem, ale nie byli ludźmi drogi. Należeli do 
dziedziny. Dopiero Samarytanin okazał się zdolny do tego, by złamać 
swój plan podróży, odrzucić niewolący magnetyzm punktu przezna-
czenia wyprawy, opóźnić jej przebieg, a zapewne w konsekwencji na-
razić się na stratę.

11 .

Kluczem do zrozumienia różnicy między kapłanem i lewitą z jed-
nej strony a Samarytaninem z drugiej jest postawa szczególnej troski, 
której brakuje tym pierwszym. Zapewne są oni zatroskani, wszak coś 
sprawia, że wędrują z miejsca w miejsce, mają swoje sprawy do za-
łatwienia, ale jednocześnie jest to zatroskanie o bardzo zawężonym 
spojrzeniu – widzą jedynie t e właśnie sprawy i nic więcej. To spra-
wia, że m i j a j ą potrzebującego. Święty Łukasz podkreśla, że w i -
d z ą i mijają: „zobaczył go i minął” – napisze zarówno o kapłanie, 
jak i o lewicie (Łk 10, 31–32). O Samarytaninie dowiadujemy się cze-
goś innego: gdy zobaczył rannego, „wzruszył się głęboko”. W z r u -
s z e n i e to przejawia się trojako. Najpierw z pewnością oznacza 
rodzaj empatycznej relacji zawieszającej wszystkie inne relacje i zo-
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bowiązania. Samarytanin zdążał w swoim celu, do swojej dziedziny, 
ale okazał się zdolny do wyjścia poza jego ograniczenia. To rezultat 
spojrzenia empatycznego: dokonuje ono wyłomu w granicach, jakie 
codzienne zobowiązania profesji, interesów i umiejętności zataczają 
wokół mojego życia. Empatia jest „wzruszeniem” nie tylko w sensie 
emocjonalnym: „wzrusza”, a nawet powiedzmy więcej – w s t r z ą s a 
całą konstrukcją mojej egzystencji, wzniesioną na stabilności dzie-
dzin i ich prawd. Po drugie, w z r u s z e n i e nie krzepnie w sferze 
emocji, lecz przekształca się w p r a c ę, fizyczny wysiłek: trzeba opa-
trzyć rany, następnie „wsadzić na swoje bydlę” i „zawieść do gospo-
dy”. Praca ta ma to do siebie, że nie jest w żadnym sensie pracą z a -
w o d o w ą, nie wiąże się z profesjonalnymi umiejętnościami, a – i to 
po trzecie – w z r u s z e n i e wciąga w swój zasięg innych ludzi, tak-
że zmuszając ich do wyjścia poza d z i e d z i n ę ich działalności za-
wodowej: „Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi 
i rzekł: »Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, 
gdy będę wracał«” (Łk 10, 35).

12 .

O takim wzruszeniu Jan Patočka mówi jako o z a c h w i a n i u, które 
stanowi podstawę ludzkiej solidarności. Zachwianie to (a może lepiej 
mówić o „wstrząsie”?) wyprowadza indywiduum poza granice, jaki-
mi otacza się ono, aby sprawnie funkcjonować w sferze społecznych 
obowiązków określanych zawodowymi umiejętnościami. Po takim 
wstrząsie nie tracą one znaczenia, tracą jednak wyłączność na ukie-
runkowywanie naszych relacji ze światem. Nie chodzi już o pewność 
mierzoną faktami i danymi, lecz o z gruntu n i e p e w n e teryto-
rium tego, o co chodzi w życiu i śmierci. Immunologia zawodowych 
i społecznych umiejętności – chroniąca nas przed n i e p e w n o ś c i ą 
i gwarantująca p e w n o ś ć naszej ręce – okazuje się nieskuteczna, 
teraz bowiem wszelkie pewności i prawdy szukają swojego źródła 
nie tyle w precyzyjnej informacji, ile w niekonkluzywnym namyśle. 
Sprawność i pewność zawodowych umiejętności, które są nieodzow-
ne i zasługują na najwyższe uznanie, należą do porządku opanowanej 
perfekcyjnie d z i e d z i n y. Gdy ograniczymy się do niej, gdy w niej 
zamieszkamy ku swojemu zadowoleniu, będzie nam trudno zdobyć 
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się na postawę ludzkiej solidarności. Ta bowiem właściwa jest d r o -
d z e. Uczenie (się), o ile nie ma być jedynie nabywaniem informa-
cji lub dydaktyczną czy historyczną indoktrynacją służącą interesom 
polityki, musi porzucić immunologiczne zasady praktykowania za-
mieszkiwania w dziedzinach i dać się zainspirować tym, co znajduje 
się w przejściach m i ę d z y dziedzinami. Nie chodzi tylko o to, by 
z o b a c z y ć i pozostać we własnej dziedzinie, w dziedzinie własne-
go zainteresowania, zawodu, umiejętności, bezpieczeństwa. Rzecz 
w tym, by zobaczyć i w z r u s z y ć s i ę g ł ę b o k o. To zaś oznacza 
wystawienie się na niebezpieczeństwo.

13 .

Jeszcze raz wracamy do myśli, że uczenie (się) jest nauką c h o d z e -
n i a. Także w ł a s n y m i d r o g a m i. W filozoficznej pedagogi-
ce Lew Szestow przyznaje istotną rolę pytaniu: „W końcu koniecz-
nie trzeba chodzić?”. A odpowiadając twierdząco, dodaje, że trzeba 
krytycznie spojrzeć na tych, którzy „przyzwyczaili się do wygod-
nych dróg, latarni morskich, słupów wiorstowych, dokładnych map, 
z góry zapowiadających każdy, nawet najmniejszy, zakręt przyszłej 
drogi”12. Niebezpieczeństwo, o którym była już zresztą mowa po-
przednio, właściwe jest uczeniu (się), a skoro tak, należy brać pod 
uwagę zakręty n i e p e w n o ś c i wprawiającej w zdumienie, nawet 
paraliżującej nasze nawyki i przyzwyczajenia myślowe. Teraz czasow-
nik „m y ś l e ć” nie wiąże nas z dobrze wytyczonymi szlakami wy-
uczonych tropów. Przeciwnie – m y ś l e ć to n i e w i e d z i e ć d o 
k o ń c a, poruszać się jakby po omacku, a ponieważ towarzyszy nam 
stan głębokiego wzruszenia, więc nasze spojrzenie przymglone jest 
łzami. Teraz, gdy dochodzi do uczenia (się), „myśleć oznacza mach-
nąć ręką na logikę; myśleć znaczy żyć nowym życiem, zmieniać się, 
stale składać w ofierze najdroższe i najgłębiej zakorzenione przyzwy-
czajenia, gusta, sympatie – przy tym nie mając nawet przekonania, że 
wszystkie te ofiary będą w jakikolwiek sposób wynagrodzone”13 .

12 L. Szestow: Apoteoza niezakorzenienia. Próba myślenia adogmatycznego..
Przeł. J. Chmielewski. Wydawnictwo KR: Warszawa 2011, s. 14�.

13. Ibidem,.s ..90 .
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14 .

Jeśli tyle było mowy o c h o d z e n i u, powiedzmy jeszcze na ko-
niec, że chodzenie to, które nie ma teleologicznej natury sportu, woj-
skowości czy choćby codziennego zabiegania, jest zmianą miejsca, 
w której zawsze jestem jakby n i e n a m i e j s c u. Dlatego tak waż-
ne, by pamiętać o metaforze pielgrzymowania, a jeszcze dobitniej 
– uchodźstwa, emigracji, przesiedleństwa. Nie ma bowiem uczenia 
(się) tak długo, jak długo nie pojawi się w nas to piekące doznanie 
obcości w świecie niby-domowym. Gdy otacza nas swojskość, może-
my „przekazywać sobie informacje”, ale nie uczyć (się). W świecie do-
mowym bliskość jest niczym innym jak formą pewności siebie, nawet 
własności, a ta pozostaje w kręgu co najwyżej przydatnych umiejęt-
ności. Dlatego uczenie (się) znajduje dwóch wielkich patronów. Jed-
nym jest – O paradoksie! Ale mówiąc o uczeniu (się) i jego t r z e c i e j 
p r z e s t r z e n i, pozostajemy w świecie paradoksu właśnie – m a ł a 
dziewczynka, o której była już mowa. Alicja jest obcą wśród obcych 
(zastanawia się, „czy cokolwiek k i e d y k o l w i e k przydarzy się jej 
jeszcze w zwykły sposób”14), jest nawet obcą sama dla siebie („Oba-
wiam się, że nie mogę wyjaśnić tego, co myślę o sobie, proszę pana, 
ponieważ nie jestem sobą, jak pan widzi”15 – odpowie Panu Gąsieni-
cy). Drugim strażnikiem uczenia (się) jest Odys, którego Józef Wit-
tlin w przekładzie poematu Homera nazywa pięknie „błądnikiem”. 
„Błądnik ci jestem, i zgoła obcy tu do was przychodzę”, co Ceza-
ry Wodziński opatruje komentarzem mogącym z powodzeniem od-
nieść się do t r z e c i e j p r z e s t r z e n i uczenia (się): „Powracający 
nie zazna »świętego spokoju«. Niepokój trwa. Wędrówka nie dobie-
ga kresu. Zawinięcie do portu nie oznacza ostatecznej przystani. […] 
Swojszczyzna pokazuje się »momentalnie« niczym Obczyzna”16 .

14 L. Carroll: Przygody Alicji w.krainie czarów,.op. cit.,.s ..112 .
15. Ibidem,.s ..48 .
16 C. Wodziński: Odys gość. Esej o.gościnności. Fundacja Terytoria Książki: 

Gdańsk 201�, s. 57, 59.
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15 .

B ł ą d n i k – Odys jest bowiem człowiekiem drogi pokrętnej, której 
nie patronuje myśl o linii prostej. Ale także b ł ą d n i k, ponieważ 
Odys, jak mało kto, wie, jak zmienną i niepewną jest prawda i że to 
b ł ą d nieustannie zwodzi ludzkie poznanie w stronę nowych dróg. 
B ł ą d n i k, czyli przeciwko swojszczyźnie – tak mogłoby brzmieć 
logo uczenia (się). W innej wersji: Wszyscy jesteśmy b ł ą d n i k a m i. 
A może: b ł ą d n i c y wszystkich krajów łączcie się (przeciwko presji 
techno-korpo-biurokracji edukacyjnej)?

Apendyks

Słynny filozof postawił przed nami cztery pytania. A oto ich lekcja 
w wykonaniu małej (?) dziewczynki. Alicja czyta Kanta:

1. Co mogę wiedzieć? Mogę wiedzieć wiele, ale nie mogę założyć, 
że nie napotkam czegoś, co nie będzie odpowiadało tej wiedzy i nie 
podda się jej formułom. W tym znaczeniu muszę być gotowa przy-
znać, że wiem (nie)wiele. To (nie)wiele, co wiem, podlega zresztą 
wstrząsom i może okazać się nieskuteczne wobec tego, co zupełnie 
nowe i obce. Powinnam więc wiedzieć, że OBCE jest zawsze wyzwa-
niem dla tego, co wiem, nie powinnam bowiem starać się przełożyć 
OBCEGO na SWOJSKIE. Muszę też wiedzieć samokrytycznie, że 
wiele z tego (nie)wiele, co wiem, to formuły, które lubię powtarzać, 
ponieważ działają jak zaklęcia zaczarowujące rzeczywistość. Gdy je 
wyrecytuję, wydaje mi się, że już wiem, a także – co więcej – że inni 
widzą i wiedzą, że ja widzę i wiem.

„W dół, w dół, w dół. Czy ten upadek nigdy się nie skończy? – Cie-.
kawe, ile już mil spadłam do tego czasu? – powiedziała na głos. 
– Pewnie zbliżam się do środka ziemi. Pomyślmy: to byłoby ze cztery 
tysiące mil w dół, jak mi się wydaje… – (bo, widzicie, Alicja nauczy-
ła się wielu podobnych rzeczy w klasie i chociaż ze względu na brak 
słuchacza nie była to bardzo dobra okazja do popisywania się wiado-
mościami, ale warto było powtórzyć to sobie dla wprawy) – …tak, 
to chyba będzie taka odległość… ale, wobec tego, ciekawe, do jakiej 
Długości i Szerokości już dotarłam? – (Alicja nie miała najmniejszego 
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wyobrażenia o tym, co to jest Szerokość albo Długość, ale sądziła, że 
te słowa brzmią ślicznie i dostojnie)” [KC, s. 13].

2. Co mam czynić? To niełatwe pytanie, znajduję się bowiem 
w niepewnej sytuacji („Alicja zaczęła odczuwać coraz większą nie-
pewność…” [KC, s. 90]): z jednej strony świat jest uporządkowany 
i zarządzany, nawet kategorycznie („Nigdy dotąd tak mną nie pomia-
tano, nigdy!” [KC, s. 100]) i brutalnie („Są oni przerażająco rozmi-
łowani w ucinaniu ludziom głów…” [KC, s. 90]), z drugiej – jest cał-
kowicie anarchiczny, a surowe reguły im są surowsze, tym bardziej 
okazują się bezładne. „[…] i, zdaje się, że nie mają żadnych określo-
nych zasad gry” [KC, s. 91] – narzeka Alicja podczas partii krokieta 
u Królowej Kier. Tym dobitniejsze to wrażenie (chociaż nie możemy 
mieć p e w n o ś c i, wszak Alicja poprzedza swoją uwagę zastrzeże-
niem „zdaje się”), że wspomniany porządek tym bardziej okazuje się 
anarchiczny, im bardziej rygorystycznie zabiega o przestrzeganie jego 
zasad. Dodo starannie wytycza tor wyścigu kumotrów, ale: „Nie było 
żadnego: »Raz, dwa, trzy i start!’, lecz każdy rozpoczynał i kończył 
bieg, kiedy przyszła mu na to ochota, tak że niełatwo było stwier-
dzić, kiedy nastąpiło zakończenie wyścigu” [KC, s. 31]. Nie znaczy to, 
że wyścig jest n i e l o g i c z n y: trafia doskonale w potrzebę chwi-
li (zwierzęta są przemoczone po przymusowej kąpieli), tyle że cel ten 
jest zupełnie inny niż ten, który został przedstawiony oficjalnie jako 
„wyścig”: „Jednak gdy biegli już około pół godziny i wyschli już zu-
pełnie, Dodo zawołał nagle: – Wyścig zakończony! – i wszyscy stło-
czyli się wokół niego, dysząc i pytając: – Ale kto wygrał?” [KC, s. 31]. 
Widać zatem, że musimy zdać sobie sprawę z dwóch rzeczy. Po pierw-
sze, świat wspólny jest zarządzany regułami, które w każdej chwili 
mogą zostać zmienione przy wszelkich pozorach zachowania status 
quo. Mamy więc do czynienia jakby z permanentnym stanem wyjąt-
kowym: obowiązuje prawo zawsze gotowe do tego, by zawiesić dzia-
łanie prawa. Po drugie, oficjalny cel procedur i ich zasad zakrywa 
często cel nieoficjalny, lecz prawdziwy, stąd konieczność przygotowa-
nia się na sytuację, w której się okaże, że uczestniczyliśmy w czymś, 
co miało cel zupełnie inny od tego, który chcieliśmy osiągnąć. Na py-
tanie „Co mam czynić?” odpowiem następująco: nie chcę rezygno-
wać z własnych planów i zamierzeń (Alicja do Białego Rycerza w dru-
giej części swoich przygód: „Nie chcę być niczyim więźniem. Chcę 
być Królową” [DSL, s. 112]), nie zapominając o tym, że świat czę-
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sto nie odpowiada moim o nich wyobrażeniom („Często widywałam 
kota bez uśmiechu – pomyślała Alicja – ale uśmiech bez kota! Jest to 
najbardziej zagadkowa rzecz, jaką widziałam w całym moim życiu!” 
[KC, s. 71]) i nie będzie mi pomagał, posunie się nawet do tego, że za-
przeczy mojemu istnieniu („Jesteś tylko byle czym z jego snu!” – krzy-
czy Tweedledee. „Wiesz przecież bardzo dobrze, że nie jesteś praw-
dziwa” [DSL, s. �0, �1]). Mimo że nie jestem dla świata ważna, muszę 
wykazywać się rozsądną odwagą („Przestań mówić nonsensy – po-
wiedziała Alicja zuchwalej” [KC, s. 120]) i zdolnością do ryzykowa-
nia („Ale na tej butelce nie napisano: »trucizna«, więc Alicja odważy-
ła się spróbować…” [KC, s. 17]). Jestem tylko „małą dziewczynką”, 
ale wiem, że dla świata mogę być kimś zupełnie innym (jak mi powie, 
nie bez racji, Gołąb: „Widywałem wiele małych dziewczynek swego 
czasu, ale ani jednej z szyją taką jak ta! Nie, nie! Jesteś wężem i nie ma 
celu zaprzeczać” [KC, s. 57]). I muszę się z tą rozbieżnością (ja dla sie-
bie i ja dla innych) pogodzić.

3. Na co mogę mieć nadzieję? Być może na osiągnięcie celu, ale na-
wet wtedy muszę wykazać się dużą roztropnością, by nie przesadzić 
z entuzjazmem z powodu jego osiągnięcia. Cele te, będące przedmio-
tem gry (społecznej, ekonomicznej, politycznej), są niemal niezależ-
nymi, udzielnymi terytoriami – ze zwyczajami i z nawykami, które 
nie muszą mi odpowiadać. Cel jest m ó j tylko tak długo, jak długo 
go nie osiągnę. Dotarłszy do wymarzonego pola sukcesu, okazuje się, 
że jest ono zwykle tłoczne, a więc nie m o j e, a nawet kreujące się 
jakby w b r e w moim o nich wyobrażeniom. Tak jest, gdy po długiej 
i mozolnej wędrówce zostałam Królową. Czekali tam na mnie goście, 
których n i e zaprosiłam („[…] niektórzy byli zwierzętami, inni pta-
kami, a znajdowało się nawet pomiędzy nimi kilka kwiatów” [DSL,.
s. 140]), zachowujący się zgoła nieodpowiednio: pili moje zdrowie, 
ale „niektórzy z nich stawiali sobie odwrócone szklanki na głowie, 
jakby się chcieli ugasić, i zlizywali wszystko, co spływało im po twa-
rzy… inni przewracali puchary […], a trzej z nich […] wgramolili się 
do półmiska pieczonej baraniny i zaczęli gorliwie chłeptać sos” [DSL,.
s. 143]. To pierwsza moja nadzieja: zmierzam do celu, ale muszę wie-
dzieć, że najprawdopodobniej będzie on nie tylko m ó j, a w związku 
z tym straci swoją atrakcyjność celu i wcześniej czy później wystąpię 
p r z e c i w k o niemu („Nie mogę już tego znieść! – zawołała Alicja, 
skoczyła na równe nogi i pochwyciła obu rękami obrus; jedno silne 
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pociągnięcie a talerze, półmiski, goście i świece runęli z trzaskiem na 
podłogę” [DSL, s. 145–14�]).

A druga nadzieja jest następująca: nie zrozumiem świata do końca, 
więc moja nadzieja polega na tym, że zawsze we wszystkim zachowa 
się jakaś tajemnicza r e s z t a, dzięki której nie osiądę na laurach i nie 
pogrążę się w świętym spokoju. Przeczytawszy Dżabbersmoka, będę 
rozkoszowała się tym, że n i e zrozumiałam, chociaż bardzo trudno 
jest przyznać się do tej szczególnej (nie)wiedzy: „Wydaje się bardzo 
ładne – powiedziała, gdy skończyła czytać – ale trochę trudno to zro-
zumieć! – (Widzicie, nie chciała przyznać się nawet sama przed sobą, 
że w ogóle tego nie może pojąć.)” [DSL, s. 22, 24]. Żyję więc w na-
dziei, że, po pierwsze, zawsze n i e będę w stanie zrozumieć do koń-
ca, po drugie, że będę miała odwagę przyznać się do tego. To dobry 
początek uczenia (się).

4. Kim jest człowiek? Wiele się nauczyłam od chwili, gdy „szkło 
[lustra] stało się miękkie jak gaza” [DSL, s. 14] i gdy nora królicza 
„zanurkowała w dół” i opadała „w głąb czegoś, co było, jak się wy-
dawało, bardzo głęboką studnią” [KC, s. 12]. Powiedziałabym, że te 
dwa wstrząsy były niezbędne, by mogło się pojawić pytanie o to, kim 
jest człowiek. Bez nich wszystko nadal przebiegałoby tak, jak prze-
widywał to bieg zaprogramowanych wydarzeń, to znaczy tak, jak ży-
jemy składnie, „jak gdyby dla wyrecytowania zadanej lekcji” [KC,.
s. 23]. Dopiero dzięki wstrząsowi zaczynam m ó w i ć (własnym teks-
tem i głosem), zamiast r e c y t o w a ć (to, co przeznaczone do od-
tworzenia). Pierwszą lekcją było więc to, że w człowieku jest coś, co 
mieści się w modelu stworzonym do społecznego powielania. Pozo-
stając w jej zasięgu, mówię głosem tylko n i b y m o i m, przy czym 
to n i b y jest starannie maskowane pozorami oryginalności. Tak jak 
w szkole, kiedy wymaga się ode mnie wiernego odtworzenia tekstu. 
To ja mam recytować, ale słowa są cudze (autora), a głos jest nie cał-
kiem mój (musi zgadzać się ze szkolnym zwyczajem i normą). Czło-
wiek musi więc odzyskać siebie, zde-maskować się, zobaczyć, jak 
bardzo jest n i e s w ó j, aby zacząć pytać o siebie. Inaczej będzie-
my „tak bardzo podobni do innych ludzi” [DSL, s. 95]. Kiedy tak 
się dzieje, kiedy znajduję się w t r z e c i e j p r z e s t r z e n i uczenia 
(się), czyli po drugiej stronie lustra lub w króliczej norze, „głos […] 
brzmiał ochryple i obco, a słowa przybywały nie te same, co dawniej” .
[KC, s. 23].
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Wtedy wypowiadam słowa, które „były naprawdę dziwne” [KC,.
s. 112]. Może się zdarzyć nawet i to, że nazwy, którymi oswajałam 
świat, odejdą ode mnie ścieżkami tajemniczego lasu. Wtedy ja sama 
staję się bezimienna: „Wcale nie mam imienia, przynajmniej w tej 
chwili” [DSL, s. 4�].

Lekcję drugą wyciągnęłam po spotkaniu z Humpty Dumptym: jeśli 
uczenie (się) jest zapytywaniem o człowieka (a nie li tylko przekazy-
waniem sobie informacji i tekstów do recytowania), muszę zachować 
daleko idącą ostrożność, słuchając innych. Trzeba słuchać uważnie, 
pamiętając, że słowa mienią się blaskami wielu znaczeń, z których nie 
wszystkie są mi znane, i w związku z tym wytrawnemu i cynicznemu 
manipulatorowi łatwo mnie „nabrać”. Dlatego stale muszę pamiętać 
o tym, z czym zdradził się niebacznie Humpty Dumpty: „Gdy ja uży-
wam jakiegoś słowa […] oznacza ono dokładnie to, co mu każę ozna-
czać”, najważniejszym bowiem pytaniem jest to, „kto ma być panem” 
[DSL, s. �9]. Człowiek to istota, która musi się bacznie strzec, by nie 
dać się wciągnąć w niejasne i pokrętne gry (na przykład polityków). 
Jestem człowiekiem tak długo, jak długo nie daję się rozegrać tym, 
którzy chcą być „panem”.

I wreszcie lekcja trzecia, którą przerabiałam boleśnie tak wiele 
razy: człowiek jest tym, który nie daje się zamknąć w jednym narzu-
conym mu obrazie siebie, w jednej tożsamości. Gdy świat dysponu-
je setkami sposobów, by wyciągnąć mnie na światło dzienne, ujaw-
nić, odsłonić, zdefiniować i zamknąć w odpowiednich rubrykach, 
a tym samym unieszkodliwić, trzeba mi bronić siebie jako tajemni-
cy. Tylko tak zachowam choć trochę samodzielności i niezawisłości: 
„Ale jeżeli nie jestem sobą, następne pytanie brzmi: – Kim, na Boga, 
jestem? Ach, oto wielka zagadka!” [KC, s. 23]. Gdy Lew pytał mnie 
ze znużeniem: „Czy jesteś zwierzęciem… warzywem… czy minera-
łem?” [DSL, s. 10�], traktowałam to jako zaproszenie do rozmowy na 
własny temat, a to dobry początek uczenia (się). Godziłam się nawet 
na to, że nazywali mnie „potworem” („zaczęła się już przyzwyczajać 
do tego, że nazywają ją »Potworem«” [DSL, s. 10�]), ponieważ wszel-
ka niepewność (a zwłaszcza niepewność siebie) wydawała mi się zba-
wienna w świecie opętanym dążeniem do pewności i narzucania tej 
jednej jedynej wersji pewności innym. Człowiek jest tym, który bro-
ni się przed pewnością (siebie) i patrzy na ręce tym, którzy taką pew-
nością chcą go zdradziecko obdarzyć. Wiem więc (nie)wiele, także na 
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własny temat, i to napawa mnie radością. Im bowiem bardziej nasyca 
się to (nie)wiele, tym bardziej uczę (się). I to wyprowadza nas z krainy 
po drugiej stronie lustra, wyciąga na powierzchnię z króliczej nory, 
aby znów zadać sobie pytanie: „Co mogę wiedzieć?”.

KC – Lewis Carroll: Przygody Alicji w.krainie czarów. Przeł. M. Słomczyński. 
Czytelnik: Warszawa 1972.

DSL – Lewis Carroll: O.tym, co Alicja odkryła po drugiej stronie lustra. Przeł. 
M. Słomczyński. Czytelnik: Warszawa 1972.
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Magdalena Radwan-Röhrenschef
Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
i Uniwersytetu Warszawskiego 
Fundacja Dobrej Edukacji

Profesjonalne kształcenie nauczycieli..
Kogo? Jak? Dlaczego?

Od przynajmniej dekady, a może nawet od 2000 roku, kiedy po raz 
pierwszy przeprowadzono badanie PISA1, wszyscy – w każdym razie 
ci, którzy czytają gazety – wiedzą, że horyzontem marzeń o dobrej 
edukacji jest fińska szkoła. Obok Sibeliusa, sisu i sauny (i Nokii, ale to 
także historia sprzed półtorej dekady) fińska szkoła jest głównym fiń-
skim towarem eksportowym: wygenerowała własny sektor turystyki 
– specjalistów od edukacji z całego świata – i własny gatunek literac-
ki, żeby wspomnieć sztandarową pozycję Timothy’ego D. Walkera 
Fińskie dzieci uczą się najlepiej. Nie mówiąc o poważnych analizach 
z dziedziny socjologii, dydaktyki czy public policy studies .

Chcemy zatem zbudować sobie taką szkołę jak w Finlandii. To 
trudne zadanie, bo z dwóch dekad analiz wynika, że za fiński suk-
ces odpowiadają przede wszystkim nie ustrój szkolny (czyli podział 
na etapy edukacyjne), nie to, jak szkoła jest urządzona (dość tradycyj-
nie), nie innowacje pedagogiczne (uczestnicy wizyt studyjnych wraca-
ją dość zawiedzeni), nie sposób kształcenia nauczycieli (również dość 

1 PISA (Programme for International Student Assessment) – badanie umiejęt-
ności uczniów prowadzone przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Roz-
woju (OECD) od 1997 roku. Upowszechnienie PISA było przełomem w porów-
nywaniu między sobą systemów oświaty.



tradycyjny – fińskie uniwersytety, które w części wyrosły z semina-
riów nauczycielskich, wciąż mają swoje szkoły praktyk), lecz kultu-
ra, w której zawód nauczyciela cieszy się bardzo wysokim prestiżem 
(i to mierzonym nie tylko skalą prestiżu zawodów, ale także „głoso-
waniem nogami” – liczbą chętnych na studia nauczycielskie), i etos 
szkoły w niefeudalnym społeczeństwie agrarnym, który dla fińskiego 
społeczeństwa pozostaje źródłem siły. Trudno odtworzyć te warunki, 
płynące z historycznych doświadczeń fińskiego społeczeństwa.

Jeśli jednak jedną z uderzających cech fińskiego systemu jest wyso-
ki prestiż zawodu nauczyciela, trzeba poszukiwać interwencji i rozwią-
zań, które podnoszą rangę tego zawodu. Klasyczną odpowiedzią na tę 
potrzebę jest profesjonalizacja. Profesjonalizacja to proces przekształ-
cania się grupy zawodowej – rozumianej po prostu jako osoby wykonu-
jące ten sam zestaw czynności – w profesję, czyli w grupę skodyfikowa-
ną, która zarządza wiedzą, kształci, certyfikuje, strzeże zasad i, last but 
not least, dopuszcza do wewnątrz lub wyklucza aspirujących do niej.

Zanim zatem zaczniemy myśleć o nauczycielach, pomyślmy o leka-
rzach. (Lekarze, wraz z prawnikami i duchowieństwem – w tej gru-
pie mieścili się także profesorowie uniwersytetu – to trzy najstarsze 
profesje w sensie socjologicznym, wywodzące się jeszcze ze średnio-
wiecza. Inne zawody – na przykład dentyści albo architekci – zaczęły 
przekształcać się ze zwykłych zajęć klasy średniej w profesje dopiero 
w XIX wieku). Lekarze opierają swoje działania na dobrze opisanym 
i wspólnie podzielanym korpusie wiedzy będącej rezultatem badań. 
Zawód jest regulowany, a wejście do niego wymaga długich i trud-
nych studiów oraz przejścia formalnie opisanej ścieżki kształcenia, 
później zaś rozwoju zawodowego. Samorząd lekarski stoi na straży 
etycznego wykonywania zawodu, a przynależność do izb lekarskich 
jest (przynajmniej w Polsce) obowiązkowa. Samorządy lekarskie, .
także sami lekarze w swojej praktyce, cieszą się dużą dozą autonomii.

Właśnie od opisywania tradycyjnych profesji wywodzi się cały 
dział socjologii pracy, jakim jest socjologia profesji. Refleksja na te-
mat profesji rozkwitła po drugiej wojnie światowej w związku z dyna-
micznym rozwojem amerykańskiego rynku pracy i obrosła ogromną 
literaturą, żeby wymienić takie nazwiska jak Harold Wilensky2, Ma-

2 H.L. Wilensky: The Professionalization of Everyone?. „American Journal of 
Sociology” 19�4, 70, s. 137–15�.
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gali S. Larson3 czy Andrew Abbot4. Najbardziej atrakcyjna do spoj-
rzenia na sytuację nauczycieli w Polsce wydaje mi się koncepcja Eliota 
L. Freidsona5, który nazywa profesjonalizm „trzecią logiką” – między 
logiką rynkową, zorientowaną na nieregulowaną przez nikogo wol-
ną konkurencję, wywodzącą się od Adama Smitha, a logiką biurokra-
tyczną, opartą na standaryzacji, procedurach i ściśle stosowanym ze-
stawie zasad, wywodzącą się od Maksa Webera. W ujęciu Freidsona 
profesjonaliści, którzy mają specjalistyczną wiedzę, cieszą się daleko 
idącą autonomią. Gwarancją wysokiej jakości ich pracy jest system 
kontroli, sprawowany przez samych profesjonalistów, to jest przez ich 
samoorganizację, czyli samorząd albo organizację profesjonalną.

Na profesjonalizm składają się zatem trzy kluczowe składniki:
• specjalistyczna wiedza podzielana przez członków profesji (uzna-

wana przez znaczną część ekspertów),
• samoorganizacja, zwłaszcza w celu wytworzenia i egzekwowania 

norm i zasad,
• autonomia w wykonywaniu swojej pracy.

Spójrzmy teraz, jak to wygląda w wypadku nauczycieli.
David Hargreaves6 twierdzi, że nauczyciele znajdują się w miejscu, 

w którym lekarze znajdowali się w XIX wieku – przed rozwinięciem 
i wdrożeniem w życie koncepcji evidence-based medicine, czyli me-
dycyny opartej na dowodach. Oznacza to po prostu oparcie wiedzy 
medycznej na rygorystycznych metodologicznie badaniach empirycz-
nych, a dokładniej – na systemie tych badań, których wyniki agreguje 
się za pomocą przeglądów systematycznych i metaanaliz. Stąd także 
w stosunku do nauczycieli formułuje się postulat nauczania oparte-
go na dowodach (evidence-based teaching). Postulaty twardego opar-
cia nauczania na danych, bardzo popularne na przełomie XX i XXI 
stulecia i w pierwszej dekadzie XXI wieku, znajdują dzisiaj wielu kry-

3 M.S. Larson: The rise of professionalism: A.sociological analysis. University 
of California Press: Berkeley 1977.

4 A. Abbot: The System of Professions: An Essay on the Division of Expert La-
bor. University of Chicago Press: Chicago 19��.

5 E.L. Freidson: Professionalism: The third logic. University of Chicago Press: 
Chicago 2001.

6 D. Hargreaves: Teaching as a.research based profession: possibilities and pro-
spects, TTA Annual Lecture, [w:] B. Moon, J. Butcher, E. Bird (red.), Leading Pro-
fessional Development in Education. Routledge: London 199�, s. 200–210.
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tyków, także wśród wcześniejszych orędowników tego podejścia7,.
sama jednak idea specjalistycznej wiedzy o nauczaniu jako podstawy 
profesjonalizmu nauczyciela8 pozostaje niezakwestionowana. Cie-
kawe analogie można formułować, studiując klasyczne prace Harol-
da Wilensky’ego na temat historycznego rozwoju profesji. Wilensky9.
wskazywał, że pierwszym etapem tworzenia się profesji jest kodyfi-
kowanie wiedzy, czyli zamykanie jej w podzielany korpus, ale drugim 
– tworzenie programów studiów uniwersyteckich, w ramach których 
tę wiedzę się przekazuje (kolejnym zaś – zabezpieczenie, za pomocą 
środków politycznych, wejścia do profesji, na przykład licencją albo 
certyfikatem). Jeżeli zatem w wielu systemach edukacyjnych toczą się 
dyskusje, w jaki sposób powinno się kształcić nauczycieli, to rozwią-
zania poza szkolnictwem wyższym marnują, jak się wydaje, szansę na 
profesjonalizację.

Kiedy Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zastanawiała się, 
w jakim kierunku – po ponad dekadzie działalności w obszarze edu-
kacji w Polsce – kontynuować i instytucjonalizować te działania, żeby 
wprowadzać jakościową zmianę, kierowała się między innymi reko-
mendacjami raportu z 2010 roku, sygnowanego przez firmę doradczą 
McKinsey & Company, ale pisanego przez zespół najpoważniejszych 
ekspertów od edukacji z całego świata, kierowany przez Michaela 
Barbera Jak najlepiej doskonalone systemy szkolne na świecie stają się 
jeszcze lepsze10. Raport ten opisywał między innymi polski „cud edu-

7 G.J.J. Biesta: Why ‘What Works’ Still Won’t Work: From Evidence-Based 
Education to Value-Based Education. „Studies in Philosophy and Education” 
2010, 29(5), s. 491–503; M. Hammersley: Educational Research And Teaching: 
A.Response To David Hargreaves’ TTA Lecture. „British Educational Research .
Journal” 1997, 23(2), s. 141–1�1.

8 Uznanie istnienia fachowej wiedzy o nauczaniu jest także podstawą uzna-
wania nauczycieli za profesjonalistów przez osoby spoza profesji, na przykład ro-
dziców uczniów czy publicystów. Unikamy wtedy sytuacji, w której „każdemu 
wydaje się, że zna się na nauczaniu, bo każdy przecież chodził do szkoły”.

9 H.L. Wilensky: The Professionalization,.op. cit .
10 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności sfinansowała nawet wydanie tego 

raportu w języku polskim przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wywołał on 
wiele kontrowersji. Poza faktem firmowania go przez podmiot biznesowy, nie-
zajmujący się edukacją, krytyka dotyczyła głównie uproszczonych recept wygła-
szanych z dużą pewnością i ignorowaniem złożoności zjawisk (Coffield 2011). 
Ciekawą krytyczną analizę raportu zawiera recenzja Anny Wojciuk w kwartal-
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kacyjny”, czyli dwukrotną wyraźną poprawę wyników polskich pięt-
nastolatków w badaniu PISA – co przesunęło polski system szkolny 
z grupy „słabych” do grupy „dobrych”, a jednocześnie pozwoliło go 
scharakteryzować jako „stale się doskonalący”11. Analizował również 
systemy szkolne, które stały się bardzo dobre, interwencje z zakre-
su polityki oświatowej, które zastosowano w tych systemach, i na tej 
podstawie formułował rekomendacje. Według autorów raportu pol-
ski system szkolny wyczerpał już proste rezerwy związane ze zmiana-
mi organizacyjnymi12 i teraz, żeby dalej się doskonalić, musi postawić 
na autonomię i profesjonalizację nauczycieli – przez działania w na-
stępujących kierunkach:
• podniesienie poziomu nauczycieli i dyrektorów rozpoczynających 

pracę (interwencje takie jak: programy rekrutacyjne przyciągające 
dobrych kandydatów do zawodu, reforma kształcenia wstępnego 
nauczycieli, wzmocnienie nadawania uprawnień – certyfikacja),

• podniesienie poziomu obecnie zatrudnionych nauczycieli i dyrek-
torów (interwencje takie jak: programy doskonalenia nauczycieli, 
coaching w szkole, zróżnicowane ścieżki kariery, fora współpracy 
nauczycieli),

• decyzje podejmowane na poziomie szkoły (interwencje takie jak: 
ewaluacja wewnętrzna, systemy danych na temat uczniów, moż-
liwość tworzenia autorskich szkół dostosowanych do potrzeb ich 
uczniów)13 .
Rada Dyrektorów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności zde-

cydowała zatem o utworzeniu pierwszej w Polsce szkoły edukacji 
– Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uni-
wersytetu Warszawskiego – instytucji kształcącej przyszłych nauczy-

niku „Edukacja” – por. A. Wojciuk: Polityka edukacyjna w.perspektywie porów-
nawczej. „Edukacja” 2012, 4(120), s. 120–12�.

11 M. Mourshed, Ch. Chijioke, M. Barber: Jak najlepiej doskonalone systemy 
szkolne na świecie stają się jeszcze lepsze. Centrum Edukacji Obywatelskiej: War-
szawa 2012.

12 Eksperci nie przewidzieli chyba takiej kategorii interwencji jak reforma 
oświaty z 2017 roku, a więc zmian organizacyjnych odwracających zmiany orga-
nizacyjne, będące – ich zdaniem – jednym z czynników doskonalenia systemu ze 
„słabego” do „dobrego”, w tym wypadku likwidacja gimnazjów.

13 M. Mourshed, Ch. Chijioke, M. Barber: Jak najlepiej doskonalone systemy 
szkolne,.op. cit.,.s ..25 .
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cieli (program wstępnego kształcenia nauczycieli), przy tym kształcą-
cej profesjonalnie w sensie kształcenia zarówno profesjonalistów, jak 
i opartego na najwyższych standardach. Szkoła Edukacji nie ma re-
formować kształcenia wstępnego nauczycieli – to zadanie systemowe 
– ale ma testować i pilotować rozwiązania edukacyjne i w ten sposób 
wpływać na system.

W jakim celu powstała Szkoła Edukacji? Rada Dyrektorów Polsko- 
-Amerykańskiej Fundacji Wolności postawiła przed Szkołą Edukacji 
trzy główne zadania:
• kształcenie przyszłych nauczycieli w duchu profesjonalizmu, inte-

lektualnego i obywatelskiego przywództwa,
• przyciąganie najlepszych i najzdolniejszych kandydatów do zawo-

du nauczyciela,
• wypracowanie modelowych rozwiązań, które będą mogły być 

wdrażane w celu poprawy jakości kształcenia nauczycieli w Polsce.
Jak działa Szkoła Edukacji? To stacjonarny, intensywny program 

(prawie 1,2 tysiąca godzin zajęć i praktyk, około 75 punktów ECTS), 
który trwa dziesięć miesięcy podzielonych na trzy semestry14, rozpo-
czynający się szkołą letnią. Typowy tydzień studiów w Szkole Eduka-
cji obejmuje cztery przedpołudnia w szkole praktyk i cztery popołu-
dnia wypełnione zajęciami akademickim w siedzibie Szkoły Edukacji 
oraz wieńczący tydzień piątek, kiedy w siedzibie Szkoły Edukacji od-
bywa się seminarium integrujące (podsumowanie i refleksja nad prak-
tycznymi doświadczeniami całego tygodnia) i jest jeszcze więcej zajęć 
akademickich. Połączenie teorii z praktyką widać nie tylko w planie 
tygodnia, ale także w programie każdego przedmiotu – na praktyki 
do szkół studenci idą z zadaniami, tak żeby w pełni wykorzystać ten 
czas i zyskać materiał do refleksji i pracy nad własnym warsztatem 
profesjonalnym.

Jak rozwijamy profesjonalizm nauczycieli w Szkole Edukacji?
Po pierwsze, w Szkole Edukacji profesjonaliści uczą profesjonali-

stów. Znaczna część wykładowców ma rozległe doświadczenie na-
uczycielskie w szkołach dla dzieci i młodzieży.

14 W Szkole Edukacji mówimy o trzech semestrach, a nie trymestrach, ponie-
waż wykraczają one poza jeden rok akademicki, są różnej długości i różnią się 
organizacją praktyk, warsztatów i zajęć akademickich.
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Po drugie, łączymy teorię z praktyką, a ta „teoria”, czyli wiedza, 
do której się odwołujemy, jest wysokiej jakości. Odnosimy się do wy-
ników najnowszych badań naukowych, mówimy „co działa” (według 
badań), a jednocześnie za najważniejszą umiejętność profesjonalną 
uważamy monitorowanie skutków własnych działań nauczycielskich 
i modyfikowanie swojej pracy – w zależności od potrzeb uczniów. 
Uczymy zatem także krytycznej refleksji nad wynikami badań i nad 
sposobem używania i komunikowania wyników badań przez innych.

Po trzecie, kształtujemy w studentach postawy autonomii pro-
fesjonalnej – przez narzędzia zarządzania własnym rozwojem. Pod-
stawowym takim narzędziem są w Szkole Edukacji Nauczycielskie 
Standardy Rozwoju – zestaw 19 kompetencji w czterech obszarach, 
pozwalający na samoocenę każdej z nich i wyznaczanie sobie ścieżki 
rozwoju. Mamy nadzieję, że narzędzie to będzie służyć naszym stu-
dentom nie tylko w czasie studiów w Szkole Edukacji, ale także przez 
całą ich nauczycielską karierę. Praca z Nauczycielskimi Standardami 
Rozwoju jest podstawą tutorialu w Szkole Edukacji.

Po czwarte, rozwijamy współpracę między przyszłymi nauczy-
cielami. Studenci praktyki w szkołach odbywają parami, a znaczna 
część zadań ma charakter grupowy. Absolwenci oglądają swoje zaję-
cia i uczą się od siebie nawzajem.

Po piąte, budujemy kulturę przejrzystości, zwaną w literaturze 
„kulturą otwartych drzwi”. Staramy się zmienić sytuację, w której 
nauczyciel zamknięty jest w sali lekcyjnej ze swoją klasą. Nagrywamy 
zajęcia – zarówno wykładowcy, jak i studenci. Wpuszczamy obserwa-
torów do sal i klas. Przed obserwacją zajęć obserwujący i obserwo-
wany umawiają się, co będzie przedmiotem obserwacji (Nauczyciel? 
Jakie jego czynności? Uczniowie?), a po zajęciach obserwowany 
otrzymuje informację zwrotną, żeby nieustająco doskonalić swoją 
pracę.

W tym miejscu chcę jeszcze raz podkreślić to, co Freidson nazywa 
„trzecią logiką”, a co bardzo mocno przyświeca filozofii Szkoły Edu-
kacji – standardy i techniki nie wystarczają, żeby z nauczycieli uczy-
nić profesjonalistów. Potrzebna jest autonomia, wolność. Wolność po 
to, żeby skupić się na tym, co w edukacji najważniejsze – żeby zacy-
tować jednego z moich najważniejszych nauczycieli, profesora Jerze-
go Axera, twórcę pierwszych Międzywydziałowych Indywidualnych 
Studiów Humanistycznych: „nie ma edukacji bez relacji”.
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Profesjonalizm nauczycieli nie jest zatem bezosobowy i technokra-
tyczny. Nie stoi też w sprzeczności z inną ważną narracją na temat na-
uczycieli – tą, w której nauczyciele jako grupa stanowią jądro inteli-
gencji, a ich praca jest rodzajem służby. Perspektywa ta była dla mnie 
ważna w pracy nad powstającym dopiero programem Szkoły Eduka-
cji i oznaczała, że projektujemy ten program jako miejsce szerokiej 
formacji: intelektualnej, moralnej i obywatelskiej.

Professio bierze się z łacińskiego określenia na śluby zakonne, uro-
czyste przyjęcie reguły zakonnej. Nowoczesnym profesjom pozostał 
z tego tylko ciężar gatunkowy, ale – żartobliwie mówiąc – w Szkole 
Edukacji coś z tego ducha pozostało, co objawia się przede wszystkim 
w ciężkiej pracy studentów w tym intensywnym programie. Porów-
nanie z klasztorem pojawia się często, prowokowane przez duże ob-
ciążenie wieloma godzinami praktyk i zajęć, regularnie zadawanymi 
zadaniami i dużą dozą pracy własnej.

Jednym z najstarszych sporów dotyczących nauczycielstwa jest 
ten, czy praca nauczyciela jest rzemiosłem, czy raczej sztuką. Pro-
fesjonalizm – trzecia logika – pozwala rozwiązać ten spór. Nauczy-
cielstwo jest rzemiosłem, ale podniesionym do rangi sztuki – i takich 
nauczycieli staramy się przygotowywać w Szkole Edukacji. Także .
odpowiadając na deficyt zaufania, który właściwy jest zarówno logi-
ce swobodnej konkurencji, jak i logice biurokracji („Mnie w polskiej 
edukacji brakuje zaufania. Na każdym kroku zarzuca się mnie jaki-
miś tabelkami, konspektami, przeróżnymi schematami, i czuję, że ani 
system, ani minister, nie mają do mnie zaufania” – słychać głos z sali 
w trakcie naszej debaty).
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Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności  
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Od kompetentnego nauczyciela do 
kompetentnego ucznia..

O potrzebie refleksyjnego kształcenia nauczycieli

Podczas dyskusji panelowej o edukacji, zorganizowanej w Szkole Edu-
kacji PAFW i UW 17 października 2017 roku1, jedna z jej uczestni-
czek – doktor Joanna Jeziorska-Haładyj z Wydziału Polonistyki Uni-
wersytetu Warszawskiego – stwierdziła, że w trakcie prowadzonych 
przez nią zajęć „pojawia się pokusa, żeby skupić się na tym czwor-
gu czy pięciorgu najlepszych studentach, którzy wiedzą, o czym się 
mówi, którzy kiwają głowami, którzy trafiają w punkt w odpowiedzi. 
Czasami w takim uniesieniu, jak wspaniale te zajęcia przebiegają, za-
pomina się o pozostałej piętnastce”. Wypowiedź ta zwraca uwagę na 
powszechne, jak się wydaje, zjawisko w polskiej edukacji, polegają-
ce na koncentracji uwagi nauczyciela na tych kilku osobach w klasie, 
które nadążają za tokiem wywodu lekcji, są aktywne i zaangażowa-
ne, zadają interesujące pytania, budują śmiałe hipotezy i wyciągają 
zasadne wnioski. Pozostali uczestnicy zadowalają się postawą raczej 
pasywną, w najlepszym razie receptywną, wspomaganą standardo-
wymi notatkami, czasem nawet z zadowoleniem przyjmując rolę, 
która zwalnia ich z obowiązku udziału w lekcji czy zajęciach, skoro 

1 Dyskusja panelowa o edukacji Co powinno być w. tornistrze?, zorganizo-
wana przez Szkołę Edukacji PAFW i UW 17 października 2017 roku. Zapis prze-
biegu dyskusji w archiwum organizatora.



prowadzący się o nich nie upomina. Być może nie zdają sobie sprawy, 
że oto dobrowolnie zrezygnowali ze wspaniałej okazji do rozwijania 
swojej kompetencji uczenia się, pozbawiając się między innymi ćwi-
czenia samoregulacji, zabierania głosu, argumentowania, przetwa-
rzania usłyszanych treści, łączenia wiedzy uprzedniej z nową i wielu 
innych jeszcze elementów, które składają się na kompetencję uczenia 
się (ang. learning to learn, fr. apprendre à apprendre) i przyczyniają się 
istotnie do sukcesu nie tylko w szkole, ale po prostu w życiu.

Celem mojej refleksji jest pokazanie związku między działaniem 
kompetentnego nauczyciela, świadomego nie tylko własnych kom-
petencji przedmiotowych i zawodowych, ale także wpływu, jaki wy-
wiera na rozwijanie postawy kompetentnego ucznia, który staje się 
aktywnym i świadomym uczestnikiem szkolnych procesów wycho-
wawczych i dydaktycznych.

Przypomnę najpierw syntetycznie profil tego „kompetentnego na-
uczyciela”, a następnie przejdę do scharakteryzowania „kompetent-
nego ucznia”, który – podobnie jak nauczyciel doskonali nieustannie 
swój warsztat nauczania – powinien rozwijać swój „warsztat uczenia 
się”2. Na koniec odniosę się do programu kształcenia przyszłych na-
uczycieli języka polskiego i matematyki, jaki realizujemy na studiach 
podyplomowych Szkoła Edukacji PAFW i UW, uwzględniając syner-
gię obu postaw.

Nauczanie kompetentne .
czy kompetencja w nauczaniu?

Rozróżnienie między nauczaniem kompetentnym a kompeten-
cją w nauczaniu przypomina Krystyna Szymankiewicz w monogra-
fii Przyszli nauczyciele języków obcych na drodze budowania kompe-
tencji zawodowej. Refleksja – Uczenie się – Rozwój3, przypominając 

2 K. Karpińska-Szaj, J. Sujecka-Zając: Métier d’apprenant, métier d’ensei-
gnant : quels outils dans leur atelier cognitif?, [w:] M. Sowa (red.):  Enseignement/
apprentissage du français face aux défis de demain. Wydawnictwo Werset: Lublin 
2015, s. 239–255.

3 K. Szymankiewicz: Przyszli nauczyciele języków obcych na drodze budo-
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tak naprawdę, że „nauczanie kompetentne”, mimo nobilitującego na-
wiązania do kompetencji w nazwie, oznacza de facto wąski profesjo-
nalizm, odwołujący się do wyuczonych pojedynczych umiejętności, 
bez poddawania ich krytycznemu oglądowi, a wręcz wykluczający 
niezależność myślenia i działania w imię właśnie tych wyćwiczonych 
sprawności nauczycielskich. Dopiero zaś to drugie podejście – kom-
petencja w nauczaniu – oznacza „szeroką, holistyczną zdolność do 
dokonywania osądu pedagogicznego, uwzględniającego zarówno 
wiedzę proceduralną, jak i własne rozumienie oraz osobistą odpo-
wiedzialność za autorskie świadome działanie”4 .

Astrid Męczkowska, autorka hasła „kompetencja” w Encyklope-
dii pedagogicznej XXI.wieku5, definiuje ją jako „transgresyjny poten-
cjał jednostki”. Tym samym podkreśla jednoznacznie konieczność 
nieustannego wykraczania poza raz nabyte wzorce działania przez 
twórcze podejście i krytyczne myślenie. Tak ujęta kompetencja jest 
niezwykle „płynna” w swoim kształcie i w zasadzie nigdy nie ulega 
jednoznacznej krystalizacji, jest też głęboko indywidualna, zależy bo-
wiem właśnie od stopnia twórczego zaangażowania jednostki w jej 
konstruowanie i rekonstruowanie. Michael J. Wallace6 przypomina 
w odniesieniu do kompetencji profesjonalnej, że jest to „ruchomy cel 
lub horyzont, w którego stronę profesjonaliści zmierzają przez całe 
swoje zawodowe życie, lecz nie są w stanie tego celu w pełni osią-
gnąć”7. Czy taka definicja profesjonalnej kompetencji w zawodzie 
nauczyciela jest przydatna? Sądzę, że jest niezbędna, ponieważ prze-
konanie o kompetencji opartej na skończonej liście lepiej lub gorzej 
wyuczonych technik zawodowych jest nieprzystające do współczes-

wania kompetencji zawodowej. Refleksja – Uczenie się – Rozwój. Wydawnictwo 
Werset: Lublin 2017, s. 4�–49.

4 W. Dróżka: Odmiany profesjonalizmu nauczyciela a. jego kompetencje 
pedagogiczne, [w:] T. Gumuła (red.): Nabywanie kompetencji nauczycielskich 
w.toku studiów wyższych. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej: Kielce 2002 
[za: ibidem, s. 49].

5 A. Męczkowska: Kompetencja, [hasło w:] T. Pilch (red.): Encyklopedia 
pedagogiczna XXI wieku. T. 2. Wydawnictwo Akademickie „Żak”: Warszawa 
2003, s. �93–9�9.

6 M.J. Wallace: Training Foreign Language Teachers. Cambridge University 
Press: Cambridge 1995.

7. Ibidem,.s ..58 .
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nego, dynamicznego świata. Bardziej niż kiedykolwiek prawdziwe 
jest stwierdzenie, że „kto stoi w miejscu, ten się cofa”. Współczesny 
nauczyciel powinien zatem oswoić się z myślą, że na drodze budowa-
nia swojej „kompetencji w nauczaniu” będzie ciągle w drodze, ponie-
waż każdy nowy dzień, każdy nowy uczeń, każda kolejna lekcja jest 
mobilizacją – wspomnianego wcześniej – transgresyjnego potencja-
łu jednostki. Maria Wysocka, badaczka profesjonalizmu w nauczaniu 
języków obcych8, jest zdania, że najważniejszym składnikiem rozwo-
ju kompetencji profesjonalnej jest właśnie praca nad indywidualnym 
stylem dydaktycznym, który każdy musi sam dla siebie rozpoznać, 
opierając się na dwóch filarach tej refleksji: twórczej postawie na-
uczyciela i świadomej kontroli własnego rozwoju zawodowego9 .

Kompetencja w nauczaniu – rozumiana jako ciągły rozwój indywi-
dualny poddawany refleksji w działaniu i nad działaniem10 – prowadzi 
w rezultacie do poczucia skuteczności zawodowej nauczycieli (teacher 
self-efficacy, TSE). Teoretykiem i badaczem poczucia własnej skutecz-
ności (self-efficacy) był kanadyjski psycholog Albert Bandura11, który ja-
sno wskazał, jak istotny jest rozwój tego czynnika ze względu na stopień 
jego wpływu na ludzkie życie: „Przekonania ludzi o własnej skuteczno-
ści wpływają praktycznie na wszystko, co robią: jak myślą, jaką mają mo-
tywację, co czują i jak się zachowują. Ogólnie rzecz ujmując, ludzie, któ-
rzy sądzą, że ich wyniki zależą od ich zachowania, są aktywniejsi niż 
ci, którzy myślą, że zależą one od zrządzenia losu”12. Praca nad kon-
struowaniem poczucia własnej skuteczności odwołuje się do pewnych 
elementów wchodzących w jego skład. Są to13:

8 M. Wysocka: Profesjonalizm w.nauczaniu języków obcych. Wydawnictwo 
Uniwersytetu Śląskiego: Katowice 2003.

9. Ibidem, s. 15–17 [za: K. Szymankiewicz: Przyszli nauczyciele języków ob-
cych na drodze budowania kompetencji zawodowej,.op. cit.].

10 D.A. Schön: The Reflective Practitioner: How professionals think in action ..
Temple Smith: London 19�3.

11 A. Bandura: Autoefficacité. Le sentiment d’efficacité personnelle. Éditions 
de Boeck Université: Paris–Bruxelles 2003, s. 3� [przekład własny].

12 „Les croyances des gens dans leur efficacité influent sur pratiquement tout 
ce qu’ils font : comment ils pensent, se motivent, ressentent et se comportent. En 
général, les gens qui croient que leurs résultats dépendent de leur comportement 
sont plus actifs que ceux aui estiment qu’ils sont dus à la fatalité”.

13 K. Rubacha: Metodologia badań nad edukacją. Wydawnictwa Akademic-
kie i Profesjonalne: Warszawa 200�, s. �2.
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• umiejętność odraczania gratyfikacji,
• wiara we własne siły,
• motywacja rozwojowa,
• wytrwałość w działaniu,
• umiejętność przekładania celów na program działania,
• odporność na frustrację i stres,
• poczucie sprawstwa,
• wewnątrzsterowność. 

Stawka jest bardzo wysoka, ponieważ badacze stwierdzają, że raz 
ukształtowany wizerunek samego siebie jest bardzo trudny do zmia-
ny, a do tego dochodzi, jak w wypadku nauczycieli, wszechobecny 
habitus, czyli „niewielki zestaw schematów pozwalających na pro-
wadzenie nieskończonej liczby działań praktycznych dostosowanych 
do nieustannie zmieniających się sytuacji, nie posiadający nigdy cha-
rakteru eksplicytnych zasad”14. Jak przypomina Krystyna Szymankie-
wicz, „działając w sytuacjach wymagających natychmiastowej reakcji, 
nauczyciele odwołują się intuicyjnie do swoich utartych schematów 
działania. Tylko poddanie tych ostatnich refleksji pozwala na ziden-
tyfikowanie schematów nieskutecznych i ich przekształcenie”15 .

Na taki proces nastawiony jest także program kształcenia przy-
szłych nauczycieli, jaki realizujemy w Szkole Edukacji PAFW i UW, 
o czym będzie mowa w podsumowaniu niniejszych rozważań.

Profil kompetentnego ucznia – czym .
jest kompetentne uczenie się?

Jak wspomniałam wcześniej, w procesach dydaktycznych, jakie za-
chodzą w klasie szkolnej, ważna jest nie tylko kompetencja w naucza-
niu, ale także kompetencja w uczeniu się. Ta ostatnia leży po stronie 
ucznia, lecz tak jak nauczyciel rozwija swoją kompetencję w naucza-

14 P. Bourdieu: Esquisse d’une théorie de la pratique. Droz: Genève 1972, 
s. 209 [za: K. Szymankiewicz: Przyszli nauczyciele języków obcych na drodze bu-
dowania kompetencji zawodowej,.op. cit., s. 13�].

15 K. Szymankiewicz: Przyszli nauczyciele języków obcych na drodze budo-
wania kompetencji zawodowej,.op. cit .,.s ..136 .

 Od kompetentnego nauczyciela do kompetentnego ucznia... 45



niu przez wzmacnianie swojej samoświadomości dydaktycznej, re-
fleksję, udział w szkoleniach i warsztatach, tak również uczeń po-
winien mieć okazję do tego, aby pracować nad swoją kompetencją 
uczenia się, ponieważ nie jest ona prostą sumą jego szkolnych do-
świadczeń, wymaga bowiem licznych działań typu metapoznawcze-
go, kognitywnego i afektywnego zarazem, aby zapewnić pożądany 
rezultat. Nad czym zatem kompetentny uczeń powinien szczególnie 
pracować?

Liczni badacze zajmujący się problematyką umiejętności ucze-
nia się są zgodni co do jednego – jest ona kluczowa w odniesieniu 
szkolnego (i nie tylko) sukcesu, ponadto jest całościowym konstruk-
tem, który wymaga intensywnej refleksji wspomaganej przez wszyst-
kich uczestników procesów dydaktycznych. Lidia Wollman16 widzi 
w umiejętności uczenia się „zarówno umiejętności organizacyjne, 
w zakresie planowania i monitorowania swego uczenia się […] jak 
i umiejętność radzenia sobie z emocjami w trakcie uczenia się. […] 
Mowa jest także o umiejętnościach metapoznawczych, jak świado-
mość własnego procesu uczenia się i potrzeb w tym zakresie; a tak-
że praktycznych, jak korzystanie z wcześniejszych doświadczeń”. Te 
złożone cechy osobowościowe i umiejętności trudno poddają się ba-
daniom empirycznym, ponieważ, jak przypominają fińscy specjaliści 
w tej dziedzinie, badanie umiejętności uczenia się dotyczy czegoś, co 
de facto jeszcze nie istnieje, jest jedynie in statu nascendi dla dane-
go ucznia, a proces ten trwa przez całe życie17. Podejmując wyzwa-
nie przynajmniej częściowego badania tej złożonej umiejętności, na-
ukowcy z Uniwersytetu w Bristolu18 opracowali skalę effective lifelong 

16 L. Wollman: Rozwijanie potencjału uczenia się w.ujęciu Guya Claxtona,.
[w:] J. Uszyńska-Jarmoc, M. Bilewicz (red.): Kompetencje kluczowe dzieci i.mło-
dzieży. Teorie i. badania. Wydawnictwo Akademickie „Żak”: Warszawa 2015, 
s. 101 [za: R. Kucharczyk: Nauczanie języków obcych a.dydaktyka wielojęzycz-
ności (na przykładzie francuskiego jako drugiego języka obcego). Wydawnictwo 
Werset: Lublin 201�, s. 124].

17 J. Hautamäki, P. Arinen, S. Eronen, A. Hautamäki, S. Kupiainen, B. Lind-
blom, M. Niemivirta, L. Pakaslahti, P. Rantanen, P. Scheinin: Assessing Lear-
ning-to-Learn. A.Framework. Centre for Educational Assessment, Helsinki Uni-
versity, Helsinki 2002, s. 19.

18 R. Deakin Crick, P. Broadfoot, G. Claxton: Developing an Effective Life-
long Learning Inventory. The ELLI Project. „Assesment in Education” 2004, 11, 
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learning inventory (ELLI) – złożoną z sześćdziesięciu pięciu itemów 
– dotyczącą natężenia uczenia się (learning power). Wspomniana ska-
la odnosi się do następujących obszarów, definiując zarazem składo-
we uczenia się i wskaźniki badawcze:
• zorientowanie na wzrost (growth orientation) – wskazuje na za-

kres, w jakim uczący się postrzega własny proces uczenia się jako 
„wyuczalny”,

• krytyczna ciekawość (critical curiosity) – wskazuje na chęć odkry-
wania nowych informacji,

• tworzenie pojęć (meaning-making) – stwierdza, w jakim stopniu 
uczący się jest świadomy związków przyswajanego właśnie mate-
riału z wiedzą już posiadaną,

• zależność i kruchość (dependence and fragility) – pozwala zo-
baczyć, czy uczący się łatwo zniechęcają się w wypadku błędów 
i trudności,

• kreatywność (creativity) – pozwala ustalić funkcjonowanie myśle-
nia dywergencyjnego,

• partnerstwo/współzależność (relationship/interdependence) – wska-
zuje na zdolność uczącego się do utrzymywania równowagi mię-
dzy podejściem do uczenia się we współpracy z innymi a pracą in-
dywidualną,

• świadomość strategiczna (strategic awareness) – wskazuje na sto-
pień świadomości własnego procesu uczenia się.
W innym modelu teoretycznym uczenia się, opracowanym przez 

specjalistów z ośrodka badań nad uczeniem się przez całe życie (Cen-
tre for Research on Education and Lifelong Learning, CRELL), wy-
różnia się:
1. Wymiar afektywny:

• motywacja uczenia się,
• strategie uczenia się,
• zorientowanie na zmianę,
• obraz siebie jako ucznia oraz poczucie własnej wartości,
• środowisko uczenia się.

2. Wymiar kognitywny:
• rozpoznawanie osądu,
• stosowanie reguł,

s. 24�–272.
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• testowanie reguł i osądów,
• stosowanie narzędzi umysłowych.

3. Wymiar metakognitywny:
• rozwiązywanie problemów,
• monitorowanie zadań,
• metakognitywna precyzja,
• metakognitywna pewność siebie.
Cytowane wyżej modele pokazują, że podstawowe wymiary pro-

cesu uczenia się są rozpoznane raczej spójnie mimo pewnych różnic 
w nomenklaturze lub mniejszego czy większego stopnia uszczegóło-
wienia w poszczególnych obszarach. Z pewnością wszystkie te ele-
menty znajdują miejsce w profilu kompetentnego ucznia, którego 
funkcjonowanie w klasie szkolnej ujęłam w trzech strefach19: Mene-
dżer – Artysta – Naukowiec (MAN). Profil ten rozwija się następują-
co w aspekty każdego atrybutu:

Menedżer: role interpersonalne, role informacyjne, role decyzyj-
ne, zarządzanie czasem, planowanie celów, samoregulacja uczenia 
się, metapoznanie, zarządzanie emocjami.

Artysta: cechy osobowościowe, poczucie własnej wartości, poczu-
cie własnej skuteczności, kreatywność, twórcze schematy, trening 
twórczości.

Naukowiec: metodologia poznania naukowego, dane empiryczne, 
systematyczna obserwacja, postawa sceptyczna, zdefiniowane poję-
cia, obiektywizm, konstruowanie pojęć: spostrzeganie, porównywa-
nie, wnioskowanie, weryfikowanie wnioskowania, formułowanie hi-
potezy, weryfikowanie, uogólnianie.

Refleksja nad profilem kompetentnego ucznia pozwala na takie 
planowanie lekcji, w której treści przedmiotowe są wpisane w umie-
jętności uczenia się przynajmniej w kilku zakresach wybranych z po-
wyższej listy. Jak wspomniałam wcześniej, kompetencja w uczeniu się 
jest równie ważna, co kompetencja w nauczaniu. Konieczna jest re-
fleksja nad nią, ponieważ w ramach dyskusji, nazywania zjawisk i ich 
określania dochodzi do postępu i wzrostu umiejętności. W pełni zga-
dzam się z opinią Jerome’a S. Brunera, który pisał: „[…] zastanówmy 

19 J. Sujecka-Zając: Kompetentny uczeń na lekcji języka obcego. Wyzwania dla 
glottodydaktyki mediacyjnej. Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskie-
go, Wydawnictwo Werset: Warszawa–Lublin 201�, s. 150–151.
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się na koniec nad zagadnieniem refleksji nad samym sobą. Jest zagad-
ką epistemologiczną, dlaczego w tradycyjnym kształceniu kładzie się 
tak często nacisk na ekstensywność i wszystkoizm uczenia się, a nie 
na intensywność i pogłębienie”20 .

W Szkole Edukacji PAFW i UW wykładowcy dokładają starań, aby 
nacisk był kładziony właśnie na intensywność i pogłębienie.

Program Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego jako odpowiedź 

na potrzebę rozwijania kompetencji w nauczaniu 
i uczeniu się21

Zestawiając kompetentne nauczanie z kompetentnym uczeniem się, 
dochodzimy do pewnego modelu teoretycznego o szerokim zakresie 
czynników, którego spoiwem pozostaje niezmiennie pogłębiana re-
fleksja nad sobą jako osobą uczącą się/nauczającą, nad swoim świa-
domym rozwojem w zakresie wiedzy, umiejętności i emocji. Nie wy-
starczy jednak, co oczywiste, zlecić taki namysł słowami: „Proszę się 
teraz nad sobą zastanowić”. Konieczne są do tego konkretne sytu-
acje dydaktyczne, a także wzajemny ogląd swojej refleksji i poddanie 
jej kierowanej analizie. Warto wspomnieć w tym momencie o wielu 
inicjatywach, które podjęto w XX wieku w celu odkrycia sposobu 
na rozwijanie „edukacji kognitywnej”22. Prekursorem tezy o możli-
wości rozwijania „czystych” umiejętności poznawczych, nieosadzo-
nych w ramach przedmiotowych, był Alfred Binet, francuski psycho-
log, twórca pierwszego testu mierzącego inteligencję. Opracował on 
jeszcze na początku XX wieku, we współpracy z nauczycielami na-

20 J.S. Bruner: Poza dostarczone informacje. Studia z.psychologii poznawa-
nia. Przeł. B. Mroziak, Państwowe Wydawnictwo Naukowe: Warszawa 197�, 
s ..738 .

21 Szczegółowy program studiów: https://szkolaedukacji.pl/wp-content/
uploads/2019/02/Program_SE_opisy_kursow_2019-2020.pdf [dostęp: 1 lipca 
2019 roku].

22 E. Loarer: L’éducation cognitive. : modèles et méthodes pour apprendre 
à penser. „Revue française de pédagogie” 199�, 12, s. 121–1�1.
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uczania początkowego we Francji, program rozwoju intelektualnego, 
który nazywał początkowo „umysłowymi ćwiczeniami ortopedycz-
nymi”23, wychodząc z założenia, że skoro fizyczne ćwiczenia ortope-
dyczne rehabilitują wady kręgosłupa, to podobne ćwiczenia umysło-
we mogą mieć dobroczynny wpływ na intelekt, „prostując” ułomne 
cechy, takie jak uwaga, zapamiętywanie, percepcja, osąd, wola. Idee 
te znalazły wielu naśladowców we Francji, a także w Stanach Zjed-
noczonych24. Dość szybko okazało się jednak, że zawieszone w próż-
ni ćwiczenia „wzmacniające intelekt” nie przynoszą spodziewanych 
rezultatów. To jednak Alfredowi Binetowi zawdzięczamy w pewnym 
sensie wiarę w zawsze możliwy rozwój ucznia. Przytacza się jego re-
akcję na opinie nauczycieli osądzających intelektualny potencjał 
uczniów słowami: „To dziecko nigdy niczego nie zrobi”, której dał 
wyraz słowami: „Nigdy! Cóż za grubiańskie określenie”25. Analizy 
skuteczności omawianych tu programów wskazują jednoznacznie  te 
elementy, których w nich zabrakło, a które są niezbędne dla rozwoju 
osoby uczącej się:
• rozwój umiejętności umysłowych dokonuje się w konkretnej sy-

tuacji dydaktycznej na podstawie tworzywa, którym jest konstru-
owana wiedza,

• wspomniany rozwój umiejętności umysłowych powinien wpisy-
wać się w całościowy rozwój jednostki – jego strony zarówno inte-
lektualnej, jak i społecznej i emocjonalnej,

• rozwój ten powinien uwzględniać indywidualne różnice i potrzeby 
każdej osoby.

23 „Exercices d’orthopédie mentale” (ibidem, s. 123).
24 Programy te określane były jako „edukacja kompensacyjna” i miały na celu 

wyrównanie niedoborów w rozwoju intelektualnym dzieci ze środowisk defa-
woryzowanych. Najbardziej znane amerykańskie programy kompensacyjne to 
„Head Start” oraz „Milwaukee Project” Uniwersytetu Wisconsin z lat sześćdzie-
siątych XX wieku. Głównym miernikiem postępu miało być podniesienie wyni-
ków uczniów w teście pomiaru inteligencji nawet o trzydzieści punktów! Jednak 
wyniki programów były rozczarowujące i szybko przestały być wdrażane i finan-
sowane.

25 „« C’est un enfant qui ne fera jamais rien »/« Jamais ! Quel gros mot ! »” 
(E. Loarer, L’éducation cognitive,.op. cit., s. 12�).
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Tymi zasadami kierują się zarówno wykładowcy Szkoły Edukacji 
PAFW i UW, jak i studenci przygotowujący się do zawodu nauczyciela.

Co to konkretnie oznacza? Nie jest możliwe w tym miejscu prześle-
dzenie całości programu kształcenia, ale na kilku przykładach warto 
zobaczyć kształtowanie interesujących nas postaw pogłębianej reflek-
syjności. Ta ostatnia jest szczególnie istotna podczas spotkań studen-
ta z tutorem czy tutorką w trakcie „tutorialu”. To okazja do tego, aby 
osobista praktyka nauczycielska studenta lub studentki była poddana 
wspólnemu oglądowi i pokazana jakby z zewnątrz, aby można było 
konkretnie zobaczyć obszary wymagające wzmocnienia albo już dość 
mocne. Operacjonalizacji tych kwestii służą Nauczycielskie Stan-
dardy Rozwoju opracowane przez wykładowczynie Szkoły Edukacji 
Magdalenę Swat-Pawlicką, Kingę Białek i Marię Samborską, wska-
zujące, jakie są kolejne etapy rozwoju umiejętności nauczycielskich. 
Podczas tutorialu uczestnicy spotkania pochylają się nad konspektem 
lekcji, będącym wyobrażeniem o tym, co się będzie działo w klasie 
– to czas na refleksję poprzedzającą działanie. Tutor lub tutorka ob-
serwują lekcje studenta albo jej nagranie i wówczas zachodzi reflek-
sja „po działaniu”. W obu wyżej wspomnianych etapach uczestniczy 
ponadto mentor lub mentorka będący opiekunami praktyk w danej 
szkole. To bardzo ważna i głęboko bezpieczna przestrzeń do reflek-
sji, zgodnie z podanymi wcześniej wskazówkami, mocno zindywidu-
alizowana, podchodząca holistycznie do osoby uczącej się, odbywa-
jąca się w atmosferze zaufania i wsparcia. Znamienne jest, że jeden 
z ostatnich efektów kształcenia określonych w sylabusie przedmiotu jest 
wyrażony słowami: „Będziesz gotowy/gotowa do podejmowania wy-
zwań zawodowych; podejmiesz współpracę z uczniami oraz innymi na-
uczycielami”. Bycie gotowym do podjęcia wyzwań to bycie gotowym 
do refleksyjnej analizy własnej praktyki nauczycielskiej, a współpraca 
z uczniami kieruje naszą uwagę w stronę ich kompetencji uczenia się.

Zindywidualizowany tok tutorialu jest dopełniony seminarium in-
tegrującym, którego podstawowymi formułami są kierowana reflek-
sja nad zdarzeniami i emocjami wynikającymi z praktyki pedagogicz-
nej studenta lub studentki Szkoły Edukacji oraz symulacje sytuacji 
dydaktycznych. Autorki26 sylabusa do tego przedmiotu, tak ujmują 
jego znaczenie dla rozwoju warsztatu studenta czy studentki:

26 Kinga Białek, Beata Kotarba, Grażyna Sekulska, Magdalena Swat-Pawlicka.
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Jest ono oparte na wymianie doświadczeń między uczestnikami zajęć, w związ-
ku z czym teoria i metodologia zawsze łączą się w nim z praktyką nauczycielską. 
W trakcie seminarium będziemy przygotowywać się do trzech etapów praktyk: 
obserwacji lekcji oraz szkoły, współplanowania i współprowadzenia zajęć z na-
uczycielem-mentorem, a wreszcie – do samodzielnego planowania, przeprowadza-
nia i ewaluowania lekcji. Będziemy też mieli możliwość wzmacniania i rozwijania 
takiego stylu myślenia o pracy nauczycielskiej, w którym zawsze mieści się każdy 
uczeń z własnymi, często tak różnymi od innych, potrzebami edukacyjnymi, emo-
cjonalnymi, społecznymi. Nowatorski charakter tych zajęć (wykorzystanie do-
świadczeń szkolnych praktyk i indywidualnego tutoringu) sprzyja dekonstrukcji 
przekonań dotyczących pracy nauczyciela, procesu uczenia się, trudności z tego 
wynikających i możliwości ich przezwyciężania oraz umożliwia autorefleksję stu-
denta jako nauczyciela. Seminarium integrujące jest żywą dyskusją o uczniach 
i uczeniu z pasją, warsztatem dobrych postaw i mądrych zachowań.

Dodajmy jeszcze uzupełniająco zajęcia w ramach „sztuki naucza-
nia przedmiotowego”, akcentujące istotę planowania, kursu psycho-
logicznego „Jak się uczymy” czy „Portfolio” – będące kwintesencją 
osobistej refleksji o sobie jako osobie uczącej się i nauczającej zara-
zem, a powstanie obraz studiów, podczas których nie można oderwać 
się od namysłu nad tym, czym jest kompetencja w nauczaniu i w ucze-
niu się. Namysł i refleksja, zarówno ustna, jak i pisemna, są wszech-
obecne w każdym kursie Szkoły Edukacji, a podane wyżej przykłady 
mają posłużyć za ilustrację wspólnej wszystkim zasady. Zanurzenie 
naszych studentów w refleksję i na jej podstawie projektowanie wła-
snego rozwoju zawodowego wydaje nam się najlepszym sposobem 
rozwijania kompetencji w nauczaniu, a zarazem w świadomości tego, 
czym jest kompetentne uczenie się, ponieważ tego ostatniego do-
świadczają sami w Szkole Edukacji. Modelowanie nauczania prowa-
dzi także do modelowania uczenia się, zwracając nieustannie uwa-
gę na podstawowe aspekty skutecznego procesu uczenia się w jego 
wymiarach kognitywnym, afektywnym i metakognitywnym, o czym 
była wcześniej mowa. 

Podsumowanie

Kształcenie nauczycieli to wyjątkowy, moim zdaniem, obszar kształ-
cenia, ponieważ przygotowuje do pracy z dzieckiem i młodym czło-
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wiekiem, którzy początkowo są w dużej mierze bezbronni nie tylko 
wobec struktury wiedzy przedmiotowej, ale także wobec umiejętno-
ści ogólnohumanistycznych i relacyjnych w ogóle. Od tego, jak na-
uczyciel zamodeluje pracę w tych obszarach, zależy, jaką gotowość 
zmierzenia się ze współczesnym światem wypracuje u ucznia. Kom-
petencja w nauczaniu to, o czym była mowa na początku, transgre-
syjny potencjał jednostki, gotowość do ciągłego bycia „w drodze”, do 
nieustannego redefiniowania siebie jako nauczyciela, ale także jako 
osoby uczącej się. Taki nauczyciel nie skupi się na tych kilku uczniach 
z przodu klasy, którzy zawsze podnoszą ręce, gotowi do odpowiedzi, 
lecz poprowadzi wszystkich do budowania wiedzy we właściwym dla 
każdego tempie, znajdzie czas i miejsce na refleksję o sobie i o swoich 
uczniach – i tymi kategoriami określi swój edukacyjny sukces. 
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Stać się nauczycielem

Pamiętaj, zanim odważysz się przedsięwziąć formu-
łowanie człowieka, musisz przedtem sam stać się 
człowiekiem, musisz z samego siebie uczynić przy-
kład, którym powinieneś być dla ucznia1 .

Czy można się wyuczyć roli nauczyciela? Czy przygotowanie się do 
zawodu to przede wszystkim konieczność poznania treści programo-
wych i określonego zasobu metod pracy, czyli połączenie tego, czego 
będziemy uczyć, z wiedzą, jak to robić? Gdyby tak było, rzecz byłaby 
stosunkowo prosta, program studiów – oczywisty, a kandydaci do za-
wodu mieliby niemal gwarancję sukcesu w przyszłej pracy po zdoby-
ciu odpowiedniej porcji wiedzy. Twórcy programów kształcenia na-
uczycieli dyskutują głównie na temat treści, proporcji między teorią 
a praktyką, sposobu nauczenia metod i technik pracy z uczniami.

Nie można jednak pominąć znaczenia, jakie ma uświadomienie 
przygotowującym się do zawodu – a może również już ten zawód 
praktykującym – takich składników szlachetnej sztuki nauczyciel-
skiej, jakie zwykle współistnieją u wybitnych nauczycieli o szerokich 
horyzontach intelektualnych: dojrzały charakter, wysoki poziom mo-
ralny, prawość i odwaga. Ale także odpowiedzialność, wytrwałość, 

1 J.-J. Rousseau: Emil, czyli o.wychowaniu. T. 1. Przeł. E. Zieliński. Oprac. 
F. Wnorowski. Zakład im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii 
Nauk: Wrocław 1955, s. 92. 



umiejętność obserwacji i współpracy, wreszcie sprawności komuni-
kacyjne, które stanowią ważne cechy profesjonalnego warsztatu. Po-
trzebna jest – jak wskazuje Krzysztof Konarzewski, odwołując się do 
tradycyjnych opisów roli nauczyciela – „bogata pełnowymiarowa 
osobowość”, ciąży bowiem na nauczycielu konieczność „dawania ca-
łym swym życiem przykładu wychowawczych cnót”2 .

Modelowanie

Na większość tych cech i cnót trzeba sobie samemu zapracować i nie 
ma ich – czasem nie może być – w ofercie nauczycielskich kursów 
zawodowych, ale to wcale nie znaczy, że możemy je zlekceważyć, 
kształcąc nauczycieli. Nawet jeśli cech tych nie można się nauczyć, 
warto budować w kandydatach przekonanie, że powinni o nie zabie-
gać i samodzielnie kształtować przez całe swoje życie zawodowe.

Pracując w zespole przygotowującym program kształcenia w Szko-
le Edukacji, także nie uciekamy od pytań o nasz potencjalny wpływ 
na kształtowanie osobowości nauczyciela. Nie mamy wątpliwości, że 
musimy zmierzyć się z problemem wpływania na postawy studentów. 
Od początku naszej pracy zadawaliśmy sobie pytanie o granice mo-
delowania nauczycielskich zachowań, z pełną świadomością, że wa-
runkiem stawiania wymagań studentom jest ciążące na nas zobowią-
zanie do usilnego ich spełniania. To kwestia naszej wiarygodności. 
Aby przekonywać do idei, które dzielimy, musimy we własnym postę-
powaniu być im wierni. Zachęcając do rozwoju – przede wszystkim 
sami się rozwijamy, namawiając do twórczego podejścia – również 
szukamy twórczych rozwiązań, ucząc dokładności, staranności i od-
powiedzialności za wykonywane zadania. Czynimy wszystko, żeby 
nie uchybić tym zasadom.

2 K. Konarzewski: Nauczyciel, [w:] K. Konarzewski (red.): Sztuka naucza-
nia. Szkoła. Wydawnictwo Naukowe PWN: Warszawa 1994, s. 14�.
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Od profilu nauczyciela .
do standardów rozwoju studenta

Najpierw długo sami konfrontowaliśmy nasze wyobrażenia i wiedzę 
na temat nauczycielskiej profesji, żeby móc jednym głosem – w każdym 
razie niesprzecznie – pokazywać spójny model studentom. W Szkole 
Edukacji powstały Nauczycielskie Standardy Rozwoju, które stały się 
jednocześnie drogowskazem i zobowiązaniem dla kadry w niej pra-
cującej. Nauczycielskie Standardy Rozwoju zawierają kierunki i cele, 
w naszym przekonaniu stawiane nie tylko studentom, ale także każ-
demu, kto uprawia ten zawód. Nie wszystkie mogą być więc uży-
te jako kryteria oceny postępów w nauce i potwierdzania efektów 
kształcenia w ramach studiów, ale mogą pomóc w planowaniu roz-
woju w całym aktywnym życiu zawodowym. Tak właśnie stało się 
ze standardami dotyczącymi refleksyjnego nauczania, współtworze-
nia wraz z innymi nauczycielami wspólnoty uczącej się, zaangażowa-
nia w życie szkoły i wspólnoty lokalnej, ustawicznego doskonalenia 
się, również w zakresie kształtowania swojej postawy, pozostawania 
wzorem rzetelności, uczciwości i dyskrecji.

Każdy z tych filarów bycia profesjonalnym nauczycielem na etapie 
przygotowania do zawodu musiał się stać zobowiązaniem do namysłu 
nad jego niezbędnością.

Do podążania w kierunku jak najlepszego wypełniania tych stan-
dardów potrzebne jest oczywiście przygotowanie, zachowanie prze-
strzeni na nauczenie się profesjonalnej refleksji i wykorzystywania 
jej rezultatów, stawianie sobie wymagań dotyczących postaw i ocze-
kiwanie tego samego od innych. Trzeba się ponadto nauczyć współ-
pracy w zespole profesjonalistów – tymczasowo razem studiujących, 
kadry kształcącej, kadry szkół praktyk. Nie oczekuje się jednak od 
kandydatów na nauczycieli zakończenia tego procesu ani od naucza-
jących „wyceny na stopień” poziomu jego realizacji.

Jedynie obszary dotyczące nauczycielskiej wiedzy i zawodowych 
umiejętności stały się podstawą stworzenia standardów rozwoju studen-
ta i tym samym określenia konkretnych oczekiwanych efektów pracy 
podczas studiów. Zostały zgrupowane w działach: „Wiedza o dziedzinie 
i jej nauczaniu”, „Planowanie procesu dydaktycznego”, „Zarządzanie 
procesem dydaktycznym”, „Tworzenie środowiska uczenia się”.
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Koncepcje kształcenia nauczycieli

Wskazywane w literaturze pedeutologicznej koncepcje kształcenia 
różnią się od siebie położeniem nacisku na przewodnią rolę odmien-
nych kompetencji3. Najsilniejszą opozycję wobec siebie stanowią dwie 
koncepcje. Pierwsza z nich naczelnym zadaniem czyni kształcenie zo-
rientowane na wyposażenie przyszłych nauczycieli przede wszyst-
kim w wiedzę ogólną. Powodzenie pracy zawodowej ma zależeć od 
erudycji. Program jest skoncentrowany na budowaniu intelektualne-
go potencjału studentów. W drugim podejściu znacznie więcej miej-
sca przeznacza się na kształtowanie cech osobowości pedagogicznej 
i przygotowywanie do roli wzoru osobowego, bycia nauczycielem 
przewodnikiem, który własnym przykładem uwiarygadnia swoje 
działania. Taka personalistyczna koncepcja zakłada, że zasób wiedzy 
jest sprawą mniej istotną niż ukształtowanie postaw.

Jeszcze inaczej może wyglądać program, kiedy przyjęte zostaną 
zasady działania pragmatycznego i postawienie na czele tych umie-
jętności, które możliwie szybko i skutecznie pozwolą odpowiedzieć 
na potrzeby uczestników procesów edukacyjnych. Nauczyciel zo-
staje wyposażony w wiele sprawności do wykorzystania w przyszłej 
praktyce oraz uczy się ich stosowania. Można również uznać za naj-
ważniejsze – zgodnie z zasadą non multa sed multum – że współczes-
na szkoła potrzebuje doskonale wykształconych specjalistów, nie zaś 
wszechstronnych erudytów o stosunkowo powierzchownej wiedzy. 
Pomysł kształcenia specjalistycznego pozostaje w opozycji do kon-
cepcji pierwszej – ogólnokształcącej.

Jako kolejną w literaturze przedmiotu przywołuje się koncepcję pro-
gresywną – edukacji problemowej, zgodnie z którą przyszłego nauczycie-
la przygotowuje się przede wszystkim do budowania wspólnie z uczniami 
problemowych sytuacji edukacyjnych, uczy się go dostrzegania proble-
mów, poszukiwania rozwiązań i wykorzystywania nabytych doświad-
czeń w procesie nauczania. Uzasadnieniem dla stosowania takiego podej-
ścia jest bardzo trudna do przewidzenia przyszłość, w jakiej będą działali 
uczniowie, szybki rozwój wiedzy i zawodność wyćwiczonych umiejętno-
ści zawodowych w reagowaniu na zmieniającą się rzeczywistość.

3 Por.: T. Lewowicki: Kilka uwag o.teorii i.praktyce edukacji nauczycielskiej ..
„Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 1994, 2(4), s. 99–10�; M. Nowak-Dziemiano-
wicz: Oblicza edukacji. Między pozorami a. refleksyjną zmianą. Dolnośląska 
Szkoła Wyższa: Wrocław 2014, s. 119.
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Za najdoskonalszą – modelową – uważa się koncepcję wielostron-
nej edukacji, łączącej w sobie wszystkie wcześniej wymienione podej-
ścia. Ich połączenie nie może jednak, nawet w bardzo śmiałych ma-
rzeniach, zakładać jednoczesnej i pełnej realizacji założeń każdej 
z nich, właśnie dlatego, że niekiedy są sprzeczne. Zwykle również nie 
jest możliwe uniknięcie trudności, jaką stanowi ograniczenie czasu 
do dyspozycji uczących się. Stworzenie warunków, w których kandy-
dat na nauczyciela mógłby zarówno pozyskać wiedzę zawodową na 
wysokim poziomie, jak i miałby przestrzeń do pracy nad rozwojem 
własnej osobowości i uzyskał wsparcie w tej pracy, doskonaliłby kom-
petencje pragmatyczne i progresywne, to zadanie trudne, ale przecież 
warto w tym kierunku zmierzać, przygotowując programy kształce-
nia nauczycieli i oczywiście także programy te realizując. 

Kierunki doskonalenia

Christopher Day wskazuje fundamentalne zasady dotyczące rozwoju 
zawodowego nauczycieli. Większość z nich ma znaczenie dla sposo-
bu, w jaki powinno przebiegać przygotowanie do zawodu: „Nauczy-
ciele będą mogli realizować swoje cele edukacyjne tylko wtedy, gdy 
będą dobrze przygotowani do zawodu i gdy będą w stanie zwięk-
szyć swój potencjał poprzez uczenie się przez całą swoją karierę”; 
„[…] muszą oni demonstrować własne zaangażowanie i entuzjazm 
dla uczenia się”; „Ciągły […] rozwój zawodowy jest konieczny, by do-
trzymywać kroku zmianom, dokonywać rewizji i uaktualniać własną 
wiedzę, umiejętności i wizję tego, czym jest dobre nauczanie”; „[…] 
uczenie się tylko na podstawie własnego doświadczenia ostatecznie 
ogranicza rozwój”; „[…] efektywne nauczanie zawsze będzie wyma-
gało zarówno intrapersonalnych, jak i interpersonalnych umiejętno-
ści, a także osobistego i zawodowego zaangażowania”; „Zawartość 
programowa i wiedza dydaktyczna nie mogą być oddzielone od po-
trzeb osobistych i zawodowych ani celów moralnych danego człowie-
ka”; „Nauczycieli nie można rozwijać. Oni rozwijają się sami”4 .

4 Ch. Day: Rozwój zawodowy nauczyciela. Uczenie się przez całe życie. Przeł. 
J. Michalak, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne: Gdańsk 2004, s. 17–1�.
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Już w czasie przygotowania do zawodu nauczyciele powinni nabrać 
przekonania, że to zaledwie początek świadomego i ukierunkowane-
go rozwoju, który powinien trwać w czasie całej zawodowej działal-
ności. Studia nauczycielskie, podczas których jest czas na refleksję, 
pozwalają dostrzec znaczenie gromadzenia doświadczeń i stałego do-
skonalenia. Odpowiedzialność za własny rozwój jest wspierana przez 
otrzymywanie pomocnych informacji zwrotnych – studenci mają czas 
na rozmowę z kadrą kształcącą i mentorami w szkołach, w których 
odbywają praktyki. Jest wiele okazji do pracy zespołowej, oceny ko-
leżeńskiej i samooceny. Pozwala to na namysł nad skutecznością wła-
snych prób nauczania, analizę błędów i sukcesów, skłania także do 
weryfikowania przekonań. W kształceniu nauczycieli nie opłaca się 
żadna droga na skróty. Dobre studia pedagogiczne powinny budzić 
chęć doskonalenia własnej osoby przez samokształcenie, ale do tego 
konieczny jest osobisty wysiłek studenta. Myśl ta od dawna pojawia 
się w wypowiedziach pedagogów. Bardzo dobitnie wyraził to i po-
parł badaniami Henryk Rowid:

Nauki pedagogiczne pogłębiają światopogląd i budzą chęć doskonalenia wła-
snej osoby przez samokształcenie i samowychowanie. Zawarte w nich wartości 
kształcące przyczyniają się do rozwoju osobowości wychowawcy, ale nieodzow-
na jest systematyczna praca, konieczny osobisty wysiłek studenta, od czego zale-
ży zdobycie głębszej kultury pedagogicznej5 .

Kierowanie i autokontrola przebiegu rozwoju, której uczą się stu-
denci, jest łatwiejsza przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi. 
Jednym z nich w Szkole Edukacji jest portfolio.

Portfolio i refleksja

Osobista refleksja studenta i jego aktywność skoncentrowana na pro-
cesie doskonalenia własnej praktyki w Szkole Edukacji jest dokumen-
towana w studenckim portfolio. Portfolio bywa często postrzegane 
głównie jako narzędzie prezentacji i oceny efektów. W Szkole Eduka-

5 H. Rowid: Podstawy i. zasady wychowania. Instytut Wydawniczy Nasza 
Księgarnia: Warszawa 194�, s. 35�.
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cji jego rola definiowana jest znacznie szerzej. Przez cały okres stu-
diów jest ono narzędziem uczenia się i przyczynia się do autonomi-
zacji tego procesu. Studenci, dokumentujący swoje doświadczenia 
i refleksje, przede wszystkim uczą się kontroli i kierowania własnym 
rozwojem. Są skłaniani do mierzenia się z trudnościami i zauważania 
zmian w poziomie indywidualnych umiejętności. Portfolio służy po-
łączeniu w całościowy opis drogi do uzyskania kluczowych kompe-
tencji profesjonalnych. Gromadząc nawet drobne dowody własnego 
samodoskonalenia, studenci dysponują nimi w momencie omawiania 
różnych tematów na zajęciach i mogą je wykorzystywać, weryfiko-
wać, modyfikować i uzupełniać. Mogą, a nawet powinni, o nich roz-
mawiać ze sobą i z kadrą szkoły. Udokumentowane doświadczenia 
praktyczne wraz z osobistymi refleksjami mogą być użyte na przy-
kład podczas teoretycznej analizy danego zagadnienia lub odwrot-
nie – wcześniejsze teoretyczne wprowadzenie można przywołać, gdy 
będzie możliwość zweryfikowania wiedzy w praktyce. Szczególnie 
portfolio jest wykorzystywane podczas spotkań z tutorem. W cią-
gu całych studiów służy nie tylko pokazaniu osiągnięć, ale przede 
wszystkim drogi do nich.

Prowadzenie portfolio – obok okazji do rozwijania umiejętności 
obserwacji i refleksji – staje się także ważnym elementem kształcenia 
nawyków niezbędnych w wykonywaniu zawodu nauczyciela, takich 
jak dokładność, systematyczność i dyscyplina w pracy, umiejętność 
kategoryzowania, sprawność w dokonywaniu wyboru i selekcji ma-
teriałów, odwaga samodzielnego podejmowania decyzji i rozwiązy-
wania problemów. Ponieważ wielokrotnie w trakcie nauki portfolio 
jest przedmiotem oceny koleżeńskiej i dyskusji w zespołach, przyczy-
nia się do wymiany informacji, śledzenia poziomu realizacji założeń 
programowych – uzyskiwania zaplanowanych efektów kształcenia. 
Jest niezwykle pomocne w planowaniu indywidualnej pracy, ale rów-
nież w nauczaniu zespołowym i współnauczaniu, czyli uczeniu się od 
siebie. Dokumentacja studencka, stanowiąc materiał do przemyśleń 
i dyskusji w gronie kadry kształcącej, pomaga monitorować pracę 
i realizację projektów, doskonalić program kursów.
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Refleksja i autonomia

Jedną z cech wyróżniających dobrych nauczycieli jest zdolność do 
refleksji. Zgodnie z koncepcją Johna Deweya6 dotyczącą refleksyj-
nego nauczania najważniejsze jest podjęcie refleksji w stanie wątpli-
wości, niepewności lub trudności. Potrzeba „wyjścia z zakłopotania” 
pobudza proces. John Dewey zauważa, że połączenie odpowiednich 
umiejętności i postaw decyduje o jakości tego procesu, a sprawdze-
nie pomysłów w działaniu wieńczy cykl refleksji. Uczenie się – doda-
je amerykański pragmatysta – powinno się odbywać przez aktywne, 
wytrwałe i staranne rozważanie wszelkich domniemań lub groma-
dzonej wiedzy w świetle odpowiednich argumentów i doświad-
czeń, na koniec zaś na tej podstawie konieczne jest wyprowadze-
nie wniosków, aby podjąć działanie udoskonalone. Na tej zasadzie 
opiera się również opisany przez Davida A. Kolba proces uczenia się .
dorosłych.

W Szkole Edukacji powierzamy studentom kontrolę nad ich proce-
sem doskonalenia, zachęcamy do refleksji i podpowiadamy, jak z niej 
korzystać. Student zyskuje autonomię w swojej pracy dzięki śledze-
niu własnych postępów i ciągłemu podejmowaniu mikrodecyzji doty-
czących kolejnych kroków. Takie działania mają także znaczenie dla 
przyszłej praktyki zawodowej. Refleksja, którą studenci praktykują 
na co dzień, staje się nawykiem i ma szansę być stale obecna w na-
uczaniu. Studenci powinni również umieć nauczyć jej swoich przy-
szłych podopiecznych.

Codziennie pracując w szkole praktyk, studenci poszukują odpo-
wiedzi na różne pytania, na przykład: Jak moi uczniowie pracowa-
li? Czy aktywnie włączyli się w pracę na lekcji? Czy mam dowody, że 
zrozumieli temat? Czy byli twórczy i podejmowali ryzyko samodziel-
nego myślenia i działania? Jakie mam dowody, że osiągnęli założone 
cele? Czy cele zostały dobrze określone? Czy mieli okazję współpra-
cować i czy ta współpraca była efektywna? Czy czas przeznaczony na 
poszczególne zadania był odpowiedni? Co mogę zrobić lepiej jutro, 
za tydzień, na następnej lekcji?

6 J. Dewey: How We Think: A.Restatement of Reflective Thinking to the Edu-
cative Process. D.C. Heath: Boston 1933 [pierwsze wydanie: 1910], s. 9.
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Analizując przebieg lekcji i odpowiedzi na powyższe pytania, po-
dejmują próbę samodzielnego lub we współpracy z zespołem poszu-
kiwania lepszych rozwiązań. Korzystają także z okazji, aby je wypró-
bować. Jest to możliwe tylko w wypadku odpowiedniej liczby godzin 
ciągłych (trwających przez cały rok) praktyk.

Kompetencje zawodowe i droga do profesjonalizmu

Profesjonalizm bywa definiowany jako połączenie wyspecjalizowa-
nej wiedzy zawodowej z etyką służby, silnym poczuciem tożsamo-
ści i koleżeńską kontrolą wykonywania pracy. Wiąże się z dużym za-
kresem autonomii i odpowiedzialności. Niekiedy mamy do czynienia 
z profesjonalizmem raczej organizacyjnym – autorytet jest regulowa-
ny prawnie, obowiązują precyzyjne standardy i procedury, ustalona 
hierarchia i rozliczalność z konkretnych wyników. Drugi rodzaj to 
profesjonalizm grupy zawodowej, w którym liczy się przede wszyst-
kim dyskurs środowiskowy, znaczenie zaś mają autorytet zespołowy, 
dyskrecja, samokontrola, zaufanie i normy etyczne. W wypadku na-
uczycieli dyskusja o profesjonalizacji często prowadzi do wyrażenia 
potrzeby, z jednej strony, wyposażenia ich w nowe narzędzia i tech-
niki pracy, a konieczności ich stałego uczenia się z drugiej. Zdaniem 
Judyth Sachs, nowy profesjonalizm nauczycielski opiera się na auto-
nomicznym uczeniu się nauczyciela i wykorzystywaniu przez niego 
bogatego zasobu technik i umiejętności w praktyce. Nauczyciele, do-
daje Sachs, powinni postrzegać siebie jako uczących się i podejmo-
wać nowe wyzwania zawodowe, dzielić się spostrzeżeniami na temat 
praktyki z kolegami, co z kolei umożliwia modyfikowanie podejścia 
i przekonań. Muszą w tym celu dysponować czasem na refleksję indy-
widualną i zespołową dotyczącą nauczania, ale także szerszych kwe-
stii edukacyjnych7 .

Dowodem na profesjonalizm jest zdolność do autonomicznego 
rozwoju zawodowego dzięki systematycznej nauce własnej, sięganiu 

7 J. Sachs: Learning to Improve or Improving Learning: the Dilemma of Teach-
er Continuing Professional Development [online:] http://www.fm-kp.si/zalozba/
ISBN/97�-9�1-�573-�5-�/009-020.pdf [dostęp: 1 lipca 2019 roku].
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do najnowszej literatury i wyników badań, uczestniczeniu w monito-
rowaniu i ocenie pracy innych nauczycieli, krytycznemu namysłowi 
nad własną praktyką. Profesjonalny nauczyciel jest zobowiązany do 
podejmowania decyzji, samodzielnych wyborów, tworzy zasób włas-
nej wiedzy pedagogicznej i kształtuje sylwetkę zawodową, co w kon-
sekwencji ma prowadzić do uzyskiwania coraz lepszych wyników 
w pracy. Stanisław Dylak, pisząc o kształceniu nauczycieli, podkreśla 
konieczność rozumienia profesjonalnego przygotowania jako wypo-
sażenie w wiedzę nie tylko o tym, czego i jak uczyć, ale także o tym, 
jak świadomie kierować swoim rozwojem.

Jeśli nauczyciel podczas własnej praktyki tworzy osobistą wiedzę 
i przekonania lub zmienia postawy, korzystając z osobistych doświad-
czeń, to ta sytuacja powinna być antycypowana w procesie kształce-
nia nauczycieli. Zakładamy bowiem, że nauczyciel-student zdoby-
wający wiedzę w toku edukacji, poznający mechanizmy tworzenia 
i samotworzenia się wiedzy, to także nauczyciel zdobywający w prak-
tyce wiedzę w sposób bardziej kontrolowany i świadomy8 .

Autonomia i profesjonalizacja

Obok spełnienia podstawowych zadań szkoły nauczycielskiej, wy-
posażenia w niezbędne w pracy narzędzia, przygotowanie do profe-
sjonalnych zachowań, uczenie się przez nauczanie musi uwzględniać 
nacisk na refleksję nad każdym zadaniem. Wielu badaczy propagu-
jących taką formę uczenia się przekonuje, że profesjonalizm nauczy-
cielski osiąga się dzięki pogłębionej krytycznej refleksji, a nie przez 
mniej lub bardziej skuteczne próby korzystania z gotowych wzorów, 
scenariuszy lekcji, zadań czy przygotowanych przez innych interpre-
tacji. Powstały one zwykle w odmiennych okolicznościach i w innym 
otoczeniu edukacyjnym oraz były przeznaczone dla innych lub po 
prostu tylko wyobrażonych uczniów.

8 S. Dylak: Wizualizacja w. kształceniu nauczycieli. „Technologia Kształce-
nia”, 1�. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu: Poznań 1995, s. 3�.
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O wysiłku koniecznym do zrozumienia i wykorzystania własnej 
praktyki pisze między innymi Jean McNiff, zauważając, że nauczy-
ciele dysponują kluczem do własnego rozwoju. Aby mogli go użyć, 
muszą pamiętać, że są podróżnikami i przed nimi ciągle jeszcze długa 
droga do przejścia. Metafora ta dobrze pokazuje, jaki problem stwa-
rza dla edukacji przekonanie nauczycieli, którzy osiągnęli stopień 
„dyplomowanego” i uważają, że tym samym zakończyli proces roz-
woju zawodowego9. Jeszcze bardziej niebezpieczne jest założenie, że 
nauczyciel z dyplomem podejmujący pracę w szkole jest w zasadzie 
w pełni profesjonalistą. On tymczasem dopiero dostał prawo do roz-
poczęcia swojej przygody, intensywnego uczenia się, twórczego dzia-
łania i cieszenia się z podejmowanych wyzwań.

Dla kadry przygotowującej nauczycieli wyzwaniem jest ich o tym 
przekonać, pokazać im, także na własnym przykładzie, że każdy z nas 
ma przed sobą jeszcze długą drogę i poszukiwanie nowych, coraz lep-
szych rozwiązań, a mądry namysł nad ich skutecznością czyni tę dro-
gę jeszcze bardziej atrakcyjną. Szkoła Edukacji uczy, jak wędrówkę 
rozpocząć, i pomaga zebrać odpowiedni podróżny ekwipunek.
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Witold Bobiński 
Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności  
i Uniwersytetu Warszawskiego 
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Obserwacja – refleksja – działanie..
O pożytkach z modelowania .

w kształceniu nauczycieli

Szkoła – życie na niby?

Ilekroć słyszę albo czytam wypowiedzi badaczy i dydaktyków o no-
wej, nowoczesnej, ponowoczesnej polonistyce, o polonistyce cyfro-
wej, polonistyce 2.0, a nawet 3.0, tylekroć przypominam sobie postać 
i myśli Stanisława Bortnowskiego, mojego nauczyciela akademickie-
go, mistrza nauczycielskiego fachu, długoletniego przyjaciela. Był 
Bortnowski humanistą wybitnym, co ogłaszam niniejszym, wiedząc 
przecież, że ten tekst nie jest o nim, lecz o zjawisku, na temat któ-
rego – zapewne – nigdy nie zabierał głosu, przynajmniej nie wprost 
i nie w wypowiedziach i publikacjach, które pamiętam i znam. Przy-
gotowując się do pisania tego artykułu, myślałem, co na poruszony 
w nim temat powiedziałby i napisał autor Ścisłości i.emocji, apologe-
ta dydaktycznego szaleństwa („półwariactwa”) i jednocześnie zacie-
kły stronnik zdrowego rozsądku. On, który o kształceniu polonistów 
wiedział wszystko, będzie dyskretnym patronem poniższych rozważań.

W swojej „summie metodycznej”, Przewodniku po sztuce uczenia 
literatury, pisał o uwikłaniu nauczyciela języka polskiego w cztery 
rozmaite tożsamości, którym wcale nie musi być ze sobą „po drodze”: 



polonisty, wychowawcy, urzędnika państwowego i osoby prywatnej. 
To uwikłanie, które nie pozwala być sobą (albo pozwala w stopniu je-
dynie znikomym), sprawia, że:

[…] polonista stoi na straży „literackiego pamiątek kościoła”. Tradycję literac-
ką, zgodnie z duchem programu, traktuje eklektycznie i jednolicie: Rej i Kocha-
nowski, Mickiewicz i romantyczna poezja krajowa, Orzeszkowa i Konopnicka. 
Asnyk i Leśmian, Przyboś i Gałczyński, Andrzejewski i Konwicki, Białoszewski 
i Miłosz – wszyscy zasługują na podziw, uznanie i szacunek. Nikogo nie rugo-
wać, każdemu zaufać, dla każdego znaleźć życzliwość, uśmiech i argumenty za 
jego znaczeniem w literaturze: kłaniać się pradziadom a najmłodszych twórców 
przyjmować w poczet zasłużonych – oto credo profesora Bladaczki.

[…] Polonista staje się kapłanem, który celebruje mistyczny obrzęd wtajem-
niczenia w sensy dzieła, a proces dydaktyczny przekształca się w rytuał i mszę 
interpretacyjną. W rezultacie zaś uczący uprawia „gwałt i rozbój frazesem” 
(Schulz) oraz broni zajadle przestarzałej formy, nie zdając sobie sprawy, że jest 
ona banalna, sztuczna i fałszywa. W efekcie lekcji języka polskiego nie prowa-
dzi się w sporze z Orzeszkową, Sienkiewiczem, Żeromskim, Wyspiańskim, Mi-
łoszem czy Szymborską. W szkole nie stawia się (na ogół) kłopotliwych pytań 
o ambicje literackie pisarza, wartość schematów fabularnych i jakość stylistycz-
ną poznanych utworów, nie poddaje się krytyce ich rozgadania i rozmemłania 
stylistycznego, czułostkowości lub sztucznego patosu. Rozmowy o ciasnocie 
intelektualnej pisarza, ubóstwie jego wizji świata czy o drugorzędności podej-
mowanej przez niego problematyki, ba, nierzadko i grafomanii niektórych jego 
dzieł – nie istnieją1 .

Oto prawdziwa ponowoczesność szkolnej polonistyki, która wciąż 
jeszcze jest przed nami – dopuścić na lekcjach języka polskiego praw-
dziwą i nieskrępowaną dyskusję z lekturą, dyskusję, w której uczeń 
jest równoprawnym partnerem. Uprawomocnić szkolną, uczniowską 
krytykę literatury, pozwolić na „punktowanie” tekstu i pisarza, jeśli 
tylko ktoś widzi po temu powody i potrafi je przedstawić. Oto uwol-
niony uczeń, a gdzie wolny nauczyciel z jego upodobaniami i włas-
nym zdaniem? Na taką wizję szkoły przystaliby może tylko najbar-
dziej niezłomni progresywiści, co wcale nie oznacza, że pozostali 
nie dostrzegają (odczuwają) problemu ubezwłasnowolnienia gustów 
i preferencji nauczyciela w sferze jego kontaktów z podopiecznymi. 
Bortnowski miał odwagę wyznać, że ucząc, nie w pełni jest sobą.

1 S. Bortnowski: Przewodnik po sztuce uczenia literatury. Wydawnictwo Stentor: 
Warszawa 2005, s. 13, 15.
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„Gdy uczę, niekiedy mi się wydaje, że nie wyszedłem z wieku dzie-
cięcego, a wszystko wokół mnie odbywa się jakby na niby. Powtarzam 
za Gombrowiczem: »Nie! To wcale nie ja! To coś przypadkowego, coś 
obcego, coś narzuconego, jakiś kompromis pomiędzy światem ze-
wnętrznym a wewnętrznym, to wcale nie moje ciało!«”2 .

Problemy stłamszonej indywidualności polonisty (choć może tak-
że matematyka, który przecież może nie lubić całkowania) i limito-
wanej wolności ucznia są – jak widać – połączone. Jest to połączenie 
o charakterze osobliwego sprzężenia zwrotnego, nierównomiernie 
wrażliwego na jeden z jego składników. Oto bowiem się okazuje, że 
znaczne oswobodzenie ucznia z opresji wyrażania lub podzielania za-
chwytu (uznania, zainteresowania, zaintrygowania) uwalnia również 
nauczyciela od obowiązku pełnienia straży przy „literackim pamią-
tek kościele”. Nie narzucając sądów, opinii, ocen i rozpoznań, polo-
nista wyplątuje się z krępującej sieci uwikłań, zrzuca sutannę kapła-
na i przesuwa się do strefy uczestniczenia w dialogu, strefy kontaktu 
inicjowanego i podtrzymywanego ofertą, propozycją, jaką staje się 
w tych okolicznościach omawiany na lekcji tekst kultury. W tej stre-
fie „odkrywania świata”, o której pisze w przedmowie do niniejszego 
tomu profesor Tadeusz Sławek, wiele – a może i wszystko – może się 
zdarzyć. To „wiele” lub to „wszystko” pozostaje jednak w sferze nie-
wiadomego, nieprzewidywalnego albo jedynie częściowo możliwe-
go do przewidzenia („prze-widzenia”?). Fakt istnienia tej sfery nie-
znanego w życiu codziennym jest dla nas naturalny (dlaczego wszak 
powtarzamy w różnych sytuacjach – jak zaklęcie – słowo „zobaczy-
my”?), ale bronimy się przed usankcjonowaniem jej statusu w eduka-
cji. A przecież wszyscy nauczyciele są doskonale świadomi jej istnie-
nia, bo wielokrotnie doświadczają chwil, gdy zaplanowany cel lekcji 
lub cyklu oddala się, a w końcu nieustannie pozostaje poza zasięgiem. 
Jakże często mamy wrażenie, z którego dojmującej niewygody spo-
wiadał się Bortnowski – że „to wszystko” (czyli uruchomiona przez 
nas w trakcie lekcji sekwencja zdarzeń) „dzieje się na niby” – z róż-
nych zresztą powodów. Już to uczniowie nie ujawniają swoich praw-
dziwych poglądów albo w ogóle nic nie mówią, już to uczymy o spra-
wach niepotrzebnych, już to odrzuca nas poezja skanonizowanego 
autora albo omawiamy nieczytaną lekturę… Szkoła cierpi na genial-

2. Ibidem,.s ..12 .
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nie przez Bortnowskiego zdiagnozowaną chorobę nieautentyczności, 
mimikry, gry pozorów, fikcji – synonimy można by mnożyć. Każde 
z tych doznań demoralizuje nauczyciela i uczniów. Tym samym unie-
ważnia „moment edukacyjny” i prowadzi do klęski poczynań oświa-
towych.

Czy przyczynami syndromu nieautentyczności szkoły są odmiany 
uwikłania nauczyciela w rozmaite role zdefiniowane przez Bortnow-
skiego? Niewątpliwie tak, ale główna przyczyna ma bardziej ogólną 
naturę. Jest nią przekonanie, że edukacja stanowi (albo powinna sta-
nowić) perfekcyjnie działające urządzenie, w którym istnieje ideal-
na i przewidywalna relacja między funkcjami input.i.output. Przeko-
nanie to przyjmuje kształt niecierpliwego oczekiwania, że określony 
wkład „na wejściu” zapewni proporcjonalny urobek „na wyjściu”3 .

Edukacja jako sfera ryzyka

Zanim jeszcze Bortnowski sformułował swoje uwagi o sztuczności 
i fasadowości rozpowszechnionego w Polsce paradygmatu kształce-
nia w języku ojczystym, James W. Stigler i James Hiebert opubliko-
wali klasyczną już dziś pozycję The Teaching Gap, co można rozu-
mieć jako „edukacyjną lukę” (ewentualnie „rozziew”, „odstęp” albo 
nawet „przepaść”)4. Autorzy zajęli się efektami nauczania matematy-
ki w systemach edukacyjnych Stanów Zjednoczonych, Japonii i Nie-
miec. Dokonali analiz porównawczych dwóch edycji międzynaro-

3 Nawiązuję w tym miejscu do koncepcji edukacji rozwijanej w kilku kolej-
nych publikacjach Gerta J.J. Biesty, holenderskiego filozofa i teoretyka eduka-
cji, którego myśl nabiera w ostatnich latach (od 2010 roku) coraz poważniej-
szego znaczenia we współczesnym dyskursie edukacyjnym. Najogólniej rzecz 
biorąc, Biesta jest orędownikiem redefiniowania celów edukacji, a także proce-
sów jej praktycznej realizacji, wychodząc z antropologicznej wizji kształcenia, 
które – żeby było autentyczne – musi nieustannie otwierać się na „wspaniałe ry-
zyko edukacji”, wynikające z podmiotowego traktowania osób uczących się nie-
zależnie od ich wieku. Do koncepcji Biesty będę się odwoływał w dalszej części roz-
ważań.

4 J.W. Stigler, J. Hiebert: The Teaching Gap. Best Ideas from the World’s  
Teachers for Improving.Education in the Classroom. The Free Press: New York–.
–London–Toronto–Sydney 1999. 
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dowego badania umiejętności matematycznych uczniów (Trends In 
International Mathematics And Science Study, TIMMS) i – z punktu 
widzenia nauczania matematyki w Stanach Zjednoczonych – stwier-
dzili istnienie tej „luki” lub „przepaści”, czyli głównej różnicy mię-
dzy „sposobami nauczania potrzebnymi do spełnienia edukacyjnych 
marzeń Amerykanów a metodami kształcenia zaobserwowanymi 
w większości amerykańskich szkół”5. Stigler i Hiebert wysoko oce-
nili kompetencje szkolnych matematyków, ale metody określili jako 
„poważnie ograniczone”. Postulowali zatem zmianę trybu kształce-
nia nauczycieli tak, by adepci zawodu zdobywali go bardziej reflek-
syjnie – analizując (na przykład w trakcie praktyk) – skuteczność sto-
sowanych metod i technik oraz dociekając przyczyn efektywności lub 
jej braku. Kolejnym rezultatem omawianych badań było stwierdze-
nie kulturowego charakteru nauczania (uczenia). Techniki i meto-
dy stosowane na obszarze jednego kraju niewiele różniły się od sie-
bie, z kolei paradygmaty nauczania, które można by określić jako 
„narodowe”, były zdecydowanie odmienne. Nauczanie matematyki 
we wspomnianych trzech krajach – choć trudno to sobie wyobrazić 
– przybierało trzy różne, często nieporównywalne formy. Tradycja 
nauczania ukształtowana na jednym obszarze kulturowym (lokalna 
kultura edukacyjna) – twierdzili Stigler i Hiebert – jest przekazywa-
na z pokolenia na pokolenie i w istocie niewiele się zmienia. Badacze 
stwierdzili również brak postępu w podnoszeniu jakości nauczania 
– mimo licznych zmian i reform wprowadzanych w oświacie przez 
władze edukacyjne. Co jednak dla nas wynika z ustaleń i spostrzeżeń 
Stiglera i Hieberta, dokonanych przed niemal dwudziestoma laty?

Przede wszystkim możemy powtórzyć konkluzje obu badaczy 
w odniesieniu do współczesnych metod nauczania języka polskie-
go – uwagi o ograniczonej efektywności metod kształcenia poloni-
stycznego były częścią raportu finalizującego (jak dotąd największe) 
przeprowadzone w Polsce badanie edukacyjne6. Rozpoznanie Stigle-
ra i Hieberta bliskie jest przeświadczeniu Bortnowskiego, który (po-
przestając na własnych obserwacjach i doświadczeniach) wielokrot-

5. Ibidem, s. xvi–xix.
6 Por. http://eduentuzjasci.pl/badania/110-badanie/�33-dydaktyka-literatu-

ry-i-jezyka-polskiego-w-gimnazjum-w-swietle-nowej-podstawy-programowej.
html [dostęp: 1 lipca 2019 roku].
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nie przestrzegał przed absolutyzacją tej czy innej metody („nie ma 
metod nadskutecznych” – powtarzał), zachęcając nauczycieli nie tyle 
do doskonalenia obieranych strategii dydaktycznych, ile – po prostu 
– do twórczości metodycznej. Przede wszystkim jednak, jak sądzę, 
poważnie należy potraktować (i poszerzyć w stosunku do pierwot-
nej formy) tytułowe pojęcie „luki edukacyjnej”, rozziewu czy odstę-
pu między – nazwijmy to – wysiłkami edukacyjnymi (metody, środ-
ki dydaktyczne, starania nauczycieli) a efektami uzyskiwanymi przez 
kształcących się w szkołach uczniów. Jest to zapewne fenomen od-
wieczny i nieusuwalny, charakterystyczny dla wszystkich dziedzin 
szkolnego kształcenia, szczególnie mocno związany jednak z realiza-
cją przedmiotów humanistycznych. Dla amerykańskich autorów po-
jęcia teaching gap – matematyków, spadkobierców pragmatystycznej 
dydaktyki Johna Deweya – istnienie tej „luki” czy tego „rozstępu” do-
wodziło, że edukacja nie działa albo działa niesprawnie i nieskutecz-
nie. Zapewne mieli rację, wszak nigdy dosyć apeli i starań o poprawę 
skuteczności nauczania. Przy okazji jednak – jak sądzę – amerykańscy 
badacze „laboratoryjnie” wykryli fenomen swoistej terra incognita.
w edukacji – a więc czasoprzestrzeni, w której nie obowiązują (przy-
najmniej nie muszą obowiązywać) paradygmaty i wzory, w której 
efekty uczniowskiego uczenia się nie są oczekiwanym następstwem 
poczynań nauczycieli, w której – mówiąc słowami słynnego szlagie-
ru – „wszystko się może zdarzyć”. Jeśli przetłumaczyć tytuł ich książ-
ki nieco inaczej, można by rzec, że Stigler i Hiebert zdiagnozowali 
istnienie „edukacyjnej niewiadomej”, której w istocie usunąć się nie 
da i która jest immanentnym komponentem wszelkiego kształcenia 
(się) jako sfera swoistego ryzyka. Tak przynajmniej uważa holender-
ski uczony Gert Biesta, coraz bardziej wpływowy współcześnie filo-
zof edukacji, który jedną z ostatnich książek zatytułował wymownie 
The Beautiful Risk of Education7, co tłumaczę jako „Wspaniałe (ra-
czej niż piękne) ryzyko edukacji”. Holender uważa, że właśnie to ry-
zyko stanowi o istocie prawdziwej edukacji – bez niego przekształci-
łaby się ona w zwykłą tresurę lub programowanie. Nie miejsce tu na 
dokładniejszą analizę poglądów Biesty, co – swoją drogą – wydaje się 
powinnością pilną i bardzo wskazaną. Dość powiedzieć, że profesor 
uniwersytetów w Maynooth i w Edynburgu pojmuje edukację jako 

7 G.J.J. Biesta: The Beautiful Risk of Education. Routledge: New York 201�. 
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uczestniczenie w wyłanianiu (się) podmiotowości człowieka („the 
emergence of human subjectivity”)8, postrzeganego jako wolna i od-
powiedzialna jednostka. Prawdziwa edukacja nigdy nie jest i nie bę-
dzie wolna od ryzyka (risk-free), twierdzi Biesta, nie będzie szybka, 
bezpieczna i przewidywalna. Zgoła odwrotnie – edukacja, pojmowa-
na jako twórcze asystowanie przy wyłanianiu (się) ludzkiej podmio-
towości, zawsze będzie powolna, trudna, frustrująca, ale jedynie taka 
może okazać się prawdziwie emancypująca i uwalniająca człowieka. 
„Edukacyjna niewiadoma” (zagadka) jest więc po prostu normą – po-
dobnie jak nieprzewidywalność przebiegu zdarzenia (przyrodnicze-
go, fizycznego) mimo dokładnej wiedzy na temat jego warunków po-
czątkowych. Jest to współcześnie jeden z dogmatów tak zwanej teorii 
chaosu.

 W poglądach Biesty (w których pobrzmiewa echo myśli Brune-
ra, już przed laty postrzegającego edukację jako dziedzinę ryzyka) 
można się doszukać szczególnego wizerunku nauczyciela. To przede 
wszystkim uczestnik spotkania, ktoś otwarty na drugiego człowieka, 
ciekawy dialogu (Biesta jest – za Deweyem – zwolennikiem komuni-
kacyjnego, partycypacyjnego modelu edukacji), ale także ktoś świa-
domy potencjalności swojej wyjątkowej siły oddziaływania, inicjator 
zdarzenia o niedających się do końca przewidzieć: przebiegu, zasię-
gu, rezultacie. W książce holenderskiego filozofa znajdujemy ponad-
to refleksje o uwikłaniu edukacji (w tym i nauczyciela) we współcze-
sne dyskursy polityczne i ekonomiczne, o pozostawaniu – by tak rzec 
– „na usługach” różnych podmiotów czy ośrodków władzy (na przy-
kład ideologicznej). Te rozważania Biesty brzmią jak dalekie echo 
wyznania nieautentyczności Bortnowskiego-nauczyciela, które cyto-
waliśmy we wcześniejszych rozważaniach.

 Edukacji pojmowanej jako domena komunikacji, otwartej na ry-
zyko zdarzenia, jakim jest spotkanie, przypisuje Biesta etykietę „sła-
bości”. To dobrze już dziś znany koncept myślicieli postmodernizmu, 
którzy ogłosili w humanistyce epokę „myśli słabej” czy „słabej teo-
rii”. Nie są to określenia pejoratywne, lecz kategorie współcześnie de-
finiujące status wszelkich twierdzeń opartych na przeświadczeniach 
płynących z doświadczeń kulturowych czy spekulacji intelektualnej. 
Jak jednak pogodzić koncepcję edukacji słabej i przekonanie o klu-

8. Ibidem,.s ..4 .
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czowej, wręcz decydującej roli nauczyciela?9 Wydaje się, że ogniwem 
harmonizującym oba koncepty jest wspomniana wcześniej teaching 
gap – edukacyjna niewiadoma, pole niczyje na czasoprzestrzennej 
mapie lekcji, ziemia nieznana, na którą każdorazowo wkraczają na-
uczyciele i uczniowie. Wyniki eksploracji tej strefy nigdy nie są pewne 
i zawsze trudno je przewidzieć, wiadomo jednak, że wyprawę do tej 
krainy inicjuje nauczyciel, to on ma przywilej zaproszenia do uczest-
nictwa, przygotowuje wstępny plan podróży i rozpoczyna jego reali-
zację. W tym jego siła i szansa, jednocześnie zaś zaczyn jego porażki. 
Kluczowymi czynnikami powodzenia nauczyciela (a więc i sukcesu 
jego uczniów) są akceptacja siebie (i swojej roli społecznej), autentycz-
ność (być sobą, mieć poczucie realności) i… świadomość nieusuwal-
nej „luki edukacyjnej”, którą znaleźli Stigler i Hiebert, a którą jako 
„wspaniałe ryzyko edukacji” z optymizmem wita Biesta. Paradoksem 
kondycji nauczyciela jest więc sprzeczność między akceptacją „luki 
edukacyjnej” a dążeniem do jej ograniczenia. Ta swoista gra poczucia 
dystansu z poczuciem odpowiedzialności to zdrowa równowaga na-
uczycielskiej egzystencji.

 Jak kształcić nauczycieli świadomych konieczności tego balanso-
wania i wyposażonych w tę umiejętność? Odpowiedź można by roz-
pisać na tomy uczonych dysertacji, dalsze fragmenty rozważań będą 
tylko skromnym przypisem do tego ogromnego i złożonego zagad-
nienia.

„Przeżyj to sam”

Refren dawnego przeboju zespołu Lombard wydaje mi się trafnym 
destylatem zjawiska, które chcę poniżej zasygnalizować. Zanim wy-
tłumaczę się z przywołania sentymentalnej frazy, pozwolę sobie 
na krótką relację o charakterze wspomnienia, nieodległego wszak, 
sprzed kilku lat. Siedziałem wówczas w niewielkiej uczelnianej sali 
w Teachers College na Uniwersytecie Columbia, mając za sąsiadów 
szanowne persony nauczycieli z tworzącej się wówczas Szkoły Eduka-

9 Pisze o niej Gert J.J. Biesta w książce The Rediscovery of Teaching (Rout-
ledge: New York–London 2017).
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cji. Była nas raptem trójka, średnia wieku pięćdziesiąt kilka lat. Za-
jęcia miał z nami trzydziestoletni Gerrit, nauczyciel i edukator, który 
zwracał się do nas jak do klasy, a więc mówił także do „tych”, którzy 
„siedzieli” obok nas, za nami… Początkowo to hey guys! odrobinę 
mnie konfudowało, ale prowadzący zachowywał się tak naturalnie, 
że wrażenie sztuczności rychło się rozproszyło. Pracowaliśmy meto-
dą reading aloud, następnie zaś praktykowaliśmy dydaktyczne close 
reading, analizując teksty przeznaczone dla nastolatków. Występo-
waliśmy zatem w roli uczniów, Gerrit był naszym nauczycielem. Po 
cóż taka inscenizacja z udziałem wykładowców szkoły przygotowu-
jącej nauczycieli? Oto nasz młody amerykański kolega demonstro-
wał nam w istocie nie sposób pracy z uczniami (choć to także), lecz 
metodę kształcenia studentów – przyszłych nauczycieli. Mieliśmy 
się poczuć jak studenci wprowadzeni na zajęciach w role uczniów .
i – w ten sposób – przygotowywani do prowadzenia lekcji. Metoda 
zakłada, że studenci – na zasadzie naśladownictwa dobrego przykła-
du – powtórzą z klasami działania, których doświadczyli „na własnej 
skórze”. Byliśmy zatem przez Gerrita poddani modelowaniu. Jest to 
jedno z tych zjawisk, które – uderzając prostotą i naturalnością – za-
skakują jednocześnie potencjałem skuteczności i siłą przekonywania. 
Zanim omówię przyczyny, dla których tak właśnie rzeczony feno-
men postrzegam, winienem przywołać uczone źródło, które zjawisko 
modelowania niejako kodyfikuje (nazywa, przedstawia, opisuje, cha-
rakteryzuje). Tym źródłem jest – zapomniana nieco w polskim dys-
kursie humanistycznym – praca Alberta Bandury Teoria społecznego 
uczenia się10. Jeden z najsłynniejszych dziś w świecie psychologów, 
urodzony w Kanadzie naukowiec o polsko-ukraińskim pochodzeniu, 
przedstawia w nowatorskiej (wówczas, ale także obecnie) rozpra-
wie własne rozpoznania w kwestii najróżniejszych czynników wpły-
wających na ludzkie postępowanie. O imponującym zakresie tema-
tycznym książki pisze w przedmowie do polskiego wydania profesor .
Mirosław Kofta:

Z jednej strony jest ona atrakcyjną, a zarazem niezwykle przejrzystą, próbą 
uporządkowania obszernej wiedzy na temat nabywania i modyfikowania ludz-

10 A. Bandura: Teoria społecznego uczenia się. Przeł. J. Radzicki, J. Kowal-
czewska. Wydawnictwo Naukowe PWN: Warszawa 2007.
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kich zachowań oraz psychologicznych mechanizmów kierowania własnym po-
stępowaniem. Z drugiej jednak strony jest niewątpliwie czymś więcej: autorskim 
głosem Bandury w fundamentalnych dyskusjach teoretycznych dotyczących 
m.in. roli poznania w ludzkim działaniu, znaczenia zewnętrznych vs wewnętrz-
nych uwarunkowań zachowania (dylemat jednostka czy środowisko), istoty i me-
chanizmów rozwoju psychologicznego człowieka, genezy i natury procesów sa-
mokontroli, czy wreszcie kwestii realności i granic ludzkiej wolności11 .

W polskim przekładzie otrzymujemy książkę z 1977 roku, warto 
więc wiedzieć, że dziesięć lat później Bandura zmienił nazwę swojej 
koncepcji na „społeczną teorię poznawczą” (social cognitive theory). 
Nie zmieniła się jednak istota jego intelektualnej propozycji, zwłasz-
cza w wymiarze szczególnie nas tu zajmującym – w wymiarze uczenia 
się przez modelowanie. Temu właśnie zjawisku poświęcimy kolejny 
fragment rozważań, pozostawiając poza obszarem naszego zaintere-
sowania inne zagadnienia, z pasją i swadą podjęte przez Bandurę. Ka-
nadyjsko-amerykański badacz (od 195� roku ma obywatelstwo ame-
rykańskie) jest zdania, że z dwóch form nabywania i przyswajania 
zachowań kluczowe znaczenie ma właśnie modelowanie społeczne, 
nie zaś uczenie się przez następstwa (konsekwencje) działań.

O ile uczenie się przez następstwa własnego działania przebiega 
zawsze metodą prób i błędów (jest to w końcu uczenie się „na własnej 
skórze”), o tyle uczenie się obserwacyjne, czyli modelowanie społecz-
ne – zachodzące dzięki samemu przyglądaniu się zachowaniom in-
nych ludzi i następstwom tych zachowań – jest bardziej ekonomicz-
ne, może przebiegać bez takich kosztów. Co więcej, może dotyczyć 
bardziej złożonych czynności człowieka. Zdaniem Alberta Bandu-
ry, to właśnie modelowanie społeczne „jest podstawową formą ucze-
nia się człowieka: dzięki niemu przyswajamy […] wiedzę o świecie 
społecznym, przede wszystkim zaś o normach i wartościach przyję-
tych w zbiorowości, do której należymy (w tym o zasadach regulują-
cych nasze interakcje), oraz nabywamy różne, niezbędne sprawności, 
wśród nich szczególnie ważne sprawności komunikacyjne, umożli-
wiające rozumienie tego, co mówią do nas inni”12 .

 Można by rzec, że powszechne uczenie się przez modelowanie do-
konuje się niejako spontanicznie – w codziennym życiu nikt specjalnie 

11. Ibidem,.s ..7 .
12. Ibidem .
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nie organizuje „seansów obserwacyjnych”, w trakcie których zgroma-
dzeni w danym miejscu obserwatorzy mieliby nabywać konkretnych 
umiejętności czy wiedzy. Modelowanie jest cechą życia społeczne-
go, jest jego nieodłącznym atrybutem, wręcz – można by powiedzieć 
– wymiarem egzystencji człowieka. Z drugiej strony spontaniczność 
zjawiska uczenia się przez obserwację nie oznacza jego odarcia z re-
fleksji i autorefleksji – są one jakby immanentnym składnikiem proce-
su obserwowania, z jego psychologiczno-cielesną (a może odwrotnie) 
naturą. Refleksja będąca naturalnym rezonansem fenomenu obserwo-
wania nie jest czasowo ograniczona do tego zdarzenia, w trakcie któ-
rego obserwacja się dokonuje. Często refleksja ta pojawia się ex post,.
zatem zjawisko uczenia się przez obserwację wymyka się ramom cza-
sowym. Można nawet założyć, że pod wpływem nowych doświad-
czeń refleksja związana z aktami przeżytych już obserwacji ogarnia 
je retroaktywnie i weryfikuje swoje wcześniejsze stadia i konkluzje. .
Pisze o tym Albert Bandura:

Samo obserwowanie modelowanego zachowania nie może mieć oczywi-
ście większego wpływu na ludzi, jeśli go nie zapamiętają. Drugi ważny proces 
uczestniczący w uczeniu się przez obserwację polega na przechowywaniu w pa-
mięci zachowań modelowanych w tej lub innej chwili. Aby obserwatorzy mogli 
odnieść korzyść z zachowania modeli, kiedy modele nie są już obecne, i nie ukie-
runkowują zachowania obserwatorów, wzorce reakcji muszą być reprezentowa-
ne symbolicznie w pamięci tych ostatnich. Za pośrednictwem symboli chwilowe 
doświadczenia modelowania mogą być przechowywane w pamięci długoter-
minowej. To właśnie zaawansowana zdolność symbolizacji umożliwia ludziom 
uczenie się wielu innych zachowań przez obserwację13 .

Bandura wyjaśnia, że zapamiętywanie i późniejsze przywoływanie 
doświadczeń odbywa się na dwóch płaszczyznach: wyobrażeniowej 
(przywołującej wyobrażenia wzrokowe) i werbalnej (wykorzystują-
cej symbole werbalne, na przykład komunikaty słowne sporządzo-
ne na bazie obserwacji). Oznacza to, że uczenie się przez obserwację 
jest najefektywniejsze wówczas, gdy obserwator angażuje całą swoją 
aktywność – czyli na przykład zarówno patrzy, słucha, jak i sporzą-
dza notatkę, przekłada wrażenia zmysłowe na pojęcia, jeszcze lepiej 
zaś – na myślenie dyskursywne. „Najwyższy poziom obserwacyjnego 

13. Ibidem,.s ..40 .
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uczenia się – pisze Bandura – osiągany jest wtedy, gdy modelowane 
zachowanie jest najpierw organizowane i powtarzane symbolicznie, 
a następnie jawnie odgrywane”14. Ten „najwyższy poziom” osiąga się 
głównie metodą prób i błędów, przez powtarzanie oczekiwanych za-
chowań. Przechodzimy zatem w tym momencie rozważań od zjawi-
ska powszechnego i spontanicznego uczenia się przez obserwację do 
sytuacji, w której relacja: model (prezentujący zachowanie) – obser-
wator (śledzący i przetwarzający to doświadczenie) jest „organizowa-
na” – na przykład w trakcie nauki szkolnej, studiów czy różnego ro-
dzaju kursów.

Przeszkodą w osiągnięciu pożądanego stopnia jakiejś umiejętności 
jest – jak tłumaczy Bandura – ograniczona możliwość obserwacji sie-
bie samego w trakcie wykonywania czynności, szczątkowa informa-
cja zwrotna płynąca nie tyle od odbiorców naszych działań, ile z au-
torefleksji i samooceny. To zaś, co zwiększa skuteczność uczenia się 
przez modelowanie, to selektywność – zarówno obserwacji, jak i na-
szych (czyli obserwatorów) reakcji naśladowczych oraz – wspomnia-
ny już wyżej – etap pośredni, który dokonuje się w trakcie opisu (czy 
innej formy refleksyjnego przetworzenia) obserwowanych zacho-
wań. Jak z tego wynika, „pełny” akt uczenia się przez modelowanie 
obejmuje trzy stopnie: obserwacja – analiza – wykonanie, choć dwa 
pierwsze często zazębiają się czasowo, drugi może przyjmować różne 
formy, trzeci zaś wymaga powtarzania (podobnie zresztą jak i drugi, 
ponieważ żadna forma opisu czy analizy nie jest ostateczna).

Na początku wywodu o modelowaniu Bandura stwierdza, że ten 
sposób uczenia się odbiega od zbierania doświadczeń „na własnej 
skórze”, co badacz rozumie jako poleganie jedynie „na skutkach swo-
ich własnych działań jako źródle informacji na temat tego, co […] 
w przyszłości zrobić”15. Mechanizm modelowania zakłada bowiem, 
że nie „sprawdzamy sobą” każdego zachowania czy działania, ale ob-
serwujemy w tych sytuacjach inne osoby, będące niejako modelami 
danej aktywności. Tę zaś (razem z jej skutkami) staramy się opisać 
i zanalizować. Nieuchronnie jednak trzecie ogniwo tego mechanizmu 
zakłada wypróbowanie działania czy zachowania „na własnej skórze” 
w świecie realnym (nawet jeśli jest to sytuacja zaaranżowana). Różni-

14. Ibidem,.s ..41 .
15. Ibidem,.s ..37 ..
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ca w stosunku do „sprawdzania sobą” polega na włączeniu mecha-
nizmu dostosowania zaobserwowanych i zanalizowanych działań do 
czynników determinujących nas jako uczących się – do sytuacji, oso-
bowości, celów naszego działania. Kluczowe jest więc nie samo naśla-
downictwo, ale świadomie zastosowany mechanizm adaptacji tego, 
co obserwowane, do naszej sytuacji życiowej. Świadomie ucząc się 
przez modelowanie, w znacznym stopniu „przeżywamy to sami”.

Nauczyciel wymodelowany?

Co zatem wspólnego z omówionym tu pokrótce zjawiskiem uczenia 
(się) przez modelowanie mają wątki poruszone wcześniej: edukacja 
polonistyczna, dorobek Stanisława Bortnowskiego, teaching gap, fi-
lozofia edukacyjna Biesty? Można by na ten temat (i może trzeba) na-
pisać obszerną rozprawę, tymczasem musimy się ograniczyć do kil-
kuset słów. Na początek tej finałowej części rozważań oddajmy raz 
jeszcze głos Albertowi Bandurze, który powiada: „Główną funkcją 
modelowania jest przekazywanie obserwatorom informacji o tym, 
w jaki sposób reakcje można zsyntetyzować w nowe wzorce zacho-
wania”16 .

To w istocie najkrótsza definicja nauczania przez obserwację i na-
śladownictwo. Wymienione w niej „informacje” trzeba rozumieć sze-
roko – jako demonstrację (pokaz), przedstawienia obrazowe, opis. 
Proces „zsyntetyzowania” to, najkrócej mówiąc, mechanizm przepra-
cowania otrzymanych informacji na drodze do wyłonienia i ujawnie-
nia „nowych wzorców zachowania” – a więc nowych sposobów dzia-
łania w określonych sytuacjach. Tak pojmowane modelowanie może 
być efektywną formą kształcenia profesjonalistów w wielu dziedzi-
nach. Finałową tezą tego artykułu jest przeświadczenie, że może ono 
również stanowić jedną z metod przygotowania przyszłych nauczy-
cieli, który powinni przecież opanować (umieć stosować w praktyce) 
„nowe wzorce zachowania”.

Współcześnie nie trzeba już dowodzić skuteczności społeczne-
go uczenia się przez modelowanie. Bandura wielokrotnie przywołu-

16. Ibidem,.s ..52 .
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je w książce badania, które wykazały działanie mechanizmu uczenia 
się przez naśladownictwo. Można więc zasadnie założyć, że jeśli jakiś 
mechanizm działa w skali masowej, to funkcjonuje również w bar-
dziej ograniczonych granicach, w segmentach czy wycinkach tej „ska-
li masowej”. Nie są mi znane badania, które potwierdzałyby skutecz-
ność uczenia się przez modelowanie w sferze kształcenia przyszłych 
nauczycieli, choć własne doświadczenia zdobyte w trakcie wielu lat 
pracy ze studentami kierunków nauczycielskich (a także z pracujący-
mi już nauczycielami) są jednoznaczne – modelowanie jako kształto-
wanie „wzorców zachowania” na fundamencie obserwacji i jej analizy 
działa widocznie i przekonująco. Na czym więc polega funkcjonowa-
nie tego mechanizmu? Poniżej zaprezentuję sytuację – nomen omen.
– modelową.

Po pierwsze – modelowanie jest tylko jedną z efektywnych form 
przygotowania nauczycieli, zdecydowanie nie jedyną. Jego zalety są 
konkretne, ale też swoiste: nie obejmują całokształtu sylwetki na-
uczyciela, nie kształtują wszystkich dyspozycji, zwłaszcza kompeten-
cji związanych z wiedzą dziedzinową. Zdecydowanie mocniej zwią-
zane są kształtowaniem relacji nauczyciel – uczeń, z formowaniem 
empatycznego wizerunku pedagoga, z kompetencją weryfikacji me-
tod i – niewątpliwie także – treści kształcenia. 

Po drugie – modelami w procesie kształcenia przyszłych nauczy-
cieli są wykładowcy akademiccy oraz (w trakcie praktyk pedagogicz-
nych) pracujący nauczyciele. Nie trzeba dodawać, że w obu tych sy-
tuacjach największą wagę ma właściwa selekcja osób prezentujących 
zachowania modelowe, lecz tego wątku z gatunku oczywistych nie 
będę rozwijał. Obserwatorami są studenci kierunków nauczycielskich 
bądź doskonalący się nauczyciele.

Po trzecie – uruchamianie i napędzanie mechanizmu obserwacji 
i naśladowania dokonuje się w ramach swoistej symulacji: wykładow-
cy przyjmują role nauczycieli szkolnych, studenci (uczestnicy kursu) 
działają jako uczniowie. Można oczywiście ograniczyć skalę symula-
cji i zmodyfikować okoliczności działania mechanizmu, jeśli studenci 
będą obserwować lekcję prowadzoną w klasie przez nauczyciela. 

Po czwarte – naśladownictwo dotyczy głównie metod, technik, 
sposobów i form pracy, ale może także odwoływać się do zjawisk i ka-
tegorii trudniej definiowalnych i uchwytnych, na przykład osobowo-
ści, stylu pracy (zachowania).
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Po piąte – uczące się osoby mogą (lecz nie muszą) być świadome 
zamysłu stojącego u podstaw całej sytuacji, czyli obserwowanego 
zdarzenia. Świadomość tę mogą uzyskać jeszcze przed zajęciami albo 
zyskują ją na etapie opisywania zdarzenia, jego przebiegu, etapów. 
Analiza obserwowanych sytuacji, refleksja na ich temat, demaskuje 
rzecz jasna ich symulacyjny status.

Po szóste – prezentacja „nowych wzorców zachowania” w dzia-
łaniu (przez osoby uczące się) powinna wynikać z przepracowania 
działań obserwowanych i odbywać się w sytuacji rzeczywistej (nie-
zmistyfikowanej). Osoby uczące się powinny mieć możliwość zarów-
no wielokrotnego obserwowania, jak i analizowania oraz – ufundo-
wanego na dwóch poprzednich etapach – działania.

Ujmując rzecz całą w trywialnym skrócie, można by rzec, że naj-
pierw studenci wchodzą w rolę uczniów, następnie ewaluatorów, 
w końcu zaś wykonawców. Ujęcie to jest jednak dalece uproszczone, 
gdyż wejście w rolę (obojętne: świadome czy nie) nie sprzyja nazbyt 
obserwacji, status uczestnika jest inny niż pozycja obserwatora. Nie-
wątpliwie jednak uczestnictwo wymaga obserwacji, choć mocno na-
syca ją emocjami. 

„Tylko tyle?” – ktoś mógłby zapytać. Stereotypowa odpowiedź .
– tylko tyle i aż tyle – musi w tym tekście wystarczyć. W konkluzji 
niniejszych rozważań trzeba jednak podkreślić, że to wcale niemało. 
Dlaczego?

 Uczenie (się) przez modelowanie, omówione pokrótce powyżej, 
lokuje przyszłego (lub doskonalącego się) nauczyciela w strefie, któ-
rą można – na zasadzie translacji z macierzystego kontekstu – okreś-
lić jako teaching gap. Przygotowujący się do zawodu nauczyciel lądu-
je niejako w szkolnej ławce, przyjmuje pozycję i perspektywę ucznia, 
trafiając do tej – wspomnianej już wcześniej – nieokreślonej i nieoczy-
wistej czasoprzestrzeni. Czyni to jako człowiek dojrzały, jako „prawie 
nauczyciel”, i na tym polega kształcący moment tej sytuacji. Łatwiej 
mu wtedy odczuć i dostrzec, że uczeń potrzebuje świadomości celu 
lekcji (po co to wszystko?), komfortu przebywania w grupie, zaufa-
nia nauczyciela, poczucia, że prowadzącemu lekcję można zaufać… 
Co innego w roli ucznia podlegać działaniom prowadzącego, który 
dysponuje chociażby instytucjonalnym autorytetem, co innego zaś 
w dorosłym życiu reaktywować tę sytuację. Jej doświadczenie może 
stać się bezcennym kapitałem przyszłego nauczyciela. Z tego samego 
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powodu warto doświadczyć metod i technik kształcenia, które – po-
znane i uwewnętrznione – staną się „wzorcami nowych zachowań”. 
Niekoniecznie jednak wzorcami tożsamymi z tymi, które się obser-
wowało. „Modelowanie może kształtować zachowania twórcze i in-
nowacyjne”17 – pisze Bandura, odwołując się do twórczej wolności 
„modelowanych” w operowaniu mechanizmem adaptacji wzorców 
do własnego życia. Dlatego w uczeniu (się) przez obserwację (wraz 
z którą nieuchronnie pojawia się w naszym wypadku forma uczest-
nictwa) istotne jest zapewnienie uczącym się styczności z wieloma 
różnymi modelami, co inicjuje tworzenie przez obserwatorów amal-
gamatów zachowań: „nowatorskich syntez różnych źródeł”.

 Wracam na koniec do dwóch – by tak rzec – ideowych patronów 
tego tekstu: Stanisława Bortnowskiego i Gerta J.J. Biesty. Czy Bort-
nowski, wielbiciel ścisłości i pasjonat emocji, przyklasnąłby modelo-
waniu? Jeśli tak (a tego jestem pewien), to właśnie w wydaniu – na-
zwijmy je – „wieloformatowym”, zmultiplikowanym, wewnętrznie 
niejednorodnym. Takim, które konfrontowałoby studentów z różny-
mi modelami (metod, technik, osobowości, stylów nauczania) i zmu-
szało ich do twórczej pracy nad „amalgamatami zachowań”. Również 
takim, które kształtowałoby nauczycielską wrażliwość (na los i sy-
tuację ucznia), służącą choćby temu, by postawić sobie pytania: „Co 
ja tutaj robię?”, „Czy jestem w tym sobą, czy kogoś udaję?”. Wbrew 
pozorom stawianie tych pytań nie świadczy o pedagogicznej poraż-
ce, ale całkowita wolność od nich może do niej prowadzić. A Biesta? 
Holenderski filozof i nauczyciel akademicki w kilku ostatnich książ-
kach rozwija dyskurs o edukacji, której fundamentalny cel rozpo-
znaje jako upodmiotowienie człowieka. Jeśli więc mowa o modelo-
waniu jako nauce przez obserwację i refleksyjne naśladownictwo, to 
taki tryb przygotowania nauczycieli znakomicie sprzyja podmiotowe-
mu traktowaniu ucznia. Zwłaszcza jeśli przyszły nauczyciel wchodzi 
w trakcie nauki w rolę ucznia, przyjmuje jego perspektywę, rozpo-
znaje tę sytuację, jej rozmaite okoliczności i uwarunkowania. Przede 
wszystkim zaś doświadcza w tej sytuacji o d c z u c i a r y z y k a, ja-
kie podejmuje zarówno nauczyciel, jak i uczeń. Jest to niewątpliwie 
„wspaniałe ryzyko edukacji”, które często przynosi niezapomnianą 

17. Ibidem,.s ..53 .
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satysfakcję. Droga do niej może z powodzeniem wieść przez obserwa-
cję, analizę własnych reakcji i refleksyjne naśladownictwo.
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Magdalena Swat-Pawlicka
Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności  
i Uniwersytetu Warszawskiego

Uwolnić narrację

Wolność [...] to nie tylko wybieranie między gotowymi 
możliwościami, ale także twórczość, stwarzanie rzeczy 
całkiem nowych, całkiem nieprzewidywalnych.

Leszek Kołakowski .
Mini wykłady o.maxi sprawach. Seria pierwsza

Pewien chrześcijański pustelnik, odziany w łachmany, 
z nogami okrwawionymi o kamienie i kolce, z głową spa-
loną słońcem, biegł wciąż przed siebie po piachu i krzy-
czał, a jego krzyk roznosiły wszystkie echa pustyni:
– Mam odpowiedź! Mam odpowiedź! Kto ma pytanie?

Jean-Claude Carrière Krąg łgarzy

Nawykiem naszym codziennym jest opowiadanie historii. Oglądanie 
siebie w lustrze zmieniających się narracji umożliwia nam uczenie się 
i budowanie tożsamości. Nasze historie nigdy nie są dwa razy o tym 
samym, tak jak czytana po wielekroć ta sama ukochana książka za 
każdym razem okazuje się inną opowieścią.

Gdybyśmy na tym doświadczeniu i wiedzy o nas samych zbudowali 
wymarzoną szkołę, byłaby to przestrzeń, w której nasi uczniowie mo-
gliby ustawicznie i na różne sposoby opowiadać nam swoje historie 
i dzięki temu uczyć się rozumieć siebie i innych. Szansą na takie ucze-
nie się jest zaproszenie uczniów do tworzenia opowiadań na lekcjach 
języka polskiego. Tracimy ją jednak bezpowrotnie, chcąc nauczyć.pi-



sania opowiadań, zamiast wciąż i nieskończenie rozwijać tę umiejęt-
ność. Urodzonym twórcom opowieści przedstawiamy zasady i sche-
maty. W podręcznikach oraz kryteriach oceny zapisano dokładnie, 
o czym należy pamiętać, aby tekst wytworzony można było uznać za 
opowiadanie. Nie wiadomo tylko, po co opowiadać.

Uczniowie nie pytają. Nie znaczy to, że pytania nie pojawiają się na 
lekcjach. Ich autorami, podobnie jak autorami pierwszych odpowie-
dzi, są najczęściej nauczyciele. Uczniowie zbierają wytrwale odpowie-
dzi na pytania, których nie zadali, także na te, które dotyczą pisania.

Szkoły to miejsca, w których ludzie mówią do siebie, a także miejsca, w któ-
rych piszą dla siebie nawzajem. Nie może być nic bardziej oczywistego. Czy jed-
nak jest to rzeczywiście takie proste? Piszą przede wszystkim młodsze z obec-
nych tam osób. W pomieszczeniu, gdzie piszą młodzi „uczniowie”, znajduje się 
zwykle starsza od nich osoba zwana „nauczycielem” lub „nauczycielką”. Czy 
oni także piszą? Z pewnością widzieliśmy, jak ci nauczyciele piszą kredą na nie-
których ścianach, a jednak wydają się wzburzeni, gdy ich uczniowie piszą kredą 
na innych ścianach. To, co piszą, także wydaje się raczej odmienne. Nauczycie-
le ponadto stawiają czerwone znaczki na kartkach, które dają im ich uczniowie. 
Choć uczniowie piszą często coś, co potem oddają nauczycielom, nie znaleźliby-
śmy chyba wielu nauczycieli piszących coś dla uczniów. Wydaje się, że istnieje ja-
kaś umowa dotycząca tego, kto pisze, w jaki sposób, na jaki temat i dla kogo. […] 
Na przykład nie widujemy uczniów stawiających czerwonym długopisem znaki 
na tym, co napisał nauczyciel1 .

Chętnie powyższy obraz nazwałabym karykaturalnym. Na jego 
podstawie można jednak stworzyć listę pytań dotyczących szkolnej 
„gry w pisanie”. Brak swobody twórczej łączy się tu z rygorem oce-
ny, pisanie staje się – podobnie jak inne uczniowskie działania – ak-
tem niekomunikacji, gdyż jedyna reakcja, której można się spodzie-
wać, nie jest odpowiedzią pisaną w tym samym języku, lecz szyfrem 
w postaci stopnia. Po co więc nasi uczniowie piszą? Kim są jako twór-
cy tekstów? Co rozpoczyna, a co kończy ten proces? Kim jest w tym 
doświadczeniu nauczyciel? Jakie znaczenie ma jego doświadczenie pi-
sarskie? W jakim stopniu dzieli się swoim doświadczeniem jako twór-
ca tekstów? Odpowiedzi na pytania będę poszukiwać w odniesieniu 
do rozwijania umiejętności tworzenia narracji, także uczniowskiej 
narracji autobiograficznej. 

1 D. Barnes: Nauczyciel i.uczniowie. Od porozumiewania się do kształcenia ..
Przeł. J. Radzicki. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne: Warszawa 19��, s. 7.
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Uwolnić opowiadanie

Pragmatyczne podejście do pisania, wyrażające się w podporządko-
waniu procedurom tworzenia wypowiedzi pisemnych oraz natęże-
niu form użytkowych w opozycji do wypowiedzi twórczej, wynika 
z definicji celów stawianych przed szkołą. Oparte są one wciąż na za-
łożeniach zakorzenionych w XIX wieku, w ideach oświeceniowych 
oraz potrzebach społecznych wynikających z rewolucji przemysłowej. 
W panującym micie założycielskim2 edukację utożsamiamy ze szkołą, 
wciąż nie dostrzegając innych możliwych realizacji idei rozwoju i doj-
rzewania człowieka. Weryfikacja osiągania celów odbywa się przez 
system egzaminów zewnętrznych, które w największym stopniu de-
cydują o zmianach w praktyce nauczycielskiej, są bowiem także na-
rzędziem rzeczywistej (pytanie, w jakim stopniu rzetelnej) weryfika-
cji jakości pracy nauczycieli.

W związku z umiejętnością tworzenia wypowiedzi w obecnej pod-
stawie programowej języka polskiego dla szkoły podstawowej zało-
żono, że uczeń po klasie ósmej powinien swobodnie tworzyć dłuższe 
wypowiedzi pisemne, do których można zaliczyć rozprawkę, charak-
terystykę czy opowiadanie. Te same formy wypowiedzi wymagane są 
od uczniów kończących trzecią klasę gimnazjum – zgodnie z zapisami 
podstawy programowej z 2009 roku3. Opowiadanie pojawia się także 
jako forma wypowiedzi sprawdzana na egzaminie zewnętrznym koń-
czącym ósmą klasę. Uczniowie doskonalą więc umiejętność tworze-
nia wypowiedzi twórczej w odniesieniu do sformalizowanych wymo-

2 Por. R. Kwaśnica: Dyskurs edukacyjny po inwazji rozumu instrumental-
nego. O. potrzebie refleksyjności. Dolnośląska Szkoła Wyższa: Wrocław 2014, 
s. 122–125. Temat konsekwencji wynikających ze społecznej akceptacji szkoły 
jako najbardziej racjonalnego założenia edukacyjnego istotny jest dla omawia-
nego tematu w perspektywie zmian w języku dyskursu o kolejnych podstawach 
programowych kształcenia ogólnego (z 2009 i 2017 roku), w którym wyraźnie 
nakładają się trzy poziomy: deklaratywna wizja szkoły (odwołania do mitu zało-
życielskiego jako obietnicy celów i zamierzonych sposobów działania), systemo-
wy wzorzec działania oraz konkretne realizacje tego wzorca. Z punktu widzenia 
rozwijania umiejętności tworzenia wypowiedzi istotna w tych trzech płaszczy-
znach jest kategoria podmiotowości ucznia.

3 Por. https://archiwum.men.gov.pl/wp-content/uploads/2011/02/2b.pdf, s. 3� 
[dostęp: 4 listopada 201� roku].
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gów standardów egzaminacyjnych. Przykładowe tematy umieszczo-
ne w informatorach i w arkuszach egzaminacyjnych z poprzednich lat 
stają się materiałem dydaktycznym, z którego korzystają nauczyciele.

W założeniach egzaminu zewnętrznego wraz ze zmianą wymagań 
podstawy programowej widać postępujące ograniczenia w swobodzie 
twórczej uczniów. Taką tezę można sformułować na podstawie anali-
zy tematów części pisemnej, które pojawiały się na egzaminie po gim-
nazjum oraz proponowanych w informatorze o egzaminie ósmoklasi-
sty, zawierającym przykłady tematów twórczej wypowiedzi pisemnej. 
Poniższy temat został wykorzystany podczas egzaminu w 2015 roku: 
„Napisz opowiadanie o podróży, podczas której wydarzyło się coś, 
co sprawiło, że ktoś stał się sławny”4. W opowiadaniu uczeń powi-
nien wyróżnić następujące części składowe: opisane wydarzenie po-
winno mieć swoje konsekwencje, w jego wyniku ktoś (jeden z boha-
terów opowiadania, ale niekoniecznie uczestnik wydarzenia) staje się 
sławny, sława może mieć różne nacechowanie (można także okryć się 
złą sławą), wydarzenie powinno nastąpić podczas podróży. Warto 
dyskutować o przestrzeni swobody twórczej ucznia realizującego tak 
sformułowany temat, która jest tutaj w najlepszym razie dyskusyjna.

Analiza drugiego egzaminacyjnego tematu pracy twórczej, zapro-
ponowanego w informatorze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jako 
przykład, uwidacznia kierunek zmiany: „Napisz opowiadanie o spot-
kaniu jednego z bohaterów Zemsty z bohaterem innego utworu lite-
rackiego, w czasie którego jeden z nich przedstawi najśmieszniejszą 
sytuację ze swojego życia. Wypracowanie powinno dowodzić, że bar-
dzo dobrze znasz obie wybrane postacie. Twoja praca powinna liczyć 
co najmniej 200 słów”5. Uczeń, realizując temat, powinien wykazać 
się znajomością losów dwóch bohaterów literackich. Zakładam, że to 
będzie pierwsze kryterium, które uczniowie zastosują, planując swój 
tekst, choć być może kategoria komizmu postaci także będzie istot-
na przy wyborze drugiego bohatera literackiego (warto zaznaczyć, że 
nie jest jednak wymagana – można wyobrazić sobie rozmowę jednej 

4 Por. https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_GIMNAZJALNY/Arkusze-eg-
zaminacyjne/2015/jezyk_polski/ARKUSZ_GH-PX1-152.pdf, s. 11 [dostęp: 4 lis-
topada 201� roku].

5 Por. https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informato-
ry/Informator_P1_polski.pdf, s. �1 [dostęp: 4 listopada 201� roku].
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z postaci z Zemsty z bohaterem powieści Kamienie na szaniec Alek-
sandra Kamińskiego czy ze Skawińskim, bohaterem Latarnika Hen-
ryka Sienkiewicza, którego barwna biografia czy choćby popular-
ność wśród mew na małej skalnej wysepce może, zdaniem ucznia, być 
przykładem śmiesznej sytuacji). Uczeń musi odpowiedzieć na pyta-
nia o to, czy miejsce spotkania bohaterów może być przypadkowe, 
czy jednak związane z lekturą; czy istotny dla wyniku punktowego 
egzaminu ósmoklasisty będzie wybór sytuacji (w temacie pojawia się 
stopień najwyższy przymiotnika – „najśmieszniejsza”, co może rodzić 
obawy co do kryteriów oceny wyboru sytuacji); czy sytuacja zdarza-
jąca się w życiu bohaterów musi być jedną ze szczegółowo opisanych 
w lekturze, czy też można wybrać jedynie wzmiankę o niej i rozwi-
nąć skrzydła wyobraźni (przykład Skawińskiego i mew). Informator 
nie odpowiada na te pytania. Jaki będzie wpływ tak rozumianej pra-
cy twórczej na nauczanie w klasach od czwartej do ósmej? Swobo-
da twórcza uczniów została ograniczona podwójnie – nie tylko przez 
sformułowanie tematu opowieści, ale także przez wprowadzenie wy-
magań dotyczących znajomości lektur szkolnych. Pisanie opowia-
dania staje się rozwiązywaniem łamigłówki, w której tak wiele ele-
mentów musi pasować, że na „tworzenie rzeczy nowych, całkiem 
nieprzewidywalnych”, nie ma już miejsca.

W standardach egzaminacyjnych ujętych w informatorze Cen-
tralnej Komisji Egzaminacyjnej Egzamin ósmoklasisty zamieszczono 
kryteria pracy pisemnej o charakterze twórczym6. Wypowiedź mak-
symalnie punktowana powinna zawierać: funkcjonalną narrację, lo-
giczny układ zdarzeń, urozmaiconą fabułę, w tym funkcjonalne wy-
korzystanie co najmniej sześciu spośród następujących elementów: 
opis, charakterystyka bohatera, czas akcji, miejsce akcji, zwrot ak-
cji, puenta, punkt kulminacyjny, dialog, monolog, retrospekcję oraz 
twórcze wykorzystanie treści lektury. Z tak sformułowanych kryte-
riów wyraźnie wynika, że uczeń powinien rozumieć opis czy charak-
terystykę bohatera jako elementy większych form narracyjnych na 
płaszczyźnie nie tylko odbioru tekstu, ale także tworzenia własnej 
wypowiedzi. Nie ułatwia tego praktyka szkolna, w której formy wy-
powiedzi pisemnej takie jak opis (przedmiotu, miejsca, przeżyć we-

6 Por. https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informato-
ry/Informator_P1_polski.pdf, s. 9 [dostęp: 4 listopada 201� roku].
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wnętrznych) czy charakterystyka są traktowane zgodnie z polską 
tradycją edukacyjną jako autoteliczne. Ich domknięta struktura pod-
kreśla odrębność, a proponowane sposoby wprowadzania, widoczne 
w popularnych podręcznikach7, nie sugerują uczniowi prostego po-
łączenia tych form gatunkowych z opowiadaniem jako formą wypo-
wiedzi. Uczniowie rzadko traktują opis czy charakterystykę jako pi-
sarskie wprawki, co utrudnia im odpowiedź na pytanie o przydatność 
tych form wypowiedzi w dorosłym życiu. Obie mogą pojawić się na 
egzaminie zewnętrznym, stąd nacisk kładziony na umiejętność two-
rzenia różnego rodzaju opisów czy charakterystyki w formie pisem-
nej i podstawowy argument uzasadniający wysiłek włożony w ćwi-
czenie umiejętności z nimi związanych. 

Osnową moich rozważań stała się wypowiedź jednej z naszych pa-
nelistek8, doktor Joanny Jeziorskiej-Haładyj z Wydziału Polonisty-
ki Uniwersytetu Warszawskiego, na temat istotności nauczania pi-
sania w szkole: „Niezależnie, czy licealista zostanie prawnikiem, 
ekonomistą, czy archeologiem, będzie zawsze wytwórcą tekstów, 
chociażby tekstów użytkowych. Wydaje mi się bardzo ważne, żeby 
na wszystkich etapach edukacji pracować właśnie nad pisaniem, nad 
tworzeniem tekstów. Uważam, że najskuteczniejszą metodą w tej pra-
cy jest rodzaj refleksji wspólnej z wytwórcą tekstu, czyli tym, który 

7 Przykładem mogą być strategie wprowadzania reguł dotyczących tworzenia 
opisu (postaci, miejsca czy przedmiotu) oraz opowiadania zastosowane w dwóch 
podręcznikach: Słowa z. uśmiechem autorstwa Ewy Horwath i Anity Żegleń 
(Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne) oraz Nowe Słowa na start! (Nowa Era). 
W pierwszej pozycji rady dla piszących opowiadanie są wprowadzane na po-
czątku nauki w klasie czwartej. Opis rzeczy i opis miejsca są kolejnymi zagad-
nieniami pojawiającymi się w programie nauczania oraz podręczniku, ale rady 
dla piszących nie sugerują ich związku z opowiadaniem. W podręczniku Nowej 
Ery dla klasy czwartej najpierw są wprowadzane opisy postaci i miejsca. Teo-
ria i rady dotyczące tworzenia opowiadania nie nawiązują do wprowadzonych 
wcześniej opisów, choć zawierają wiele rad z różnych porządków, na przykład: 
„Zgromadź słownictwo związane z tematem. Skorzystaj ze słownika wyrazów 
bliskoznacznych. […] Opowiadanie powinno składać się ze wstępu, rozwinięcia 
i zakończenia. […] Wymyśl ciekawe zakończenie. Powinno ono zawierać krótkie 
podsumowanie lub ocenę wydarzeń” (Nowe Słowa na start!, s. 33�).

8 Dyskusja panelowa o edukacji Co powinno być w.tornistrze?, zorganizowa-
na przez Szkołę Edukacji PAFW i UW 17 października 2017 roku. Zapis przebie-
gu dyskusji w archiwum organizatora.
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go napisał, i pokazywanie, co można by zrobić lepiej, kompozycyjnie 
czy stylistycznie”. Gra leksykalna, którą można podjąć w odniesieniu 
do powyższego cytatu, prowadzi nas do pytania: czy uczeń w szko-
le jest „twórcą”, czy „wytwórcą” tekstów? W wypowiedzi panelistki 
na plan pierwszy wysuwa się pragmatyczny aspekt rozwijania umie-
jętności tekstotwórczych i w tym kontekście użycie słowa „wytwór-
ca” jest uzasadnione, a proces redagowania tekstu okazuje się istotny, 
lecz mało obecny na lekcjach języka polskiego. Czy jednak opisane 
wyżej praktyki szkolne i egzaminacyjne nie czynią z ucznia jedynie 
„wytwórcy” tekstów także w wypadku pracy nad wypowiedzią twórczą?

Uwolnić myślenie

Uczniowskie pisanie w szkole rozciąga się między „muszę” a „chcę”. 
Opór jest uzasadniany osobistymi preferencjami i negatywnymi do-
świadczeniami – „nienawidzę pisać” jest hasłem na sztandarze, z któ-
rym trudno polemizować. Dzieje się tak, gdy tekst uczniowski zaczy-
na być istotny dla nauczyciela jedynie w perspektywie dydaktycznej. 
Warto zaznaczyć za Ewą Nowak, że sam „termin »tekst uczniowski« 
[…] zwraca uwagę na ucznia jako nadawcę. Zwraca więc uwagę na 
podmiotowość ucznia, który poprzez tekst wyraża siebie, swój spo-
sób myślenia, postrzegania świata. […] Aspekt kognitywny (ja, mój 
sposób myślenia, postrzegania) implikuje zmianę intencji, wpisanej 
w akt tworzenia tekstu – »piszę, żebyś wiedział, co myślę, jak postrze-
gam świat«. Dydaktyczne »muszę« może się przerodzić w »chcę«”9 ..
Przeniesienie uwagi z tekstu jako oczekiwanego rezultatu działań dy-
daktycznych na autora wypowiedzi i rolę, jaką odgrywa dla niego za-
równo proces powstawania narracji, jak i sama narracja, jest warun-
kiem koniecznym, gdy chcemy motywować uczniów do pracy nad 
pisaniem.

Filarem tak rozumianego procesu nabywania umiejętności tek-
stotwórczych jest podmiotowość twórcy przy równoczesnym rozwo-
ju jego kompetencji w zakresie krytycznego myślenia oraz umiejęt-

9 E. Nowak: Stworzyć tekst. Uczniowska kompetencja tekstotwórcza w.edu-
kacji polonistycznej. Universitas: Kraków 2014, s. 40.

 Uwolnić narrację 91



ności metapoznawczych. Podmiotowość – rozumiana jako „atrybut 
osoby […] ujawniany w świadomej mocy sprawczej ukierunkowanej 
na osiąganie osobiście preferowanych stanów i zjawisk oraz podno-
szeniu odpowiedzialności za dokonane wybory i czyny”10 – z definicji 
zawiera w sobie trzy ekwiwalenty: sprawstwo, podmiotowe wybory 
oraz odpowiedzialność. Przez sprawstwo jako typ działania uwidacz-
nia się osobisty system wartości, prowadzący do podjęcia wyboru 
i odpowiedzialności za jego konsekwencje. Z punktu widzenia podej-
mowanych zagadnień dotyczących kształcenia umiejętności tworze-
nia tekstu narracyjnego pytanie o moc sprawczą ucznia powinno stać 
się kluczowe, jeśli zakładamy, że w wyniku edukacji w tym obszarze 
chcemy wykształcić świadomego uczestnika życia społecznego oraz 
obiorcę i (lub) twórcę kultury wysokiej.

Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia – definiowane-
go za Edwardem M. Glaserem jako gotowość wnikliwego rozważa-
nia problemów i kwestii wynikających z naszego doświadczenia oraz 
umiejętność wykorzystywania metod logicznego rozumowania i do-
ciekania11 – stało się jedną z kluczowych kompetencji XXI wieku, 
wymienianą w różnych zestawieniach12. Cytując za Lindą Elder myśl 
sokratejską: „Nie warto żyć życiem przez nas niepoznanym”, moż-
na uzupełnić powyższą definicję fragmentem wywodu psycholożki 
na temat cnót wynikających z krytycznego myślenia: „Ludzie, którzy 
myślą krytycznie, konsekwentnie starają się żyć racjonalnie, godzi-
wie, empatycznie. Zdają sobie sprawę z natury ludzkiego myślenia, 
skłonnego do błędu, gdy pozostawia się je bez kontroli. […] Pracu-
ją pilnie nad rozwojem intelektualnych cnót – integralności, poko-
ry, empatii, poczucia sprawiedliwości i zaufania do rozumu. […] Jako 

10 M. Czerepaniak-Walczak: Pedagogika emancypacyjna. Rozwój świado-
mości krytycznej człowieka. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne: Gdańsk 
2006,.s ..114 .

11 Por. A. Fisher: Critical Thinking. Introduction . Cambridge University Press: 
Cambridge, MA 2001, s. 3.

12 Umiejętności metapoznawcze i krytyczne myślenie można odnaleźć za-
równo wśród kompetencji kluczowych programów UNICEF, jak i w rankin-
gu amerykańskim oraz europejskim. Por.: https://www.envisionexperience.
com/blog/13-essential-21st-century-skills-for-todays-students; http://www.euro-
parl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/201�/�17495/IPOL_STU(201�)�17495_
EN.pdf [dostęp do obu: 4 listopada 201� roku].
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myśliciele rozumieją oni złożoność rozwoju i angażują się w trwającą 
całe życie praktykę samodoskonalenia”13 .

Samodoskonalenie to wiąże się nierozerwalnie z rozwojem umie-
jętności metapoznawczych. Metapoznanie, opisane w latach siedem-
dziesiątych XX wieku przez Johna Flavella jako „poznawanie pozna-
nia” lub – prościej – „myślenie o procesie myślenia”, jest najbardziej 
złożoną z umiejętności wykonawczych. Można je zbudować, wyko-
rzystując wiedzę na temat procedur i koncepcji dotyczących dane-
go zjawiska, ale metapoznanie oznacza więcej – konieczne jest rozu-
mienie zależności między nimi i umiejętność wyciągania wniosków 
z ich zastosowania, aby tworzyć kolejne poziomy rozumienia danego .
zjawiska14 .

Uwolnić pisarza

Podmiotowość, rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia i umie-
jętności metapoznawczych wydają się silnie powiązane z innymi 
rodzajami wypowiedzi uczniowskiej, takimi jak rozprawka czy re-
cenzja, nie zaś opowiadanie. Dlatego warto podkreślić, że tworze-
nie narracji, szczególnie narracji autobiograficznej, należy rozumieć 
jako kształcenie umiejętności analizy doświadczeń, budowania rozu-
mienia otaczającego nas świata, wtedy wszystkie powyższe katego-
rie naturalnie znajdą swoje miejsce i będą rozwijane w procesie two-
rzenia wypowiedzi narracyjnej. Podejście to wzmacniają zarówno 
psychologia, jak i założenia pedagogiki twórczości. Wśród pedago-
gów twórczości takie podejście do twórczości ucznia można znaleźć 
w stanowisku podmiotowo-humanistycznym. Psychologowie i peda-
godzy realizujący w praktyce założenia podmiotowego rozumienia 
twórczości dziecięcej i młodzieżowej definiują dziecięcą twórczość 
jako naturalny przejaw rozwoju osobistego i społecznego oraz uwa-

13 Por. https://www.criticalthinking.org/pages/defining-critical-thinking/7�� 
[dostęp: 4 listopada 201� roku; przekład własny].

14 Por. H. Dumont, D. Instance, F. Benavides (red.): Istota uczenia się. Wyko-
rzystanie wyników badań w.praktyce. Przeł. Z. Janowska. Wolters Kluwer Pol-
ska: Warszawa 2013, s. 120–121.
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żają ją za istotny fundament oddziaływań wychowawczych. W opo-
zycji do podejścia elitarno-przedmiotowego, którego przedstawiciele 
odpowiadają negatywnie na pytanie o to, czy dziecko jest twórcą15,.
Krzysztof Szmidt, zajmujący się zagadnieniami pedagogiki twórczo-
ści konkluduje: „twórczość dzieci przejawia się najpełniej w nieco in-
nych formach (dziedzinach) niż nauka, technika, działalność społecz-
na, a jej cechami swoistymi są ciekawość poznawcza, fantazjowanie, 
gra wyobraźni, zabawy tematyczne i konstrukcyjne oraz plastyka”16 .

W polskiej dydaktyce realizacja twórczego rozwijania umiejętno-
ści tekstotwórczych w zakresie tworzenia wypowiedzi narracyjnej 
jest widoczna w programie opracowanym przez Annę Dyduchową 
i kontynuowana przez Zofię Kłakównę zarówno w perspektywie re-
fleksji dydaktycznej, jak i opracowanej serii podręczników do szkoły 
podstawowej To lubię! .

Założenia podejścia opisanego w pracy Anny Dyduchowej Meto-
dy kształcenia sprawności językowej uczniów17 wynikają z koncepcji 
nowoczesnej szkoły francuskiej technik Freineta. Technika swobod-
nego tekstu, zaczerpnięta z koncepcji Célestina Freineta18, wprowa-
dza całkowitą wolność ucznia w tworzeniu wypowiedzi narracyjnej. 
W wyniku swobody twórczej powstają prace, które następnie nauczy-
ciel może wykorzystywać w procesie kształcenia umiejętności języko-
wych i formalnych: „Pisanie swobodnych tekstów ma służyć ujawnia-
niu potrzeb, problemów, zainteresowań dzieci oraz kształtowaniu ich 
wyobraźni, a z punktu widzenia dydaktycznego – poznawaniu spraw 

15 Za Krzysztofem Szmidtem warto zaznaczyć, że różnica w podejściu do 
twórczości dzieci między stanowiskiem podmiotowo-humanistycznym a elitar-
no-przedmiotowym dotyczy dwóch aspektów związanych z rezultatami twór-
czości dziecięcej – nowości i wartości. Reprezentanci stanowiska podmiotowo-
humanistycznego oba te aspekty odnoszą do potrzeb działającego podmiotu, 
którym jest tworzące dziecko, nie posługują się kategoriami ważności i innowa-
cyjności dzieła w wymiarze społecznym, ważnymi dla reprezentantów podejścia 
elitarno-przedmiotowego.

16 K. Szmidt: Pedagogika twórczości. Gdańskie Wydawnictwo Psychologicz-
ne: Sopot 2005, s. 290.

17 A. Dyduchowa: Metody kształcenia sprawności językowej uczniów. Projekt 
systemu, model podręcznika. Wydawnictwo Naukowe WSP: Kraków 19��.

18 C. Freinet: O.szkołę ludową. Przeł. H. Semenowicz. Wydawnictwo PAN, 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich: Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 
1976 .
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języka, to znaczy poznawaniu sposobów posługiwania się tworzywem 
językowym dla jak najlepszego i najadekwatniejszego w stosunku do 
celu i funkcji wypowiedzi wyrażania treści”19. Dla nauczyciela praca 
z uczniowskimi tekstami narracyjnymi jest szansą na wprowadzanie 
norm i zasad językowych w odniesieniu do uczniowskiego idiolektu. 
Anna Dyduchowa proponuje aranżowanie przestrzeni klasy tak, aby 
sprzyjała twórczemu poszukiwaniu tematów, zachęcała do podejmo-
wania refleksji osobistej.

Kluczowe pytania w podejściu prezentowanym przez Dyducho-
wą brzmią następująco: „W jaki sposób kształcić kompetencje języ-
kowe uczniów, wykorzystując ich naturalne sposoby komunikowa-
nia się?” i „Jak wykorzystać proces tworzenia narracji uczniowskiej 
w celu wspierania tworzącej się tożsamości dziecka, budowaniu jego 
samopoznania?”. Odpowiedzi na te pytania odnajdujemy w metodzie 
rozwijania umiejętności tworzenia tekstów narracyjnych opracowa-
nej przez zespół profesor Lucy McCormick Calkins. Nacisk położono 
tu na podmiotowe działania piszącego i kształtowanie umiejętności 
świadomej refleksji nad własnym doświadczeniem. Pomóc młodym 
ludziom stać się zaangażowanymi, pełnymi pasji, profesjonalnymi 
czytelnikami, pisarzami i badaczami – oto najważniejszy punkt misji 
projektu. W wyniku współpracy uczniów, nauczycieli i szkolnych li-
derów stworzono program nauczania, wielotomowy zestaw podręcz-
ników i przewodników metodycznych oraz materiały i pomoce wi-
zualne, w tym filmy instruktażowe dla użytkowników. W projekcie 
„Reading and Writing Project”, prowadzonym na nowojorskim Uni-
wersytecie Columbia20, uczestniczy obecnie ponad sto siedemdziesiąt 
tysięcy nauczycieli, którzy biorą udział w organizowanych spotka-
niach oraz szkołach letnich. Grupa ekspertów praktyków wspiera ich 
działania, wykorzystując portale społecznościowe, takie jak Facebo-
ok czy Twitter. Na stronach poświęconych projektowi trwają dysku-
sje, odbywają się webinaria, nauczyciele zamieszczają przykłady swo-
jej praktyki.

„Aby uczyć dobrze, nie potrzebujemy więcej technik i strategii 
– potrzebujemy być pewni tego, co jest istotą zagadnienia, o którym 

19 A. Dyduchowa: Metody kształcenia sprawności językowej uczniów,.op. cit.,.
s. 12�–127.

20 https://readingandwritingproject.org
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uczymy”21. W proponowanym podejściu do uczenia pisania istotne 
dla Lucy McCormick Calkins jest głębokie zaangażowanie uczniów 
w pisanie, dzielenie się stworzonymi przez nich tekstami z innymi. 
Autorstwo w tym rozumieniu jest nierozerwalnie związane z do-
świadczeniem spotkania własnego tekstu już jako wydrukowanego 
dzieła, kierowanego do czytelników złaknionych przyjemności lek-
tury22. Aby piszący dotarł do tego etapu procesu twórczego, powi-
nien rozwijać w sobie pisarską wrażliwość, stając się człowiekiem 
doświadczającym codzienności jako wielkiej narracji, czyniąc z do-
świadczenia rzecz znaczącą. Być pisarzem oznacza poddawać swoje 
doświadczenie ciągłej refleksji, wydobywać z pamięci autobiograficz-
nej okruchy dnia, badać je, zamieniając na narracje kształtujące na-
szą tożsamość. Pierwsza zmiana pojawia się już na poziomie języka. 
Nauczyciel zwraca się do uczniów jako do pisarzy, podkreśla wspól-
notę doświadczeń wszystkich piszących. W pracy nad tekstem war-
tościujące słowo „brudnopis” zostaje zastąpione przez słowo „szkic”. 
Oba sugerują konieczność dalszej pracy, ale drugie nobilituje pierw-
sze uczniowskie wysiłki pisarskie.

Autobiograficzny wątek pisania narracyjnego jest jedynie wstę-
pem do dalszych działań pisarskich, pominięcie go jednak czyni cały 
proces mniej istotnym. W procesie tworzenia wypowiedzi narracyj-
nej uczniowie są proszeni o pracę nad własnymi doświadczeniami. 
Nauczyciel proponuje im różne strategie wydobywania wspomnień, 
podkreślając zarazem, że prezentowane sposoby są częścią warszta-
tu pisarskiego wielu znanych literatów. Pierwsza trudność, która po-
jawia się w pracy z dziećmi i młodzieżą, polega na negowaniu przez 
nich istotności dotychczasowych własnych doświadczeń. Stąd ko-
nieczność wcześniejszego przygotowania, prowadzenia rozmów na 
temat codziennych szkolnych wydarzeń, wskazywania uczniom lite-
rackiego potencjału każdej z przeżytych chwil. W przewodniku dla 
nauczycieli McCormick Calkins pisze: „Często dzieci w klasie pod-
czas zajęć wrześniowych nie wierzą, że mają cokolwiek do opowie-
dzenia. Mówią: »W moim życiu nic się nie dzieje«. Naszym pierw-

21 L. McCormick Calkins: The Art of Teaching Writing. Heinemann: Ports-
mouth 19��, s. 3.

22. Ibidem,.s ..9 .
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szym zadaniem jest przekonać uczniów, że w rzeczywistości mają 
wiele do opowiedzenia”23 .

Pogłębianie świadomości uczniów na temat znaczenia ich doświad-
czeń wspiera rozwój ich tożsamości, zawsze powiązany z tworzeniem 
narracji. Zarazem takie podejście pozbawia mocy jeden z istotnych 
inhibitorów wychowania do twórczości, jakim jest w szkole trakto-
wanie ucznia jako niesamodzielnego podmiotu, „z którym prowa-
dzi się dialog, ale jako układ reaktywny i dający się sterować z ze-
wnątrz”24 .

Uwolnić nauczycieli

Do postrzegania pisania jako praktyki życiowej umożliwiającej nam 
głębszą refleksję nad doświadczeniem McCormick Calkins zaprasza 
zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Nauczyciel powinien prowadzić 
swój pisarski zeszyt, a także pisarski notatnik. Uczniowie, uczestni-
cząc w doświadczeniu pisarskim nauczyciela, przekonują się, że moż-
na realizować postulat uczenia się od innych pisarzy. Przytoczony 
w jednym z początkowych akapitów obraz tradycyjnej lekcji, na któ-
rej jedynie uczniowie piszą dla nauczyciela, a właściwie dla oceny, bę-
dącej ostatecznym werdyktem, tutaj zostaje całkowicie zmieniony. 

Prowadzenie na zajęciach z języka polskiego warsztatów pisarskich 
oznacza konieczność przemyślanego planowania sekwencji lekcji. 
Praca nad tekstem odbywa się w cyklu: zbieranie pomysłów – wybór 
pomysłu i pierwszy szkic – praca nad szkicem, jego rewizja (redakcja) 
– praca nad końcową wersją opowiadania, edycja tekstu – publika-
cja. Żaden z etapów pracy nie powinien być pominięty, a uczniowie 
zdają sobie sprawę ze znaczenia każdego z nich i ich miejsca w pro-
cesie twórczym25. Lucy McCormick Calkins podkreśla konieczność 
rozwijania umiejętności metapoznawczych – nauczyciel dzięki ujaw-

23 L. McCormick Calkins, M. Martinelli: Launching the Writing Workshop ..
Heinemann: Portsmouth 200�, s. 2.

24 K. Szmidt: Pedagogika twórczości,.op. cit.,.s ..325 .
25 Por. L. McCormick Calkins: A.Guide to the Writing Workshop. Heinemann: 

Portsmouth 200�, s. 13–20.
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nieniu sekwencji działań przygotowuje uczniów do samodzielnego 
planowania i samooceny pracy. Uczeń informuje nauczyciela o tym, 
jakie kolejne działania w pracy podejmie, w którym miejscu cyklu jest 
obecnie, jakie napotyka trudności, uzasadnia wybór poszczególnych 
elementów pisarskiego warsztatu (dotyczących stylu, konstrukcji, 
środków stylistycznych, elementów świata przedstawionego), edy-
tuje tekst w odniesieniu do znanych już zasad poprawnościowych26 ..
Uczeń i nauczyciel pozostają w dialogu wykorzystującym różne for-
my informacji zwrotnej, w którym każda ze stron jest zobowiązana 
do konkretu.

Formuła pracy oparta na warsztatowym modelu zajęć lekcyjnych 
wraz z rozpoczynającą je minilekcją wymaga od nauczycieli przygo-
towywania własnych tekstów, które stają się przykładami ich pracy 
pisarskiej. Wykorzystuje się je do omawiania różnych strategii pra-
cy na tekście na etapie jego rewizji (redakcji) czy późniejszej edycji. 
Dzięki wprowadzeniu warsztatowego modelu lekcji, w którym na-
uczanie frontalne pojawia się jedynie na początku zajęć i trwa nie 
dłużej niż kwadrans, uczniowie pracują indywidualnie nad wyborem 
tematu opowiadania oraz strategii pisarskich, które zastosują w pra-
cy nad szkicem, uczą się planować działania, poddawać krytycznemu 
osądowi teksty swoje i innych (w tym nauczyciela i kolegów). Wpro-
wadzenie warsztatowego modelu lekcji wymaga od nauczyciela wielu 
działań wychowawczych. Do nich w pierwszej kolejności należą pra-
ca w ciszy i uczenie współpracy.

Przedstawione w artykule podejście może być z powodzeniem re-
alizowane w nauczaniu języka polskiego w szkole podstawowej, cze-
go dowodzą pierwsze doświadczenia absolwentów Szkoły Edukacji 
PAFW i UW. Aby przedstawić rezultaty całości procesu, konieczne 
jest przeprowadzenie kilkuletniego badania. Stąd koncepcja projektu 
badawczego rozpoczętego w Szkole Edukacji, którego celem jest prze-
prowadzenie i opisanie rozwoju umiejętności tworzenia wypowiedzi 
twórczej w klasach od czwartej do ósmej szkoły podstawowej. W ra-
mach projektu założono realizację zapisów podstawy programowej 
w zakresie tworzenia wypowiedzi oraz wykorzystanie istniejących na 
rynku wydawniczym materiałów dydaktycznych, na przykład pod-

26 Por.: ibidem, s. 10; L. McCormick Calkins, M. Martinelli: Launching the 
Writing Workshop,.op. cit., s. 2�9–309.
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ręczników powszechnie używanych przez uczniów i nauczycieli. Je-
dynie osadzenie w polskich uwarunkowaniach edukacyjnych może 
przekonać do tak daleko idącej zmiany, dotyczącej nie tylko planowa-
nia, ale także oceniania efektów pracy uczniów.

Łatwo wskazać przeszkody, jakie napotyka wdrożenie tak zapla-
nowanego procesu rozwijania umiejętności pisarskich. Cztery z nich 
zostały zdefiniowane przez Krzysztofa Szmidta: przeszkody związane 
z celami i treściami wychowania oraz nauczania (programem szkol-
nym), dominacja problemów zamkniętych, która na języku polskim 
wyraża się w narzucaniu jednego czy dwóch tematów wypowiedzi pi-
semnej do wyboru, rzadko formułowanych przez uczniów, przesad-
na rywalizacja oraz karząca funkcja oceny wyrażonej stopniem czy 
punktami, zamykającej często każdą formę aktywności uczniow-
skiej27. Wymienione przeszkody są możliwe do pokonania jedynie 
dzięki zgodzie na zmianę w definiowaniu roli nauczyciela języka pol-
skiego, który staje się nie tylko uczącym treści merytorycznych, ale 
przede wszystkim twórcą, wychowawcą i nauczycielem rozwijającym 
kompetencje kluczowe, do których należy krytyczne myślenie i umie-
jętności metapoznawcze. Wyzwanie, aby wytrwać w wolności zakła-
dającej tworzenie rzeczy nowych, całkiem nieprzewidywalnych, zo-
staje tutaj postawione i uczniom, i nauczycielom, gdyż prowadzenie 
warsztatów pisarskich wymaga całkowitej zmiany podejścia zarów-
no do pisania uczniowskiego, jak i do własnych działań pisarskich. 
Uczeń po warsztacie pisarskim poradzi sobie z tworzeniem tekstu, 
który w cytowanych przykładach egzaminacyjnych uznawany jest za 
„swobodną wypowiedź twórczą”. Czy będzie jednak znał odpowiedź 
na pytanie prawdziwego egzaminu dojrzałości: „Czy będziesz wie-
dział, co przeżyłeś?”.
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Czego uczeń może nauczyć się w szkole? .
Rola kompetencji miękkich w uczeniu się 

i nauczaniu

W społeczeństwie średniowiecznym [...] ludzie nie mie-
li żadnego poczucia specyfiki dzieciństwa. Nie znaczy to 
wcale by zaniedbywali i porzucali dzieci bądź nimi gar-
dzili. Świadomość dzieciństwa to nie to samo, co czułość 
dla dzieci; mieć świadomość dzieciństwa to zdawać so-
bie sprawę z odrębności dziecka, które w zasadniczy spo-
sób różni się od młodego nawet dorosłego. Otóż takiej 
świadomości nie było.

Philippe Ariès, Historia dzieciństwa

Sposób rozumienia dziecka, podejście do wychowania, nauczania 
czy w końcu rola nauczyciela w tych procesach, zmieniały się przez 
stulecia1. Chyba jednak jeszcze nigdy w dziejach ludzkości zmiany 
w kulturze, obyczajowości i nauce nie były tak szybkie, dynamicz-

1 P. Ariès: Historia dzieciństwa: dziecko i.rodzina w.dawnych czasach. Przeł. 
M. Ochab. Marabut: Gdańsk 1995.



ne i spektakularne jak obecnie2. Zasadne jest postawienie pytania 
o skuteczność procesów uczenia się i nauczania, o ich cel w tak szyb-
ko zmieniającym się świecie. Jak i do czego szkoła ma przygotować 
młodych ludzi? Co pomoże im odnieść sukces i poczuć się dobrze 
w otaczającej ich rzeczywistości? Czy możemy przewidzieć, jakich 
kompetencji, umiejętności czy sprawności będzie wymagał od nich 
świat, kiedy wkroczą w dorosłość? Wydaje się bezsporne, że dynami-
ka współczesności wymusza wprowadzanie modyfikacji do procesu 
edukacji.

Maria Montessori, Janusz Korczak, Walter Mischel, Stephen Co-
vey czy Carol Dweck – to tylko niektóre postaci, których sposób pa-
trzenia na dziecko i jego uczenie się wpłynął na współczesny jego 
obraz. Dzisiejszy nauczyciel – świadomy, „wzmocniony” licznymi po-
radnikami i podręcznikami – często czuje się zagubiony w swojej roli 
i przytłoczony odpowiedzialnością, która na nim ciąży. Oczekiwania 
wobec nauczycieli są ogromne, a zmieniająca się rzeczywistość wy-
musza przeformułowanie ich roli3. Nauczyciel nie jest już jedynym 
i niepodważalnym źródłem wiedzy. Jego uczniowie są często bardziej 
kompetentni w poszukiwaniu i zdobywaniu najnowszych doniesień 
z badań czy informacji o wydarzeniach ze świata nauki lub kultury. 
Jak więc powinna dziś wyglądać rola nauczyciela?

To, czego potrzebują dzieci i młodzież od nauczyciela, często bar-
dziej niż wiedzy faktograficznej, to umiejętność uzyskiwania wiedzy 
o nich samych – o swoich kompetencjach, możliwościach, zdolno-
ściach, umiejętność oceny wiarygodności informacji, które do nich 
docierają, oraz umiejętność samodzielnego i krytycznego myślenia.

Tymczasem podejściem najczęściej stosowanym w szkole, choć 
w polskiej oświacie w trochę wypaczonej wersji, jest behawioryzm. 
Klasyczny behawioryzm zakłada, że ludzie reagują na wzmocnienia 
i kary, zarówno pozytywne, jak i negatywne4. W procesie naucza-
nia używa się chętnie kar i wzmocnień negatywnych, nieczęsto się-

2 C. Banach: Nauczyciel naszych oczekiwań i.potrzeb od A.do Ż. Wyższa Szko-
ła Ekonomii i Innowacji: Lublin 2009.

3 V. Collinson, E. Kozina, Y.-H. Kate Lin, L. Ling, I. Matheson, L. Newcom-
be, I. Zogla: Professional development for teachers: A.world of change. „European 
Journal of Teacher Education” 2009, 32(1), s. 3–19.

4 B.F. Skinner: About Behaviorism. Vintage Books: New York 1974.
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gając do wzmocnień pozytywnych. Co by się stało, gdyby w szko-
le było jednak więcej tych ostatnich? Czy uczniowie osiągaliby lepsze .
wyniki?

W latach 2007–2009 znany amerykański profesor ekonomii z Har-
wardu, Roland G. Fryer jr., wydał blisko dziewięć i pół miliona do-
larów na nagrody dla uczniów, nauczycieli i rodziców, którzy brali 
udział w jego programie badawczym. Założenie było takie, że odpo-
wiednio atrakcyjne nagrody (komputery, telefony komórkowe, na-
grody pieniężne) dla objętych programem dwudziestu siedmiu ty-
sięcy uczniów w Nowym Jorku, Chicago i Dallas spowodują wzrost 
czytelnictwa, poprawią oceny i w końcu wyniki testów. Tymcza-
sem wyniki były „statystycznie zerowe” – jak sam to określił Fryer5 ..
I choć można by wysnuć prosty wniosek, że wzmocnienia pozytywne 
nie działają, doświadczenia Fryera pokazały tylko, że proces naucza-
nia jest bardziej złożony. Co zatem ułatwia, a co utrudnia uczenie się?

Oprócz wiedzy merytorycznej i umiejętności akademickich ucznio-
wie muszą wypracować zestawy zachowań, umiejętności, postaw 
i strategii, które są kluczowe dla ich wyników w nauce, ale również, 
a może przede wszystkim, dla ich funkcjonowania w samodzielnym, 
dorosłym życiu. Wiele współczesnych badań z zakresu psychologii 
czy neuropsychologii wskazuje, że oprócz bezspornego wpływu tak 
zwanych czynników poznawczych na proces uczenia (takich jak pa-
mięć, uwaga, spostrzeganie) niezwykle istotne są również kompeten-
cje miękkie – inaczej czynniki pozapoznawcze6. Poniżej przedstawia-
my koncepcję roli tych kompetencji w uczeniu się i nauczaniu. 

Camille Farrington z zespołem proponuje wyróżnienie pięciu ka-
tegorii pozapoznawczych czynników odgrywających rolę w uczeniu 
się7. Są to:

5 R.G. Fryer jr.: Financial Incentives and Student Achievement: Evidence 
from Randomized Trials. „The Quarterly Journal of Economics” 2011, 12�(4), 
s. 1755–179�.

6 L. Borghans, A.L. Duckworth, J.J. Heckman, B. Weel: The Economics and 
Psychology of Personality Traits. „Journal of Human Resources” 200�, 43(4), 
s. 972–1059.

7 C.A. Farrington, M. Roderick, E. Allensworth, J. Nagaoka, T.S. Keyes, 
D.W. Johnson, N.O. Beechum: Teaching Adolescents to Become Learners: The 
Role of Noncognitive Factors in Shaping School Performance – A.Critical Literatu-
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• postawa wobec nauki (academic behaviors), w której skład wcho-
dzą następujące zachowania: frekwencja na lekcjach, odrabianie 
prac domowych, organizacja i planowanie pracy, zaangażowane 
uczestnictwo w zajęciach i studiowanie literatury,

• wytrwałość w uczeniu się (academic perseverance), silny charakter 
(grit), upór/wytrzymałość (tenacity), odraczanie gratyfikacji, sa-
modyscyplina i samokontrola,

• nastawienie do nauki (academic mindsets), poczucie przynależ-
ności do społeczności uczniowskiej, znaczenie wysiłku w procesie 
przyrostu umiejętności i wiedzy, wiara w sukces, wiara w wartość 
pracy,

• strategie uczenia się – umiejętności studiowania, strategie metapo-
znawcze, samokontrola uczenia się, wyznaczanie celów,

• umiejętności społeczne – umiejętności interpersonalne, empatia, 
kooperacja, asertywność i odpowiedzialność.
Inni autorzy wskazują także na znaczenie odporności psychicznej, 

sumienności, optymizmu czy energiczności w działaniu. W literatu-
rze przedmiotu pojawiają się również takie pojęcia jak samodzielne 
zarządzanie sobą czy świadomość społeczna8, które są wskazywane 
jako istotne czynniki wpływające na proces uczenia się.

Wiele programów i badań pokazuje, że kompetencji miękkich nie 
uczy się tak samo jak matematyki czy przyrody. Co więcej, doskona-
łe wyniki w uczeniu kompetencji miękkich osiągają niejednokrotnie 
ci nauczyciele, którzy najmniej czasu i uwagi poświęcają tym zagad-
nieniom na lekcjach. Kluczowe są bowiem ich postawa i rodzaj rela-
cji nawiązywanej ze swoimi uczniami. Nie bez znaczenia jest jednak 
również to, „z czym” do szkoły trafia uczeń – jakie jest jego wyposa-
żenie. W tym kontekście „wyposażenie” rozumiane jest dość szeroko. 
W zdobywaniu kompetencji miękkich istotną rolę odgrywa środowi-
sko rodzinne – i dzieje się to już we wczesnym dzieciństwie. Jak się 
okazuje, większe szanse na rozwój kompetencji miękkich mają dzieci 

re Review. University of Chicago Consortium on Chicago School Research: Chi-
cago 2012.

8 A.L. Duckworth, M.E. Seligman: Self-discipline outdoes IQ in predicting 
academic performance of adolescents. „Psychological Science” 2005, 1�(12), 
s. 939–944.
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lepiej wykształconych i dobrze sytuowanych rodziców9. Tymczasem 
dzieci wychowywane w tak zwanych trudnych, stresogennych warun-
kach są dużo bardziej narażone na zaburzenia w rozwoju tej sfery10 ..
Dzieje się tak z dwóch powodów. Po pierwsze, często nie doświadcza-
ją odpowiedniego modelowania ze strony ważnych dorosłych (opie-
kunów, rodziców), czyli nie mają okazji obserwowania pozytywnych 
przykładów stosowania kompetencji miękkich przez dorosłych w co-
dziennym życiu. Po drugie, istotną rolę odgrywa czynnik biologicz-
ny związany z dojrzewaniem układu nerwowego. W ciągu ostatnich 
dwudziestu lat neurolodzy wykazali znaczenie stresu przeżywanego 
przez dziecko dla funkcjonowania w szkole11. Na poziomie poznaw-
czym przewlekły stres może zaburzyć rozwój funkcji wykonawczych, 
zdolności umysłowych wyższego rzędu, takich jak uwaga czy zdol-
ność do hamowania. Okazuje się, że znaczenie ma nie tylko przewle-
kły stres, ale także liczba trudnych doświadczeń w dzieciństwie (Ad-
verse Childhood Experience, ACE). Badania12 pokazały, że wysoki 
wynik na skali ACE ma negatywny wpływ na rozwój funkcji wyko-
nawczych oraz umiejętność skutecznego uczenia się w szkole. Ponad-
to wiąże się z tak zwanym niewłaściwym zachowaniem w szkole.

Kiedy dzieci źle się zachowują w szkole, nauczyciele, lecz również 
rodzice (opiekunowie), często zakładają, że wzięły pod uwagę konse-
kwencje swoich działań i wykalkulowały, że korzyści płynące z nie-
właściwego zachowania przewyższają koszty. Tymczasem badania 
pokazują, że dzieci bywają dalekie od racjonalnej oceny sytuacji, a im 
więcej ACE w życiu dziecka, tym mniej zdolności do hamowania za-
chowań impulsywnych – tak często interpretowanych jako niewła-
ściwe. Warto uświadomić sobie, że to właśnie uczniowie charaktery-

9 A.N. Schore: Affect Regulation and the Origin of the Self. The Neurobiolo-
gy of Emotional Development. Routledge: London 2015.

10 R.F. Anda, V.J. Felitti, J.D. Bremner, J. D. Walker, C. Whitfield, B.D. Per-
ry, W.H. Giles: The enduring effects of abuse and related adverse experiences in 
childhood. „European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience” 200�, 
25�(3), s. 174–1��.

11 B.D. Perry, R. Pollard: Homeostasis, stress, trauma, and adaptation: A.neu-
rodevelopmental view of childhood trauma. „Child and Adolescent Psychiatric 
Clinics” 199�, 7(1), s. 33–51.

12 R.F. Anda, V.J. Felitti, J.D. Bremner, J. D. Walker, C. Whitfield, B.D. Per-
ry, W.H. Giles: The enduring effects of abuse,.op. cit .
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zujący się niewłaściwymi zachowaniami mogącymi wynikać z ACE 
najbardziej potrzebują pozytywnej relacji z nauczycielem, opartej na 
akceptacji i zrozumieniu. To przez taki rodzaj doświadczenia i mo-
delowanie pożądanych kompetencji miękkich dzieci z ACE mogą po-
konać swoje trudności i lepiej radzić sobie w szkole. To, co często do-
skwiera dzieciom z wysokim ACE, to brak poczucia, że mogą mieć 
na coś realny wpływ. Tymczasem w odnoszeniu sukcesu w szkole 
niezwykle ważne jest poczucie sprawstwa. Rozwijana od lat siedem-
dziesiątych XX wieku teoria motywacji Edwarda L. Deciego i Ri-
charda M. Ryana13 pokazuje, że do działania motywuje nas często 
nie namacalna konsekwencja, ale sama przyjemność robienia cze-
goś. Kluczowa jest więc wewnętrzna motywacja. Przywołani badacze 
wskazują trzy kluczowe potrzeby: kompetencji, autonomii i przyna-
leżności, dowodząc, że ponieważ proces uczenia w większości wy-
padków wymaga żmudnych, powtarzających się ćwiczeń, kluczowa 
dla jego podtrzymania staje się motywacja wewnętrzna. Jeśli na-
uczyciele w takich sytuacjach są w stanie stworzyć środowisko, które 
sprzyja zaspokajaniu tak określonych podstawowych potrzeb, ucznio-
wie są gotowi wykonać nawet ciężką, trudną pracę. Tymczasem kie-
dy dzieci popadają w kłopoty w szkole, czy to ze względu na swoje 
zachowanie, czy to ze względu na osiągnięcia szkolne, szkoła nakła-
da na nie większą kontrolę. Powoduje to, że zaczynają się czuć coraz 
mniej kompetentne. To z kolei zmniejsza ich – i tak kruche – poczucie 
autonomii. Jeśli dodatkowo ich relacja z nauczycielem nie jest oparta 
na zaufaniu, żadne nagrody nie zmotywują ich do działania.

Kyla Haimovitz i Carol Dweck14 przeprowadziły serię badań, 
w których pokazały, w jaki sposób stosunek rodziców i nauczycieli 
do niepowodzeń dzieci przyczynia się do tego, jak one same zaczyna-
ją myśleć o swojej inteligencji czy własnych zdolnościach. Ucznio-
wie, których nauczyciele traktują porażkę jako zagrożenie, identyfi-
kują swoją inteligencję jako stały „ukryty byt”, który gdzieś „z we-
wnątrz” determinuje ich zachowania. Uczą się, jak unikać sytuacji, 

13 E.L. Deci, R.M. Ryan: Handbook of Self-determination Research. Univer-
sity of Rochester Press: Rochester 2004.

14 K. Haimovitz, C.S. Dweck: Parents’ views of failure predict children’s  
fixed and growth intelligence mind-sets. „Psychological Science” 201�, 27(�), .
s. �59–��9.
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w której mogliby ponieść porażkę. Nie lubią przyznawać się do błę-
dów czy niezrozumienia. Błąd jest dla nich synonimem niepowodze-
nia, a nie okazją do uczenia się. Tymczasem uczniowie, których na-
uczyciele traktują niepowodzenia jako sytuacje dające informacje 
o procesie, wymagające refleksji, wskazujące kierunek rozwoju, za-
czynają swoją inteligencję postrzegać jako umiejętność, która rozwi-
ja się, gdy jest się wytrwałym. Takie dzieci doceniają konstruktywną 
krytykę, decydują się na trudniejsze zadania, które mogą zakończyć 
się niepowodzeniem.

Opisane wyżej badania pokazują, że oprócz przekazywania wie-
dzy czysto formalnej, merytorycznej, nauczyciel może przygotować 
swojego ucznia do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie 
oraz dalszego rozwoju i uczenia się. Potrzeba uczenia się kompetencji 
miękkich wydaje się bezsporna. Kompetencje miękkie stały się więc 
kompetencjami zawodowymi. Bo choć nie wiemy, jak będzie wyglą-
dał świat, w którym przyjdzie żyć naszym dzieciom, to jedna rzecz 
wydaje się niezmienna. Człowiek jest istotą społeczną – wiedza o so-
bie i innych, rozumienie siebie i umiejętność organizacji własnej pracy 
przyczynią się do czerpania satysfakcji z życia. Szkoła, klasa, a przede 
wszystkim nauczyciel mogą odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu 
kompetencji miękkich. Dzieje się to często na bazie dobrej, bezpiecz-
nej, głębokiej relacji z uczniem, rozumienia siebie, ale także innych, 
empatii i poszanowania dla drugiego człowieka.

Warto również pamiętać, że kompetencje zawodowe naszych dzie-
ci kształtują się już od okresu przedszkolnego przez wszystkie etapy 
edukacji. A nauczyciel na każdym z tych etapów może zdziałać bar-
dzo dużo. Potrzeby i oczekiwania są dość proste. Niech wskazówką 
będzie list jedenastoletniego Miłka do nauczycieli.

Czego potrzebuję:
Potrzebuję, żeby mój nauczyciel był miły i naprawdę lubił uczyć!
Chciałbym, żeby w szkole nie było takich ocen cyfrowych – wolę, kiedy na-

uczyciel mi powie albo napisze, co zrobiłem dobrze, a nad czym muszę jeszcze 
pracować, no i jak to zrobić, żeby następnym razem było lepiej – taką informa-
cję zwrotną.

Chciałbym, żeby mój nauczyciel był otwarty na nowe tematy lekcji, pytania, 
ciekawy sposób prowadzenia lekcji.

Chciałbym, żeby docenił moją pracę – ja naprawdę na ogół bardzo się sta-
ram.
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Chciałbym, żeby nauczyciel przychodził do szkoły nie tylko zarabiać na ży-
cie, ale z chęci nauczenia – nie od niechcenia.

Potrzebuję, żeby nauczyciel dbał o komfort ucznia (czasami naprawdę lepiej 
nie siedzieć w ławce, tylko leżeć na podłodze – to pomaga się skupić).

Kiedy jestem chory albo z innego powodu nieobecny, potrzebuję, żeby to 
nauczyciel wprowadził mnie w temat.

Nie lubię nudnych prac domowych – ale robienie map myśli, plakatów czy 
pisanie ciekawych wypracowań – bardzo lubię.

Lubię kiedy nauczyciel proponuje pracę w grupach lub parach – bo współ-
praca jest ważna, ale wolę, kiedy sami możemy się dobierać!

Gdy ktoś się czasem wtrąci, to żeby nie było od razu konsekwencji, bo to co 
chce powiedzieć uczeń jest ważne tu i teraz.

Humor jest ważny – nauczyciel powinien czasem opowiedzieć dowcipy.
I żeby każdy uczeń był nauczony!

Miłek, lat jedenaście
Warszawa, 20 lutego 2019 roku
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Kinga Białek
Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności  
i Uniwersytetu Warszawskiego

Jak z rewolucjonistki stałam się ewolucjonistką, 
czyli rzecz o sporze edukacyjnych romantyków 

z pozytywistami

1 .

Podczas przeprowadzonej w Szkole Edukacji debaty na temat na-
uczania padło wiele poważnych i wielkich słów. Zarówno paneliści, 
jak i zgromadzona na sali publiczność wyrażali głęboką zadumę nad 
kondycją polskiej szkoły. Wydaje się, że taka rozmowa jest szczegól-
nie potrzebna w obliczu rewolucyjnych zmian w systemie szkolnic-
twa, związanych z reformą wprowadzaną przez Ministerstwo Eduka-
cji Narodowej. Warto zadać głośno pytanie: „Jakiej szkoły chcemy?” 
i skierować je do wszystkich uczestników publicznej debaty – nauczy-
cieli i nauczycielek, środowiska akademickiego, uczniów i uczennic, 
a także tych, którzy mają głębokie przekonanie o szczególnej roli sys-
temu oświaty w budowaniu społeczeństwa przyszłości. To właśnie 
wydarzyło się w czasie dyskusji panelowej w Szkole Edukacji.

Moją szczególną uwagę przykuła jedna z wypowiedzi doktora ha-
bilitowanego Jarosława Klejnockiego1. Pozwolę sobie ją w tym miej-
scu przytoczyć w całości:

1 Dyskusja panelowa o edukacji Co powinno być w.tornistrze?, zorganizowa-
na przez Szkołę Edukacji PAFW i UW 17 października 2017 roku. Zapis przebie-
gu dyskusji w archiwum organizatora.



Czy spaliłbym pracownię polonistyczną? Ja bym wysadził w ogóle tę całą pra-
cownię! Dlatego że dzisiaj, przynajmniej jeżeli chodzi o kształcenie polonistycz-
ne, najogólniej mówiąc, jest ono niezwykle retrospektywne i niezwykle retro-
aktywne. Dzieci idą do szkoły radosne i otwarte, chcą czytać, chcą się uczyć, 
a potem im to przechodzi. Dlaczego? Mam na to odpowiedź, co do której jestem 
głęboko przekonany, mianowicie jest to wina szkoły, że dzieci przestają czytać. 
Powtarzam to w wielu miejscach, to nie smartfony, nie polisensoryczna kultu-
ra, to szkoła polska jest odpowiedzialna za to, że dzieci odchodzą od czytania. 
Dlaczego? Dwie odpowiedzi. Profesor Grzegorz Leszczyński, który zajmuje się 
zawodowo literaturą młodzieży, przebadał kanony lektur w ostatnim okresie, 
powiedzmy dwudziestu lat, i co stwierdził? Ile lat ma średnia lektura na pozio-
mie dzisiejszej podstawówki? Osiemdziesiąt! Podoba mi się to, co mówi profe-
sor Łukasz Turski, że trzeba przestać uczyć przedmiotów, a zacząć uczyć ludzi. 
W związku z tym przyszłością szkoły jest de facto to, czego modelem jest naucza-
nie początkowe, gdzie nie uczymy chemii, biologii, fizyki – tylko przyrody. Wie-
dza pokazana jest w sposób zintegrowany i maksymalnie sfunkcjonalizowany 
albo sfunkcjonalizowany w odpowiedni sposób.

Korzystając ze szczególnej okazji, jaką jest powstanie prezentowa-
nego tomu, chciałabym odpowiedzieć na zacytowaną wyżej opinię 
i podjąć dyskusję z wymienionymi w niej tezami. Czuję się do tego 
szczególnie zobowiązana jako była studentka Jarosława Klejnockiego. 
Tak naprawdę będzie to wewnętrzna rozprawa z samą sobą, ponie-
waż w części mojej nauczycielskiej duszy zgadzam się z nimi, a w czę-
ści – zdecydowanie się im sprzeciwiam.

Kiedy kilkanaście lat temu zaczynałam przygodę z uczeniem, 
szłam do swojej pierwszej klasy z mocnym przekonaniem, że oto za-
czynam wielką misję palenia i wysadzania w powietrze. Byłam pew-
na, że u progu XXI wieku rola szkolnej polonistyki jest zupełnie inna 
niż w czasach mojej edukacji, a moim podstawowym obowiązkiem 
jest odrzucenie tego, co tradycyjne, stare, zdezaktualizowane – nud-
ne. Po części nawet skłonna byłam się zgodzić z potrzebą pozbycia się 
szkoły jako takiej z „post-post-” lub nawet meganowoczesnego krajo-
brazu społecznego na rzecz zupełnie innego podejścia do kształcenia. 
Zatem: czy szkoła, a w niej zinstytucjonalizowane kształcenie poloni-
styczne, jest jeszcze dzisiaj potrzebna?

Żeby móc odpowiedzieć na to pytanie, muszę oprzeć się na kilku 
założeniach wstępnych, które na potrzeby niniejszej dyskusji nazwę 
„edukacyjnymi dogmatami”. Pierwszy, najbardziej ogólny, to prosta 
(ale istotna) konstatacja, że szkoła jest skomplikowanym systemem 
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wzajemnych zależności wielu czynników, od powiązań międzyludz-
kich po wpływ polityki i społeczeństwa na podstawowe cele eduka-
cji. Drugi to przekonanie o tym, że szkoła musi w jakiś sposób na te 
powiązania odpowiadać, odkrywać je i nazywać, nie tylko „prze-
czuwać” i „sugerować”, a zatem być szkołą samoświadomą. I wresz-
cie trzeci to stwierdzenie wypływające z dwu poprzednich – to, cze-
go w szkole uczymy i jak to robimy, ma bezpośrednie przełożenie na 
wszystkie elementy wielkiej edukacyjnej układanki – od polityki po 
społeczeństwo.

W klasycznej pozycji akademickiej Schools and Society: A.Socio-
logical Approach to Education Jeanne H. Ballantine i Joan Z. Spa-
de piszą: „[…] pytanie »dlaczego Johnny nie umie czytać« wiąże się 
z pytaniem o »społeczną konstrukcję rzeczywistości« Johnny’ego, 
a także o społecznie skonstruowane rzeczywistości jego nauczycie-
li, administracji szkolnej, rodziców i innych osób w jego świecie spo-
łecznym, wpisanych w społeczne interakcje, jakie tworzy”2. Wobec 
podstawowego wyzwania szkolnej polonistyki – nauczenia czytania 
(traktowanego tutaj szeroko jako jednego z podstawowych narzę-
dzi porozumienia ze światem zewnętrznym) wszystkich uczących się .
– takie spojrzenie pozwala na przejście od myślenia w kategoriach 
„celów operacyjnych” (do osiągnięcia w czterdzieści pięć minut) do 
wizji i misji społeczeństwa, jakie tworzymy w czasie edukacji szkolnej.

2 .

Ponad czterysta lat temu Jan Zamoyski zawyrokował: „Takie będą 
Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” – i od tego czasu 
przekonanie to nie straciło na aktualności. Zmieniły się jednak Rze-
czypospolite, a zatem i paradygmaty chowania młodzieży. Poloniści 
są szczególnie odpowiedzialni za to, żeby rozumieć specyfikę społecz-
nego funkcjonowania uczniów w świecie, na lekcjach języka polskie-
go uczą bowiem nie tylko treści bezpośrednio związanych z przed-

2 J.H. Ballantine, J.Z. Spade: Getting Started: Understanding Education 
Through Sociological Theory, [w:] J.H. Ballantine, J.Z. Spade (red.): Schools and 
Society: A.Sociological Approach to Education. SAGE Publications: Los Angeles–
London–New Delhi–Singapore–Washington 2015, s. 19 [tłumaczenie własne].

 Jak z rewolucjonistki stałam się ewolucjonistką... 115



miotem, takich jak historia literatury czy nauka o języku, ale także 
(czy wręcz przede wszystkim) kompetencji koniecznych do funkcjo-
nowania w szeroko rozumianej rzeczywistości. Takie przewartościo-
wanie pozwala inaczej ustawić priorytety dydaktyczne, z których 
najważniejsze dotyczą rozumienia świata i odpowiadania na sygnały, 
jakie do nas wysyła.

Przestrzenią, która w mojej ocenie może być probierzem służącym 
do opisu i charakterystyki rzeczywistości, jest oczywiście rzeczywi-
stość Internetu – nowej „republiki tekstów”, w której poruszać się 
mają uczniowie. Szkoła, która opiera się przecież na fizycznej obec-
ności uczniów w konkretnym miejscu i konkretnym czasie, musi mie-
rzyć się z zadaniami, jakie stawia przed nią świadomość, że uczniowie 
funkcjonują również w innej, wielowymiarowej i wielowątkowej rze-
czywistości wirtualnej. W dobie Web 2.0, kiedy każdy (niezależnie 
od poziomu wiedzy i kompetencji) może być odbiorcą i twórcą tre-
ści, przygotowanie uczniów do roli aktywnych uczestników publicz-
nej debaty staje się tym ważniejsze.

Ocena nowoczesności jako środowiska funkcjonowania ucznia nie 
jest jednoznaczna. Podkreśla się osiągnięcia cywilizacyjne związane 
z budowaniem prawdziwie demokratycznego, nieograniczonego cen-
zusami społeczeństwa. Zachwyt zwolenników równości i wolności 
obywatelskiej niewątpliwie może budzić koncepcja społeczności wie-
rzącej we własne siły, samokontrolującej siebie i tworzone przez siebie 
teksty w modelu wielkiej Wikipedii, w całości tworzonej i ocenianej 
przez użytkowników. Zgodnie z hasłem odebrania hegemonii w za-
kresie nadawania rytmu dyskursu publicznego wybrańcom, nadaje-
my wszystkim prawo do pisania i mówienia, a także oceniania ko-
munikatów pojawiających się w publicznej przestrzeni. Otwartość ta 
oczywiście jest pozorna, o ile bowiem prawo państwowe i międzyna-
rodowe nie może stawiać granic obywatelskiego uczestnictwa, o tyle 
w dostępie do form partycypacji pojawiają się ograniczenia związa-
ne ze statusem ekonomicznym lub społecznym, a także kulturowym. 
O nowej definicji autorstwa (w zakresie nowych form badań nauko-
wych) w Web 2.0 pisały Lynn Fendler i Karin Priem: „Web 2.0 prze-
suwa autorstwo w kierunku nowych form wspólnot [internetowych], 
zamazując granice między czytaniem i pisaniem, analogicznie do no-

116 Kinga Białek



wych form wystawiennictwa, w których oglądający stają się częścią 
dzieła sztuki”3 .

Wszyscy użytkownicy Internetu w XXI wieku są współodpowie-
dzialni za tworzenie republiki tekstowej. Rola czytelników nie ogra-
nicza się tylko do odbioru, mogą także pisać własne sądy o tekstach, 
komentować je lub tylko klikać kolorowe ikony wyrażające najprost-
sze emocje. Zmienia się również czas poświęcony zarówno na two-
rzenie, jak i na czytanie tekstów. Ogromne tempo towarzyszące 
funkcjonowaniu w przestrzeni wirtualnej już jest szybkie, a jeszcze 
przyśpiesza. Przypomnę, że podstawowe wyznaczniki charakteryzu-
jące „nową przestrzeń wirtualną” to – oprócz osobistego zaangażo-
wania użytkowników w interaktywną wymianę myśli – ułatwienie 
dostępu do narzędzi internetowych. Aby być „poczytnym autorem”, 
wystarczy skomponować zdanie (?) mieszczące się w limicie stu czter-
dziestu znaków i puścić je w czytelniczy obieg. Jesteśmy świadka-
mi rewolucji, polegającej na tym, że taki komunikat może naprawdę 
zmienić losy świata. Z drugiej strony ograniczenia dotyczą także od-
biorców – ich aktywność często ogranicza się do kliknięcia jednego 
przycisku, czas reakcji mierzy się w mikrosekundach, a konsekwencje 
decyzji o wyborze emotikona mogą być poważne, z czego nie zawsze 
zdają sobie sprawę. Odbiorcy – funkcjonujący jako masa, tłum – nie 
poświęcają na rozważania zbyt dużo czasu, nie biorą na siebie wystar-
czającej odpowiedzialności, choć bywa, że stają się sędziami ferujący-
mi często okrutne wyroki.

W tak opisanej rzeczywistości funkcjonowania uczniów – przy-
szłych dorosłych – cele edukacyjne muszą być skalibrowane nie tyl-
ko na wprost wyrażone potrzeby użytkowników Internetu, związane 
z prostym korzystaniem z narzędzi, ale przede wszystkim na potrze-
by nowej wirtualnej społeczności. I to właśnie jest przestrzeń działa-
nia nauczycieli, szczególnie zaś (w mojej opinii) nauczycieli poloni-
stów, przygotowujących swoich podopiecznych do odpowiedzialnego 
funkcjonowania w nowej „republice tekstów”. Czy jednak jest dla 

3 P. Smeyers, M. Depaepe, E. Keiner (red.): Educational Research: The Im-
portance and Effects of Institutional Spaces. Springer: Dordrecht–Heidelberg–.
–New York–London 2013, rozdz. 13: L. Fendler, K. Priem: Material Context and 
Creationof Meaning in Virtual Places: Web 2.0 as a.Space of Educational Rese-
arch, s. 1�� [tłumaczenie własne].
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nas, polonistów i polonistek, miejsce w nowym porządku społeczno-
kulturowym? W świecie, w którym obwieszczono już śmierć literatu-
ry, a uczniowie masowo rezygnują z czytania?

3 .

Świat bez książek jest łatwy do wyobrażenia – paradoksalnie – dzię-
ki literaturze. Ponad pięćdziesiąt lat temu opisał go Ray Bradbury 
w słynnej dystopii 451 stopni Fahrenheita. Akcja powieści rozgrywa 
się w niedalekiej przyszłości, w rzeczywistości naznaczonej kolejny-
mi wojnami światowymi, w której największą wartością jest spokój 
ducha – osiągany dzięki coraz bardziej wymyślnym formom rozryw-
ki. Świat powieściowy, mimo że wykreowany przed wieloma laty, 
do złudzenia przypomina współczesny. Ludzie pędzą samochoda-
mi, spędzają czas przed wielościennymi telewizorami, więzy rodzin-
ne i emocjonalne ulegają rozluźnieniu. Świat staje się coraz prostszy 
dzięki likwidacji książek. Najważniejsi funkcjonariusze publiczni to 
strażacy, którzy nie mają już za zadanie gaszenia pożarów – te prze-
stały wybuchać, odkąd zaczęto budować ogniotrwałe domy – muszą 
się jednak zająć zapobieganiem gorszym niebezpieczeństwom. Stra-
żacy tropią nielegalne składy książek i bezlitośnie je palą. Wyjaśnie-
nie, dlaczego tak się stało, jest proste. Książki sprawiają, że jesteśmy 
indywidualnościami. Przełożony strażaków, kapitan Beatty, tak wy-
jaśnia swojemu podwładnemu, zafascynowanemu książkami Monta-
gowi, jak ważna jest misja palenia książek:

To nie rząd zakazał czytania książek. Nie było dekretu, deklaracji, cenzury. 
[…] Wszyscy powinni być tacy sami. Ludzie nie rodzą się wolni i równi, jak gło-
si konstytucja, ale zostają zrównani. Każdy jest idealną kopią drugiego i wszyscy 
są zadowoleni, bo nie ma gór, przy których czuliby się mali. Książka w domu są-
siada jest więc jak nabita broń. Trzeba ją spalić. Unieszkodliwić umysł. Któż wie, 
kogo taki oczytany człowiek mógłby wziąć na muszkę? Mnie? Ja nawet przez mi-
nutę nie zniósłbym takiego gadania4 .

4 R. Bradbury: 451 stopni Fahrenheita. Przeł. I. Michałowska. Solaris: Stawi-
guda 2012, s. 77–7�.
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Pozorna sprawiedliwość oznacza tutaj rezygnację z indywidualno-
ści na rzecz uniformizacji. Prawdziwa władza obywatelska wiąże się 
z wiedzą i kompetencjami. Ta świadomość wydaje się najważniejszym 
powodem wprowadzenia zakazu książek, który był wynikiem oddol-
nych zmian kulturowych.

W świecie Bradbury’ego pojawia się jednak nadzieja. Strażak Mon-
tag odkrywa zakazaną przyjemność obcowania z literaturą. Pozna-
je Szekspira, Biblię, zaczyna mówić językiem, którego do tej pory 
nie używał. Na czym polega magia tekstów? Montag, świadomy, że 
jej podlega, nie zdawał sobie sprawy z tego, czym jest. Potrzebował 
przewodnika – stał się nim emerytowany wykładowca literatury an-
gielskiej. Profesor Faber objaśnia swojemu ostatniemu studentowi, 
dlaczego warto zmierzyć się z czytaniem prawdziwych tekstów, a nie 
zadowalać się tylko niezaangażowanym odbiorem komunikatów, któ-
re docierają do nas dzięki mediom:

– Jeśli człowiek nie pędzi z prędkością stu mil na godzinę, myśląc wyłącz-
nie o tym, by się nie rozbić, to gramy w jakąś grę albo siedzimy w pokoju oto-
czeni czterościennym telewizorem, z którym nie można dyskutować. Dlaczego? 
Bo telewizor jest „rzeczywisty”. Jest namacalny. Jest wielki. Mówi ci, co masz 
myśleć. Wywrzaskuje to wniebogłosy. Musi mieć rację. Jest tak przekonujący, 
że twój umysł nie zdąży pomyśleć „co za nonsens!”, nim zaakceptuje jego wnio-
ski. […]

– Moja żona mówi, że książki nie są rzeczywiste.
– I całe szczęście. Można je zamknąć, powiedzieć „chwileczkę, muszę po-

myśleć”. Jest się dla nich bogiem. Kto jednak kiedykolwiek wyrwał się ze szpo-
nów salonu telewizyjnego? Gdy już zapuścisz tam korzenie, telewizja wyhoduje 
z ciebie to, co jej się żywnie podoba. Jest równie rzeczywista jak świat. Jest twoją 
prawdą. Książki można pokonać rozumem […].

– Dokąd zmierzamy? Czy książki mogłyby nam pomóc?
– Tylko, jeśli moglibyśmy otrzymać trzecią potrzebną rzecz. Przypomnijmy: 

pierwsza to wartość, jakość informacji. Druga: czas na jej przetrawienie. A trze-
cia: prawo do działania w oparciu o wiedzę uzyskaną z dwóch pierwszych5 .

Mądre i satysfakcjonujące uczestnictwo w kulturze wymaga od 
nas, użytkowników, krytycznego spojrzenia na nią. Konstatacja 
ta utrzymuje się w mocy, nawet kiedy wyjdziemy poza świat opisa-
ny w powieści Bradbury’ego. Zamiast wszechobecnej telewizji mamy 

5. Ibidem, s. 110–111.
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 Internet we wszystkich jego przejawach. I nasze czasy wymagają jed-
nak częstego zadawania sobie pytania o to, które docierające do nas 
informacje są prawdą. W pędzącej setki kilometrów na godzinę wir-
tualnej rzeczywistości musimy umieć zatrzymać się na moment i za-
stanowić się nad tym, jak na każdy komunikat odpowiedzieć. Bie-
głość w poruszaniu się w tym świecie jest warunkiem tego, by w pełni 
realizować swoją wolność osobistą.

Czytanie literatury i innych tekstów doskonale przygotowuje do 
funkcjonowania w pozatekstowych przestrzeniach. Samo w sobie jest 
wartością, którą warto pielęgnować przez całe życie, ale także po-
zwala na zaistnienie swoistego „sprzężenia zwrotnego” – im lepiej 
funkcjonujemy jako czytelnicy „analogowi”, tym pełniej uczestniczy-
my w przestrzeni wirtualnej. Z drugiej strony korzystanie z narzędzi, 
jakie przynosi nowoczesność, sprawia, że literatura może się rozwi-
jać, wzbogacać i zmieniać.

Dlatego nie możemy wysadzić pracowni polonistycznej. Tak jak 
Montag potrzebował profesora Fabera, tak nasi uczniowie potrzebu-
ją mądrych przewodników po świecie tekstów. Powinniśmy się nimi 
stać my – poloniści – jako doświadczeni czytelnicy, świadomi zagro-
żeń, które mogą stać się udziałem mniej doświadczonych uczestników 
kulturowej wymiany. Nauczyciele i nauczycielki mogą dostarczyć 
uczniom niezbędnej wiedzy o świecie, która jest pierwszym czynni-
kiem wskazanym przez Fabera. Drugim jest czas wartościowej reflek-
sji, który możemy zapewnić uczniom w klasie.

Jeżeli przyjąć, że lekcja jest (przynajmniej raz na jakiś czas) niezwy-
kłym momentem spotkania ludzi z tekstami, to jest małym cudem. 
W świecie, który nieustannie biegnie w przód, zdarza się chwila na 
nabranie oddechu i namysł nad tym, co jest w życiu ważne. Choć taka 
teza być może brzmi górnolotnie, warto tak właśnie spoglądać na na-
ukę szkolną. Nauczyciele mogą stać na straży czasu na myślenie dla 
swoich uczniów, stwarzać im okazję do wymiany poglądów i dysku-
sji. To ich odpowiedzialność – zderzanie uczniów z postawami i py-
taniami, jakie przed laty zadawali sobie inni, na przykład klasyczni 
już dzisiaj pisarze, i tworzenie atmosfery, w której każdy może zebrać 
myśli i spróbować na nie odpowiedzieć. Dla dzisiejszego nauczycie-
la przestrzenią kompetencji nie jest już tylko nauczany przedmiot, ale 
także – a może przede wszystkim – to, co dotyczy kompetencji mięk-
kich i wspierania uczniów w ich własnym rozwoju.
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Trzeci czynnik to najtrudniejsza rzecz. W jaki sposób budować 
w uczniach prawo do samodzielnego podejmowania decyzji? Jak po-
kazywać im, że mogą własnym rozsądkiem „pobić książki”, a co za 
tym idzie – wszystkie teksty? Jak namówić ich do podjęcia wysił-
ku niezgody na wizję świata, jaką oferują inni? Lub wręcz przeciw-
nie – zgody, która jest wynikiem głębokiego namysłu? Mam świa-
domość, że te pytania nie są łatwe, ale to w nich kryje się tajemnica 
wartości funkcji nauczycieli w XXI wieku. Nie zastąpią nas Google 
ani Wikipedia, które są nieograniczoną skarbnicą wiedzy (jestem go-
towa przyznać, że bogatszą niż nasze nauczycielskie głowy), ale nie 
przygotowują uczniów do korzystania z niej, do „prawa do działania 
w oparciu o wiedzę”.

Wrócę w tym miejscu do debaty w Szkole Edukacji i słów Jarosła-
wa Klejnockiego. Najwyższy czas, by przypomnieć sobie, że uczymy 
ludzi po to, byśmy razem budowali społeczeństwo przyszłości. Mu-
simy pamiętać o każdym uczniu i każdej uczennicy, tak projektować 
uczenie, żeby wszyscy stawali się gotowi do podejmowania wyzwań, 
jakie stawia przed nami kultura nowoczesna. Rozumiem idealistycz-
ne postulaty, sama je zapisałam powyżej, nie wierzę jednak w totalną 
rewolucję w szkole. Skupianie się na poszukiwaniu nowości, odrzuca-
nie tradycji w imię postępu nie jest odpowiedzią na potrzeby nowo-
czesności. Wciąż bowiem, jak przed wiekami, najważniejszą rzeczą, 
jakiej możemy nauczyć się w młodości, jest ars bene vivendi, korzy-
stanie z otaczających nas zasobów w pełni, w „rozumnej wolności”. 
Nie oznacza to w żadnym wypadku zamknięcia drzwi klasy szkolnej 
i udawania, że nic w otaczającym świecie nie zmieniło się od czasów 
Adama Mickiewicza. Moim zdaniem, Mickiewicza warto zaprosić do 
klasy szkolnej XXI wieku. 

4 .

Debata, od której przywołania zaczęłam swoją wypowiedź, odbyła 
się w niezwykłym miejscu. Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego jako podstawo-
we założenie swojego programu przyjęła stawianie uczniów w cen-
trum zainteresowania. Dlatego właśnie hasłem, które scala wszystkie 
przedmioty w Szkole Edukacji, jest „skupienie na uczniu”. Wszyscy 
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tworzący tę niezwykłą instytucję są głęboko świadomi tego, jakie są 
i powinny być cele nowoczesnej i efektywnej edukacji. W ramach 
nauczania dydaktyki literatury i języka polskiego udało się, w mojej 
opinii, połączyć tradycyjne cele edukacji polonistycznej z wyzwania-
mi XXI wieku.

Dla mnie – osoby niezwykle zainteresowanej rozwijaniem kompe-
tencji czytelniczych uczniów i uczennic – szczególnie ważna jest obec-
na w programie przedmiotu refleksja nad tym, w jaki sposób kształcić 
odbiorców kultury pisanej we wszelkich jej przejawach – od klasycz-
nych tekstów literackich przez nowe formy rodzące się w sieci po wy-
powiedzi na portalach społecznościowych. Najważniejszymi, moim 
zdaniem, składnikami kompetencji odbiorczych w tym wypadku są 
samodzielność, krytycyzm i gotowość do reakcji.

Jedną z metod, jakie poznają studenci i studentki Szkoły Eduka-
cji, jest metoda „bliskiego i uważnego czytania”6, której skuteczność 
oparta jest na następujących filarach: wielokrotne czytanie tego sa-
mego tekstu, łączenie informacji, wnioskowanie o tekście, stawia-
nie własnych pytań, rozważania metapoznawcze oraz (co wydaje się 
najważniejsze) pisanie jako odpowiedź czytelnicza. Jest to jedna z tak 
zwanych praktyk o udowodnionej naukowo skuteczności – w rapor-
cie powołanego w 1997 roku amerykańskiego komitetu National Re-
ading Panel wskazano strategie, które służą zwiększeniu efektywno-
ści kształcenia rozumienia czytanego tekstu7. Wymieniono wśród 
nich streszczanie, odpowiadanie na pytania do tekstu, a także re-
fleksje o własnym rozumieniu czytanego tekstu i stosowanych przez 
siebie strategiach czytania. Metoda ta, z powodzeniem stosowana 
w Stanach Zjednoczonych, doczekała się polskiej modyfikacji, któ-
rą w ramach kursu kształcenia przyszłych nauczycieli realizuje Szko-
ła Edukacji. Zachęcamy studentów i studentki do tego, aby na swoich 
lekcjach wprowadzali elementy tej strategii. Szczególnie ważne wyda-
ją się tutaj ćwiczenia związane z wielokrotnym czytaniem, pogłębia-

6 Mowa o close reading. W tekście unikam oryginalnego sformułowania ze 
względu na jego wieloznaczność i obecne w polskiej metodologii skojarzenia 
z teorią literacką.

7 Por. Teaching Children to Read: An Evidence-Based Assessment of the Scien-
tific Research Literature on Reading and Its Implications for Reading Instruction ..
National Reading Panel, Washington, DC 2000.
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niem własnych sądów, stawianiem pytań tekstom i samodzielnym po-
szukiwaniem na nie odpowiedzi.

Stosowanie tej strategii wymaga jednak od nauczycieli przyjęcia 
specyficznej filozofii nauczania. Musimy rozumieć naszą rolę bar-
dziej jako tych, którzy „towarzyszą uczniom” w ich uczeniu się, niż 
nauczających. Do nauczycieli należy przede wszystkim oferowa-
nie narzędzi wspierających młodych ludzi w ich rozwoju. Oddajemy 
w ten sposób uczniom prawo do samodzielnego poznawania i rozu-
mienia świata, także świata tekstów. Nie oznacza to jednak ucieczki 
od odpowiedzialności – dojrzały uczestnik kultury musi mieć świa-
domość własnych kompetencji, znać sposoby pogłębiania swoich re-
fleksji lub weryfikacji sądów. Poloniści realizujący założenia Szkoły 
Edukacji rozumieją, jak ważna w tym wymiarze jest ich misja.

Bycie nauczycielem w XXI wieku wymaga nie tylko znajomości 
nauczanego przedmiotu, ale także umiejętności związanych z komu-
nikacją, techniką uczenia, psychologią i wielu innych. Nie można być 
„tylko” polonistą lub polonistką – rozwój przyszłych nauczycieli musi 
być wszechstronny. Dopiero fuzja wiedzy i umiejętności z wielu dzie-
dzin, dostosowanie ich do potrzeb kształcenia polonistycznego, przy-
niesie korzyści i pozwoli na wprowadzenie szkoły w prawdziwą no-
woczesność.

Wydaje mi się, że postulaty te są w pełni realizowane w programie 
Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwer-
sytetu Warszawskiego. Nie próbujmy zatem wysadzać istniejącego 
porządku, ale w jego ramach podejmujmy działania służące praw-
dziwej, głębokiej zmianie myślenia o edukacji, tak by służyła przede 
wszystkim uczniom i uczennicom oraz nam wszystkim – tworzącym 
nowoczesne społeczeństwo obywatelskie.
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Z Koryntu do szkoły..
Przez Drohobycz i Nowy Jork?

Wstęp

Dzięki jednej instytucji spotykają się tutaj dwa doświadczenia. Szko-
ła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu 
Warszawskiego przed kilkoma miesiącami zorganizowała debatę nad 
szkolną edukacją w Polsce1. Uczestniczyli w niej między innymi cyto-
wani poniżej nauczyciele szkolni i akademiccy, a także autorzy niniej-
szego tekstu, z których jedna osoba to tutorka i wykładowczyni Szko-
ły Edukacji, a druga to jej student. Dlatego właśnie mówię o dwóch 
rodzajach doświadczeń: wykładowców i studenta, które z kolei łączy 
to, że wszyscy oni są nauczycielami i potrafią mówić z wnętrza szkol-
nej klasy. 

Cytowane niżej fragmenty wypowiedzi Jarosława Klejnockie-
go i Tomasza Kowalczuka zainspirowały powstanie tego artykułu. 

1 Artykuł powstawał wiosną 201� roku.



Część poświęconą poezji Elizabeth Bishop pisałam razem z Kamilem 
Szczepanikiem, z którym wcześniej przygotowywałam i współprowa-
dziłam zajęcia z dydaktyki literatury i języka polskiego poświęcone 
rozrachunkowi z biografizmem na interpretacyjnych lekcjach języka 
polskiego właśnie na przykładzie twórczości tej poetki. Mam nadzie-
ję, że związki między tym, co mówią wszyscy bohaterowie artykułu, 
okażą się dla czytelnika jasne i pożyteczne, choć część z nich nie zo-
stała zasygnalizowana wprost2 .

Jarosław Klejnocki:

[…] lektury układają dorośli wokół tematów, które są dla nich istotne, a nie 
dla młodzieży. Dlatego że w Polsce funkcjonuje (nie tylko w Polsce oczywiście, 
ale nie rozmawiamy globalnie) tradycja kanonu formacyjnego. Niektórzy mó-
wią: „dzieci się naczytają o wartościach, tożsamości narodowej, lizną tego i na-
siąkną”. Niczym nie nasiąkną, bo niczego nie przeczytają. W związku z tym, 
jak mi się wydaje, potrzebny jest jednak dramatyczny, kopernikański przewrót 
w.kształceniu . Nie wziąłbym odpowiedzialności za to, jak ma to wyglądać. Jak 
bym wiedział, to pewnie bym napisał3 .

Tomasz Kowalczuk:

Nie zgadzam się z tym, że dzieci na początku szkoły chcą się uczyć. Dzieci 
nie chcą się uczyć, dzieci chcą poznawać świat. […] Dzieci idą poznawać świat, 
tak jak w domu. Idą sobie po prostu gdzieś, tym razem do szkoły, i myślą sobie 
naiwnie, że będą dalej poznawać. I.właśnie na tym polega problem – poznawa-
nie świata zaczyna być kwestią uczenia się4.

Każdy ma przecież swoje jak

Nierzadko w Szkole Edukacji sięgamy po porównania: […] jest  
jak […]. Czasem zaznaczamy także wtedy własny, przypisany chwili 
skojarzenia punkt widzenia, dodając: dla mnie. Dzięki temu wszyst-

2 Ze względu na dbałość o jasność przekazu tekst pisany jest przeważnie w for-
mie pierwszoosobowej, choć czasem zbiera doświadczenia czytelnicze i edukacyjne 
dwóch (autorów artykułu) lub większej liczby osób (uczniów i studentów).

3 Dyskusja panelowa o edukacji Co powinno być w.tornistrze?, zorganizowa-
na przez Szkołę Edukacji PAFW i UW 17 października 2017 roku. Zapis przebie-
gu dyskusji w archiwum organizatora.

4. Ibidem .
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ko, co tak powiedziane i usłyszane, ma indywidualny, niepodważalny 
(na razie) sens. „W ciszy nocnej szczekanie / niewidzialnych psów”5.
jest jak „boję się w ciemności, w pokoju, nocą, gdy nie mogę zasnąć” 
albo jak „znane i nieznane zarazem, niepokojące i przynoszące spo-
kój” czy jak „środek nocy letniej, gorącej, w wakacje” lub jak „coś, 
czego się trochę boję, a trochę czekam na to, kiedy już będzie jasny 
dzień”. Każdy ma przecież swoje jak i.może je wypowiedzieć,. jeśli 
tylko przestrzeń i.czas (i.nauczyciel) będą po temu. Na lekcji w szkole 
szukanie własnego jak może – gdy dzieje się w zaprojektowanym wcze-
śniej celu, a czasem nawet i poza nim – wyprzedzić na moment ana-
lizę tekstu, w której rozumną myślą jak czubkiem ostrza oddziela się 
włókno od włókna słownych znaczeń. Warto jest znać ten cel. Może 
nim być na przykład poszukiwanie interpretacyjne dziejące się przez 
przekład wyrażenia pisarza na wyrażenie czytelnika, taki, który nie 
jest parafrazą, lecz uważnym, autorskim przybliżeniem (wyrażenia, 
brzmienia słów, treści, obrazu, wyobrażenia), chwilowym przenie-
sieniem interpersonalnym i. interlingwistycznym, wyczulonym na 
sens i.aurę emocjonalną tego, co zostało „utekstowione” przez pisa-
rza. „Cud zwykły”6 podjęcia rozmowy z utworem literackim, nasta-
wionej na głębokie wielostronne porozumienie, wymagające nie lada 
umiejętności, skoro dotyczy i osoby mówiącej w tekście, i jego auto-
ra, i tego, co im obu (jednemu?) się wymyka, a zostało zapisane-wy-
powiedziane i czeka na odczytanie. Niekoniecznie na pokorną zgodę 
w tej rozmowie, w której czytelnik – jak pisarz – również jest twórcą. 
W każdym razie obaj/oboje/obie, stojąc po przeciwległych końcach 
„tuby” podmiotu lirycznego czy narratora, uspołeczniają świat swo-
ją obecnością i aktywnością dzięki mowie/pisaniu oraz wytwarzaniu 
wzajemnych związków. Jeśli chcą, mogą też próbować w nim sensów, 
znaczeń czy wartości wypowiadanych czy demonstrowanych wobec 
siebie i wobec innych, od odwagi na przykład po poczucie humoru. 
Przy czym uspołecznianie nie jest mniej ważne niż, jak zwykliśmy 

5 Wisława Szymborska Jarmark cudów [online:] http://faculty.virginia.edu/in-
trotopolish/poezja/szymborskajarmark.htm [dostęp: 17 marca 201� roku]. Przy-
kład fragmentu wiersza zaczerpnięty z koncepcji lekcji studentki Szkoły Edukacji 
PAFW i UW Kingi Borzęckiej-Wojciechewicz, którą prowadziła w szkole podsta-
wowej, dyskutowany podczas zajęć z dydaktyki literatury i języka polskiego.

6. Ibidem .
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sądzić, nadawanie znaczeń – przeciwnie, jest warunkiem budowania 
wpływu na świat, chcianej, udomawiającej zmiany.

Z Koryntu do szkoły

Czytelnicy Homo Fabera Maksa Frischa (powieści czytywanej u nas 
w szkołach uczących w programie matury międzynarodowej) z pew-
nością pamiętają grę w porównania, w jaką bawili się Walter i Sabeth 
podczas podróży w Koryncie. Chcieli tam zobaczyć siedem kolumn 
świątyni. Nie mogli znaleźć wolnego pokoju w żadnym hotelu, zde-
cydowali się więc „nocą powędrować dalej i przespać się pod jakimś 
drzewem figowym”7. Zimna, wietrzna czerwcowa noc bez figowców, 
za to z ostami, ujadaniem psów i stadami bydła, nie pozwalała im .
zasnąć.

Przy tym nie mieliśmy pojęcia – opowiada Walter Faber – dokąd nas zaprowa-
dzi ścieżka między skałami, kamienista, pokryta pyłem, dlatego w świetle księ-
życa biała jak gips. Sabeth uznała: jak śnieg! Zgodziliśmy się: jak jogurt! Doko-
ła czarne skały. Jak węgiel, powiedziałem, ale Sabeth znów znalazła coś innego 
i tak bawiliśmy się na drodze, która prowadziła nas coraz wyżej. Ryk osła w nocy: 
jak wprawka na wiolonczeli! Uznała Sabeth, ja zaś powiedziałem: jak nienaoli-
wiony hamulec! […] Białe chatki Koryntu: jak gdyby ktoś wysypał kostki cukru 
z puszki! Ja określiłem to inaczej, po prostu żeby kontynuować naszą grę. Ostat-
ni czarny cyprys: jak wykrzyknik, powiedziała Sabeth. Zacząłem się z nią sprze-
czać: wykrzyknik jest zaostrzony nie w górze, lecz w dole. Wędrowaliśmy całą 
noc. Nie spotkaliśmy żywej duszy. Raz przestraszyło nas beczenie kozy, potem 
znów cisza wśród czarnych nawisów, które pachniały miętą, cisza i bicie serca, 
i pragnienie, nic tylko wiatr w suchych trawach: jak gdyby ktoś szeleścił jedwa-
biem, powiedziała Sabeth; musiałem się namyślać i często nie przychodziło mi 
nic do głowy, to był punkt na korzyść Sabeth, tak brzmiała reguła gry. Sabeth za-
wsze coś znajdowała. Wieże i mury jakiejś średniowiecznej twierdzy: jak kuli-
sy w operze! Przechodziliśmy przez wrota i znowu przez wrota, nigdzie szmeru 
wody, słyszeliśmy echo swoich kroków wśród tureckich murów, a kiedyśmy sta-
wali, śmiertelna cisza. Nasze cienie w świetle księżyca: jak wycinanki, uznała Sa-
beth. Graliśmy do dwudziestu jeden punktów, jak w ping-pongu, potem rozpo-
czynała się nowa partia, aż nagle w środku nocy znaleźliśmy się na samej górze. 
Naszej komety nie było już widać. W oddali morze. Jak blacha cynkowa, powie-

7 M. Frisch: Homo Faber. Przeł. I. Krzywicka. Muza: Warszawa 1991, s. 1�9.
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działem, podczas gdy Sabeth mówiła, że jest zimno, ale mimo wszystko to wspa-
niały pomysł raz przenocować nie w hotelu. Była to jej pierwsza noc pod otwar-
tym niebem. Sabeth dygotała w moich ramionach, podczas gdy czekaliśmy na 
wschód słońca. Przed wschodem słońca jest najzimniej. Potem wypalaliśmy jesz-
cze wspólnie naszego ostatniego papierosa; nie mówiliśmy ani słowa o nadcho-
dzącym dniu, który dla Sabeth oznaczał powrót do domu. Koło piątej pierwszy 
blask jutrzenki: jak porcelana! Z minuty na minutę robiło się jaśniej, na morzu 
i na niebie, nie na ziemi; widać było, gdzie muszą się znajdować Ateny, czarne 
wyspy w jasnych zatokach, odróżniała się woda od lądu, nad tym parę poran-
nych obłoków: jak saszetki z różowym pudrem, powiedziała Sabeth, ja nie znala-
złem żadnego porównania i znowu straciłem punkt: 19-9 dla Sabeth! Powietrze 
o tej godzinie jak jesienne astry. Ja powiedziałem: jak celofan, za którym nie ma 
nic. Teraz już było widać fale bijące o brzeg: jak piana z piwa. Sabeth powiedzia-
ła: jak falbanka. Cofnąłem moją pianę z piwa i znalazłem: jak szklana wata! Ale 
Sabeth nie wiedziała, co to jest szklana wata – i wtedy ukazały się pierwsze pro-
mienie słońca znad morza. Jak snop, jak oszczep, jak pęknięcia na szkle, jak mon-
strancja, jak fotografie bombardujących się elektronów. Za każdą rundę liczył 
się tylko jeden punkt; nie było po co robić pół tuzina porównań; wkrótce potem 
wzeszło słońce, które nas oślepiło; jak pierwszy spust z wielkiego pieca, powie-
działem, podczas gdy Sabeth milczała i z kolei straciła punkt... Nigdy nie zapo-
mnę, jak siedziała na tej skale z zamkniętymi oczami, jak milczała, a słońce na 
nią padało. Powiedziała, że jest szczęśliwa, i tego nigdy nie zapomnę: morze, któ-
re stawało się coraz ciemniejsze, bardziej niebieskie, fiołkowe, Morze Korync-
kie i to drugie, Morze Attyckie, czerwone pola, oliwki zielone jak grynszpan, ich 
długie poranne cienie na czerwonej ziemi, pierwsze ciepło i Sabeth, która obej-
mowała mnie tak, jakbym jej to wszystko podarował, morze, słońce i wszystko, 
i nigdy nie zapomnę, jak Sabeth śpiewała!8

Gra w porównania jest grą miłosną: lekką, beztroską i radosną, 
która mogłaby trwać bez końca, bo słowa, feerie słów, wreszcie pasu-
ją do świata, wybrzmiewają doświadczanie szczęścia. Jak daleka jest 
droga z Koryntu Frischa do sali lekcyjnej? Czy w ogóle da się wyty-
czyć? Czy twórczość ucznia – niech to nawet będzie naiwne pytanie 
– także może współbrzmieć ze szczęściem? Czy tylko z powodu słow-
nych skojarzeń? Oczywiście nie, potrzeba czegoś jeszcze.

8. Ibidem, s. 19�–191.
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Przez Drohobycz

Gdy po raz ostatni czytałam z uczniami w szkole Sklepy cynamono-
we Brunona Schulza, wiele czasu poświęciliśmy na to, by wszyscy 
zrozumieli jego ideę „mityzacji rzeczywistości”, czyli tego, jak sło-
wa, niebanalnie zestawiane, wytrącone ze schodzonych kolein, pró-
bują odnaleźć swoje pierwotne znaczenia. Ich „życie polega na tym, 
że napina się ono, pręży do tysięcy połączeń, jak poćwiartowane cia-
ło węża z legendy, którego kawałki szukają się wzajemnie w ciemno-
ści”9. Słowa „mityzują” – od podstaw ożywiają świat w nazywaniu, 
„majaczą” dookoła jego sensu, zupełnie odwrotnie niż to się zwykle 
w szkole sądzi o związkach mitu (jakiejś „skorupy”) z rzeczywistością 
(ale co nią właściwie jest?). Mówiliśmy o wielkim pisarskim wysiłku 
i wielkiej radości Schulza, o poczuciu humoru i żartach wpisanych 
w tekst. Sklepy okazały się prozą-poezją o życiu i jego wspaniałej, ra-
dosnej kreacji, potężniejszej niż wszystkie upokarzające upadki Ojca 
razem wzięte, a może również dzięki nim. Poprzez pisanie Schulz ko-
chał świat, reprezentowany przez ulice, domy, podwórka, ludzkich 
i zwierzęcych mieszkańców Drohobycza, trochę jak Faber w „dru-
gim etapie” powieści Frischa. Nieortodoksyjna, mało szkolna – trzeba 
przyznać – interpretacja Sklepów cynamonowych okazała się dla na-
szej grupy przepisem na pełne energii, emocjonujące, intensywne ży-
cie, którego uosobieniem wydał nam się narrator, ze wszystkimi umie-
jętnościami i z całą swoją wrażliwością. Droga, jaką razem przeszliśmy 
podczas lekcji, była trudna, ponieważ wymagała uwagi i cierpliwego, 
dalekiego od jakiejkolwiek rutyny, zaangażowanego, a czasem dość 
osobistego bycia z tekstem. Była również całkowicie zaskakująca, nie 
mieliśmy bowiem pojęcia, że się na niej znajdziemy, rozpoczynając roz-
mowę o książce. Nie trzeba dodawać, jakim kontrapunktem dla tak 
widzianego świata Schulza okazała się jego śmierć, której tragizm sty-
ka się na literacki (więc niekoniecznie logiczny) sposób z tragizmem 
umierania Waltera Fabera. Dzieje się ono w tym samym czasie, w jakim 
dzięki radykalnej wewnętrznej zmianie (z „człowieka-rzemieślnika”10..

9 B. Schulz: Mityzacja rzeczywistości, [w:] idem: Opowiadania. Wybór esejów 
i.listów. Zakład Narodowy im. Ossolińskich: Wrocław 19�9, s. 3�5.

10 Por. H. Arendt: Kondycja ludzka. Przeł. A. Łagodzka. Wydawnictwo Ale-
theia: Warszawa 2000, s. 227–232.
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w mężczyznę empatycznego) ten ostatni mógłby zacząć naprawdę 
żyć. Rozmawialiśmy o tym na lekcji i tylko tu nie starczało nam wy-
obraźni do czynienia porównań. Po prostu siadaliśmy wówczas przy 
bohaterach literackich jak przy umierających, zawieszając, jak na bar-
dzo długim wdechu, własne życie, wsłuchując się w ostatnie wypo-
wiadane przez nich słowa. Nie popsuć własnymi rękoma swojej szan-
sy, robić, na co tylko mam wpływ, żeby żyć – taki był (tajemniczy 
w przełożeniu na własne istnienie) przekaz, z jakim niektórzy z nas 
wychodzili z sali na następną lekcję. W innej klasie z nieco podob-
ną, choć prostszą myślą (na przykład o ustrzeżeniu się nieprzeżywa-
nia swojego życia), wywiedzioną z innej rzeczywistości literackiej, bo 
z Panien z.Wilka Jarosława Iwaszkiewicza (czytanych i w polskim pro-
gramie), uczniowie kończyli lekcje interpretacyjne. 

I Nowy Jork

Prawdziwą mistrzynią w zapowiadaniu życia, które dopiero przyj-
dzie, była Elizabeth Bishop. W odniesieniu do jej poezji bardzo czę-
sto mówi się o szczególnym rodzaju skupienia, wytężonej, zmysło-
wo-intelektualnej koncentracji. Passionate attention, jak nazywa tę 
jakość amerykańska krytyka11, zdaje się określać zarówno samą spe-
cyfikę aktu twórczego poetki – cyzelującej, „koncentrującej” swoje 
teksty nierzadko przez długie lata – jak i sam sposób percypowania 
Bishop w świecie: jej zdolność do zatopienia się w zmysłowym od-
czuciu rzeczywistości, zwłaszcza zaś intensywność obserwacji, któ-
ra ujawnia się w precyzyjnej, sugestywnej obrazowości (imagery) jej 
wierszy. Taka pełna pasji uwaga staje się jednocześnie właściwością 
„idealnego”, pełnowartościowego odbioru tej poezji: bycia w tekście, 
w jego niewielkim, choć pojemnym i gościnnym uniwersum.

O tej specyficznej własności poezji Bishop wspominam dlatego, 
że myśl o czymś bardzo zbliżonym towarzyszyła nam, gdy w Szkole 
Edukacji projektowaliśmy, a później prowadziliśmy zajęcia poświęco-
ne amerykańskiej poetce. Chcąc uniknąć uproszczeń krytyki biogra-

11 Por. między innymi: J. Hollander: The Work of Poetry. Columbia Universi-
ty Press: New York 1997, s. 2�0–2�1.
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ficznej z jednej strony i radykalnie strukturalistycznego traktowania 
dzieł jako bezosobowych tworów z drugiej, myśleliśmy o takim inter-
pretacyjnym działaniu, które pozwoliłoby stanąć maksymalnie blisko 
Bishop, ukazać coś, co można by nazwać jej poetycką „doświadcze-
niowością” – specyficzny, przejawiający się w tekstach modus bycia 
w świecie, widzenia go i uświadamiania go sobie. W takim bliskim 
byciu z wierszem i jego autorką miały pomóc nam rozmaite, nie tylko 
tekstowe ślady jej obecności: nagranie głosu, gdy sama poetka czy-
ta swoje utwory12, malowane przez nią obrazy13, na których autorka 
North & South utrwalała bliskie sobie widoki i przedmioty, wnętrza 
jej domów ukazane w filmowym dokumencie Barbary Hammer14, ko-
pie rękopisów poetki, ilustrujące kolejne wersje jej utworów15 (a zara-
zem zmagania Bishop z nadaniem tekstowego kształtu własnemu do-
świadczeniu), wyimki z jej listów do przyjaciół i bliskich16 .

Te i inne odwołania pozwoliły nam skupić się wokół pytań, któ-
re zdają się jeśli nie nieoczywiste, to przynajmniej mało „szkolne”: co 
wspólnego mają linie, za pomocą których Bishop komponuje swoje 
obrazy, z tymi, którymi rysuje krajobraz i przedmioty w swoich wier-
szach?17 Czy głos, który „słyszymy” w tekstowym zapisie One Art,.
brzmi podobnie do kobiecego głosu z nagrania? Zbliżyliśmy się rów-
nież – takie mam odczucie – do tak ważnego dla poetki świata przed-
miotów. Ten świat bywa ciasny, podszyty warstewką melancholii 
i czyjejś dojmującej nieobecności – jak w słynnej Sestynie18, którą czy-
taliśmy w oryginale, w dwóch tłumaczeniach i nawiązując do opo-
wiadania W.osadzie19, bywa również krzepiący i ciepły – jak piecyk, 

12 Por. http://www.hcl.harvard.edu/poetryroom/listeningbooth/poets/bishop.
cfm [dostęp: 20 marca 2017 roku].

13 Por. E. Bishop: Exchanging Hats: Paintings. Farrar, Straus and Giroux: 
New York 2011.

14 B. Hammer: Welcome To This House. New York 2015 [film].
15 E. Bishop: Edgar Allan Poe & The Juke-Box: Uncollected Poems, Drafts, 

and Fragments. Farrar, Straus and Giroux: New York 2007, s. 225–240.
16 Por. eadem: One Art. Letters. Farrar, Straus and Giroux: New York 1995.
17 Por. L. Anderson: Elizabeth Bishop. Lines of Connection. Edinburgh Uni-

versity Press: Edinburgh 2015, s. 144–1�9.
18 E. Bishop: Sestyna, [w:] eadem: 33 wiersze. Przeł. S. Barańczak. Społeczny 

Instytut Wydawniczy: Kraków 1995, s. �9.
19. Eadem: Dwa opowiadania. Przeł. M. Szuster. „Literatura na Świecie” 

2017, 9–10, s. 1�5–200.
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symbol domowego ciepła na obrazie Red Stove and Flowers20. Przyję-
cie takiej interpretacyjnej ścieżki, takiego klucza, pozwoliło również 
wnikliwiej spojrzeć na formalną stronę utworów poetki. Choć wła-
ściwie należałoby chyba ująć rzecz inaczej: pozwoliło zerwać z cha-
rakterystycznym dla szkoły, dualistycznym myśleniem o formie i tre-
ści. W tym, co nazywamy formą, zobaczyć nie tyle kunszt, ile rodzaj 
psychicznego „gestu” chroniącego przed popadnięciem w ckliwość, 
afektację czy – jak chciałby Stanisław Barańczak – „ekshibicjonistycz-
ne mazgajstwo”21. Wspólne przejście przez kolejne szkice sławnej vi-
lanelli Bishop – tej, przy której „wszyscy płaczą”22 – było kolejnym 
doświadczeniem, nowym lekturowym przeżyciem tekstu, który zna 
się już przecież na pamięć. Końcowa parenteza, która rozsadza wy-
rafinowaną „gładkość” wiersza Bishop, niespodziewanie eksploduje 
w tej rozpędzonej, potoczystej litanii strat – we wspólnej lekturze po-
nownie wybrzmiała z pełną siłą.

Można zapytać, dlaczego zdecydowaliśmy się zaproponować gru-
pie studentów-nauczycieli Szkoły Edukacji jako materiał na zajęcia 
z dydaktyki właśnie wiersze Elizabeth Bishop. Poetce tej pamięta się 
jej One Art (Ta jedna sztuka) jako wiersz „maturalny”, którego obec-
ność przed kilkoma laty na arkuszu egzaminacyjnym była dla wielu 
osób kompletnym zaskoczeniem. Bo kto taką poezję czyta w liceum? 
Jak uczeń ma ją zrozumieć, napisać o niej i dobrze zdać egzamin?23.
Czy nie lepiej byłoby zdecydować się na coś jednak mniej wymagają-
cego w lekturze, ale podobnego? Może coś Miłosza z okresu amery-
kańskiego? Albo Julię Hartwig? Czy choćby Barańczaka? Bishop jed-
nak jest niezastępowalna i musiał to wiedzieć ktoś, kto podawał ją 
do egzaminacyjnego arkusza. W czytelnikach, którzy ją troszkę po-

20. Eadem: Exchanging Hats: Paintings,.op. cit.,.s ..67 .
21 S. Barańczak: Wstęp, [w:] E. Bishop: 33 wiersze,.op. cit.,.s ..9 .
22 Por. E. Bishop: Edgar Allan Poe & The Juke-Box,.op. cit.,.s ..223 .
23 John Ashbery nazywa Bishop „pisarką dla pisarzy dla pisarzy”, wskazu-

jąc tym samym na wyjątkowy, skomplikowany i niełatwy w odbiorze charakter 
jej poezji. Nie znaczy to rzecz jasna, że nie powinno się jej czytać z młodzieżą 
– przeciwnie, praktyka szkolna pokazuje, że licealiści bez kompleksów, z zacie-
kawieniem odczytują znaczenia tych wierszy, choć z pewnością wiele jest jeszcze 
do zrobienia, by Bishop stała się „pisarką dla uczniów dla uczniów”. Por. A. So-
snowski: Końce poezji: druga prezentacja Elizabeth Bishop. „Literatura na Świe-
cie” 2000, 12, s. 205.
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znali i bardzo polubili, budzi „silne uczucie lojalności i oddania”24,.
które dają nauczycielowi siłę do wymagających i czasochłonnych po-
szukiwań, przygotowań do zajęć rozpoczynanych na długo przed lek-
cją. Gdy o niej rozmawialiśmy, planując zajęcia, wyglądało to na wy-
mianę doświadczeń z obcowania z osobą bliską, którą akurat oboje 
znamy i chcemy – jesteśmy pewni, że to ważne – by uczący czytali 
i interpretowali z uczniami jej poezję. Dlaczego ważne? Z wielu po-
wodów na plan pierwszy wysuńmy jeden: czułą uważność dla fizycz-
nej i duchowej czy emocjonalnej materii tego świata. Takie jej widze-
nie jest przekazywalne, trzeba tylko otworzyć się na to, co Bishop 
hojnie daje. Czy to nie rozwiązuje problemu uczenia się jako pozna-
wania, zapośredniczonego doświadczania? Ponieważ oboje uważali-
śmy, że tak, przygotowaliśmy zajęcia we współprowadzeniu, także po 
to, aby wzmocnić ich działanie na każdego z uczestników. Nie mu-
sieliśmy wcześniej, jak by należało, dyskutować naszych filozofii na-
uczania, skoro w punkcie wyjścia zaufaliśmy tej samej „nauczyciel-
ce”. Elizabeth Bishop w ostatnich latach życia dla grupki studentów 
próbujących twórczości poetyckiej prowadziła na Harvardzie najbar-
dziej zaawansowany kurs pisania. Zamarzyliśmy o.nauce zaawanso-
wanego czytania wymagającej poezji. O.tak rozumianym „koperni-
kańskim przewrocie w.uczeniu” (Jarosław Klejnocki) .

Elizabeth Bishop prawdopodobnie raz tylko, na przyjęciu wyda-
nym z okazji ukazania się powieści Zestaw do śmierci (Death Kit), 
spotkała się z Susan Sontag25, lecz kontakt ten w nic się nie prze-
mienił, pozostał dla nich obu bez większego znaczenia. Może „żar-
łoczność” kulturowa Sontag za rzadko mogła natrafić na cokolwiek, 
co powściągliwie i z rzadka publikowała Bishop, a Bishop czuła się 
zbyt onieśmielona ekscentryzmem i społeczno-politycznym, mani-
festacyjnym zaangażowaniem Sontag? Nie wydaje się bowiem, aby 
najważniejsze poglądy czy nawet styl życia bardzo różniły je od sie-
bie. W każdym razie z lektury Sontag Bishop wynosiła wrażenie, że 
ta zbyt dużo jak na nią wie i aby ją czytać, przypominała sobie He-
gla i historię myśli francuskiej26. Amerykańska poetka zaczytywała 

24 J. Ashbery: Druga prezentacja Elizabeth Bishop. Przeł. T. Pióro. „Literatu-
ra na Świecie” 1994, 3, s. 24�.

25 Por. E. Bishop: One Art. Letters,.op. cit.,.s ..467 .
26. Ibidem .
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się w listach innych, także dawnych poetów, sięgała po eseje kryty-
ków, którym ufała, czasem ze sporym opóźnieniem, spowodowanym 
transportem między Stanami a Brazylią, brała do ręki gazety. W jed-
nej z nich mogła trafić na esej Sontag Przeciw interpretacji27. Jeśli tak, 
to jego tytuł na pewno przyciągnął jej uwagę, ponieważ Bishop tak-
że była przeciw interpretacji rozumianej akademicko, zwłaszcza gdy 
było to całkiem wtedy świeże close reading28. Pod znakiem zapyta-
nia stawiała samo oddzielenie tekstu od autora, a także formy dzieła 
od jego treści. Podobnie jak Sontag, wzdragała się przed zbyt brutal-
nym sondowaniem znaczeń i wypalaniem na delikatnym ciele utworu 
pieczęci interpretacyjnych szkół. „Poznać rzecz taką, jaką jest”, „od-
sunąć treść na bok, aby w ogóle być w stanie zobaczyć dzieło”, „na-
uczyć się więcej w i d z i e ć, s ł y s z e ć, o d c z u w a ć”, pokazywać, 
„w j a k i s p o s ó b i s t n i e j e d a n e d z i e ł o, a nawet ż e i s t -
n i e j e”, a nie odkrywać, „c o o n o z n a c z y”29 – pod większością 
postulatów Sontag chętnie by się pewnie podpisała. „Nie potrzebu-
jemy hermeneutyki, ale erotyki sztuki”30 – tym zdaniem kończy się 
esej Przeciw interpretacji. Erotyka zamiast interpretacji? W szkole?! 
Tak jak chciał Max Frisch, tworząc Fabera, i Bruno Schulz, „mityzu-
jąc” świat? Więcej widzieć, słyszeć i.odczuwać. W.dydaktyce literatu-
ry i.języka: patrzeć, być.
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Między szlachetną improwizacją a wstydliwym 
rzemiosłem – rzecz o planowaniu lekcji

Pokutuje wśród nas – nauczycieli – mit pedagoga artysty, który 
w uniesieniu tworzy swoje wielkie dzieło: przeszywającą trzewia 
uczniów lekcję. Wydaje się, że mit ten lokuje się zwłaszcza u polo-
nistów1 blisko romantycznego przekonania o wyższości improwiza-
cji nad artystycznym rzemiosłem. Natchnienie spływające na twórcę 
i natchnienie spływające na nauczyciela jest świadectwem jego wyjąt-
kowości i nieprzeciętnego talentu.

Praktyka, jak to zwykle z praktyką bywa, nie jest aż tak radykalna. 
Nauczyciele artyści czynią pewne przygotowania do występu. Roz-
poczynają najczęściej od prywatnej lektury tekstu źródłowego, opra-
cowań, kontekstów, aby następnie dokonać selekcji materiału, z któ-
rym należy zapoznać uczniów. Niekiedy etap przygotowań obejmuje 
wybór metody pracy na lekcji (zdecydowanie częściej w szkole pod-
stawowej niż na późniejszych etapach kształcenia), sposobu spraw-
dzenia opanowanych treści lub sporządzenia notatki. O precyzyjnym 
projektowaniu przebiegu zajęć, zdaniem wielu, nie może być mowy, 
ponieważ lekcja to żywioł, interakcja, spotkanie, a planowanie zabija 
wszystko to, co w niej najcenniejsze.

1 Większość rozważań zawartych w niniejszym opracowaniu ma charakter 
ogólnodydaktyczny, ale w związku z tym, że pisze go polonistka, przykłady będą 
przede wszystkim dotyczyły nauczania języka polskiego.



W koncepcji, o której mowa, skrupulatne przygotowanie lekcji 
uznawane jest za rodzaj opresji: uczeń zostaje wepchnięty w uwiera-
jący go schemat czasu, aktywności, a co gorsza – sposobów rozumo-
wania (co miałoby się wyrażać w zapisywaniu w konspektach przewi-
dywanych odpowiedzi uczniów). W tak pojmowanym edukacyjnym 
projektowaniu scenariusz jest zawstydzającym dowodem skostniałe-
go, ograniczającego spontaniczność uczniów myślenia nauczyciela lub 
(w lepszym wariancie) jego niedoświadczenia. Precyzyjne określanie 
efektów kształcenia jest uznawane za niezgodne ze sztuką dobrego 
uczenia, którego rezultatów nie można z góry przewidzieć. Wszyst-
ko zależy bowiem od uczniów – ich naukowej dyspozycji. Pogląd 
ten wynika, jak sądzę, z troski o podopiecznych, chęci podążania za 
nimi: uwzględniania na lekcji wyłaniających się potrzeb, zaintereso-
wań, wyzwań, a jest wzmacniany popkulturowymi przedstawienia-
mi nauczycieli pokroju Johna Keatinga – odgrywającego w czasie lek-
cji swój wielki performance, w którym stawką jest rząd uczniowskich 
dusz. W rzeczywistości utrwala obowiązujący model lekcji – z na-
uczycielem w centrum wydarzeń – w którym to uczniowie podążają 
za charyzmatycznym wychowawcą, a nie nauczyciel za edukacyjnymi 
potrzebami dzieci i nastolatków.

W Szkole Edukacji nie wierzymy w siłę lekcji przygotowanej jedy-
nie w zarysie, a tym bardziej w moc improwizacji. Nauczyciel dzia-
łający spontanicznie decyzję o kolejnych lekcyjnych aktywnościach 
podejmuje na podstawie wątpliwej jakości przesłanek – głosów po-
jedynczych uczniów, odczuwanego (subiektywnie) poczucia zaanga-
żowania, własnych zainteresowań. Tylko w zarysie wie, dokąd zmie-
rza, co sprawia, że dowolnie wybiera umiejętności, które uczniowie 
będą rozwijali na danej lekcji, a proces kształcenia staje się chaotycz-
ny. Taki model nauczania, chociaż deklaratywnie ma sprzyjać odpo-
wiadaniu na potrzeby uczniów, w praktyce przeznaczony jest jedy-
nie dla wybranych – najaktywniejszych i głośno wyrażających swoje 
zdanie lub najmniej zaangażowanych, okazujących swoją dezaproba-
tę, czym motywują nauczyciela do podążania na lekcji za nimi2 .

2 O pokusie podążania podczas zajęć za wybranymi uczniami lub studentami 
mówiła podczas panelu przywołanego na początku niniejszej publikacji doktor 
Joanna Jeziorska-Haładyj.
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Nauczyciel, który chce podczas lekcji odpowiadać na zróżnico-
wane potrzeby wszystkich uczniów, musi ją odpowiednio przygoto-
wać3. Uwzględnienie licznych danych (na przykład o zainteresowa-
niach uczniów, o ich mocnych stronach, o trudnościach, z którymi się 
zmagają) obliguje nauczyciela do pogłębionej refleksji nad przebie-
giem zajęć, podczas których każdy uczeń będzie aktywny, stanie się 
więc jej głównym aktorem4. Projektowanie kształcenia, zgodne z wie-
dzą płynącą z badań nad efektywnością edukacji5, powinno uwzględ-
niać refleksję skupioną na celach i efektach kształcenia, strukturze 
lekcji, jakości zadań edukacyjnych (zróżnicowanych dla poszczegól-
nych uczniów w klasie), sposobach monitorowania uczenia się pod-
czas lekcji (dowody uczenia się) i po zakończonym procesie (dowody 
osiągnięcia celu), przewidywanie możliwych trudności oraz błędnych 
koncepcji uczniów.

Ponieważ projektowanie procesu edukacyjnego jest, jak widać 
z mnogości wymienionych wyżej zadań, niezwykle wymagające i ba-
zuje na licznych umiejętnościach nauczyciela, przygotowaniu do nie-
go należy poświęcić dużo uwagi. Jest to powód, dla którego w Szkole 
Edukacji planowaniu poświęcony jest osobny kurs6. Jego zakres obej-

3 O tym, jak należy przygotowywać lekcje w klasach zróżnicowanych, pisze 
w licznych publikacjach amerykańska badaczka Carol Ann Tomlinson – por. na 
przykład: C.A. Tomlinson, M.B. Imbeau: Leading and Managing a.Differentiated 
Classroom. ASCD: Alexandria 2010; C.A. Tomlinson: The Differentiated Class-
room: Responding to the Needs of.All Learners. ASCD: Alexandria 1999.

4 Podzielam przekonanie doktora Tomasza Kowalczuka. Porównał on pod-
czas przywołanego już panelu swoją nauczycielską rolę z działaniem akuszerki, 
która „pozwala się urodzić drugiemu człowiekowi”.

5 Por. J. Hattie: Widoczne uczenie się dla nauczycieli. Przeł. Z. Janowska. 
Centrum Edukacji Obywatelskiej: Warszawa 2015. 

6 W Szkole Edukacji uznajemy artystyczny charakter kreowania procesu 
kształcenia, sztuki tej dopatrujemy się jednak nie w widowiskowo wyglądającej 
lekcji, a w rzemieślniczej pracy ją poprzedzającej. Dlatego przedmiot dotyczący 
edukacyjnego projektowania nazwaliśmy przedmiotową (matematyczną i polo-
nistyczną) sztuką nauczania. Jego program został opracowany przez Kingę Bia-
łek, Marię Samborską, Agnieszkę Sułowską, Magdalenę Swat-Pawlicką i Iwonę 
Kołodziejek. Zamysł artykułu – w większości oparty na koncepcji przedmiotu, 
o którym mowa – został szczegółowo omówiony z Agnieszką Sułowską. Chociaż 
nie jest ona współautorką niniejszego tekstu, to wiele myśli w nim zawartych zo-
stało z nią uzgodnionych, co chciałabym podkreślić.
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muje ćwiczenie kompetencji, z których kilka wybranych omówiono 
poniżej.

Rzemieślnicza praca nauczyciela rozpoczyna się od opracowania 
celów i efektów lekcji, w odniesieniu do wcześniej określonych celów 
dla danego działu, semestru i roku. Jest to truizm, na który zgodzą 
się wszyscy, niezależnie od tego, jak definiują rolę nauczyciela i jaką 
funkcję przypisują planowaniu lekcji. Różnice podejść widoczne są 
dopiero na poziomie uzgodnienia, co jest, a co nie jest celem eduka-
cyjnym i jaka jest relacja między celami krótko- i długoterminowy-
mi oraz celami a efektami kształcenia. Szczególnie zaś – w jakiej mie-
rze cel i (lub) efekt musi być konkretny, czyli zoperacjonalizowany. 
W podstawie programowej (obecnie w podstawach) dla przedmiotu 
szkolnego o nazwie język polski można szukać podpowiedzi, ale nie 
odpowiedzi. Jej zapisy wymagają analitycznego działania nauczycie-
la, prowadzącego do wyróżnienia kolejnych etapów nabywania umie-
jętności i wiedzy, stanowiących składowe złożonych kompetencji. 
Interpretacja pozwala na uszczegółowienie celów w odniesieniu do 
konkretnych uczniów (ich potrzeb wynikających z rozwoju nie tyl-
ko poznawczego, ale także emocjonalnego, fizycznego, społecznego) 
– tak powstają efekty kształcenia, czyli zoperacjonalizowane cele.

Cel długoterminowy powinien odnosić się do kompetencji spo-
łeczno-kulturowych, obejmować kształtowanie postaw i nabywanie 
złożonych umiejętności oraz, co istotne, być ważny z perspektywy 
uczniów. Cel krótkoterminowy, pozostający w logicznej zależno-
ści z celem długoterminowym, musi być tak sformułowany, by jasno 
określał kształtowaną wiedzę i umiejętność oraz umożliwiał uzy-
skanie różnych efektów. Sekwencja celów krótkoterminowych po-
winna uwzględniać narastanie kompetencji (kolejne kroki jej rozwo-
ju). Efekty kształcenia są zaplanowanym wynikiem osiągnięcia celu, 
uszczegóławiają poziom i zakres nabywanej wiedzy, umiejętności 
i kształtowanych postaw. To na ich podstawie można określić lub zre-
konstruować wymagania edukacyjne i zaprojektować dowody osią-
gnięcia celu. Ponieważ efekty odnoszą się do zdiagnozowanych po-
trzeb uczniów, mogą być zróżnicowane dla poszczególnych dzieci7 .

7 Por. C.A. Tomlinson, J. McTighe: Integrating and Differentiated Instructu-
ion. Understanding by Design: Connecting Content and Kids. Pearson: Alexan-
dria 200�.
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Lwia część pracy związanej z określaniem celów i efektów oraz 
układaniem ich w sekwencje umożliwiające kolejne etapy narastania 
kompetencji jest wykonywana przez autorów programów nauczania 
wykorzystywanych w szkołach. Nauczyciel indywidualizujący swo-
je kształcenie nie może bazować wyłącznie na gotowych schematach 
lekcji. Polonista jest zobowiązany do wprowadzania modyfikacji, 
które sprawią, że program skrojony na ogólną miarę zostanie dosto-
sowany do potrzeb konkretnych uczniów.

Określanie precyzyjnych efektów lekcji nie wyklucza możliwości 
osiągania na zajęciach celów niepoddających się łatwej operacjonali-
zacji, na przykład związanych z rozwojem postaw, a uzyskanie zało-
żonych efektów nie jest jedynym wyznacznikiem dobrych zajęć. Praca 
nad celami i efektami ma przede wszystkim motywować nauczycie-
li do weryfikacji działań podejmowanych na lekcji – ich zasadności .
i jakości.

Określanie celów i precyzyjne definiowanie efektów jest świadec-
twem odpowiedzialnego namysłu nad procesem uczenia. Jednocze-
śnie odpowiednie ich zakomunikowanie uczniom czyni ich współod-
powiedzialnymi za proces swojego rozwoju. Nie są wówczas biernymi 
podmiotami, których wszechwiedzący nauczyciel prowadzi do zna-
nego tylko jemu celu. Jak zauważa profesor Ryszard Koziołek, na-
uczyciele muszą być gotowi odpowiedzieć na uczniowskie pytanie 
„po co mi to?”8. Polonistom nietrudno znaleźć uzasadnienie przydat-
ności nabywanych na ich przedmiocie kompetencji ogólnych. Komu-
nikowanie znaczenia składowych umiejętności nie jest już tak pro-
ste9. Wymaga przygotowania, a najlepiej stworzenia przestrzeni do 
wspólnego namysłu z uczniami10. Podczas wizyty studyjnej w jed-

8 Jednocześnie profesor Ryszard Koziołek, podobnie jak podczas przywoły-
wanego już panelu profesor Michał Szurek, przestrzega przed nadmiernym prag-
matyzmem, „natychmiast kapitalizującym wszystkie treści kształcenia”. Roz-
mowa z profesorem Ryszardem Koziołkiem na antenie radia eM: https://www.
radioem.pl/doc/4�553�9.prof-Ryszard-Koziolek-przygotowujemy-US-do-refor-
my [data: 21 października 201� roku].

9 O tym, że określanie celów edukacyjnych nastręcza polonistom trudno-
ści, pisał przed laty mistrz dydaktyki polonistycznej Stanisław Bortnowski. Por. 
S. Bortnowski: Przewodnik po sztuce uczenia literatury. Stentor: Warszawa 2005, 
s. 49–50. 

10 Robert Marzano, powołując się na wyniki metaanalizy Marka Lipseya 
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nej z publicznych szkół podstawowych na Manhattanie miałam oka-
zję obserwować lekcję przyrody, podczas której uczniowie wraz z na-
uczycielem całe zajęcia poświęcili na działania pozwalające im lepiej 
zrozumieć cele i przewidywane efekty rozpoczynanego właśnie cyklu 
lekcji. Co ważne, przedstawione przez nauczyciela cele krótkotermi-
nowe analizowali nie tylko z punktu widzenia całego nadchodzące-
go roku, ale także własnych celów, z którymi rozpoczynali w danym 
okresie naukę.

Poza edukacyjnym projektowaniem naukowo i praktycznie zajmu-
ję się kwestiami związanymi z zachowaniami uczniów podczas lekcji, 
szczególnie uniemożliwiającymi normalny przebieg zajęć (tak zwany-
mi sytuacjami trudnymi). Ich rozwiązanie wymaga odpowiedniego 
zdefiniowania przyczyn obserwowanych problemów. Dobrze jest na 
wstępie wykluczyć zachowania niepożądane, typowe jednak dla roz-
woju dzieci i nastolatków (na przykład młodzieńczy bunt) i równie 
typowe, wynikające ze znudzenia. Te ostatnie występują częściej, niż 
przyjęło się sądzić. Uczniowie nudzą się w polskich szkołach najczę-
ściej z trzech powodów. Po pierwsze, uczą się czegoś, co już potrafią, 
na przykład odmiany przez przypadki (dzieci fortunnie odmieniają 
słowa od piątego roku życia, a wyzwanie stanowią jedynie wyjątki). 
Po drugie, znudzenie uczniów (jak również frustracja) może wyni-
kać z pogłębiającego się niezrozumienia omawianych treści. Po trze-
cie, nauczyciele, w tym poloniści, bardzo często serwują zadania nie-
wymagające prawdziwego intelektualnego zaangażowania. Mogą być 
one nawet bardzo trudne (dotyczą na przykład pamięciowego opano-
wania dużej partii materiału), nie motywują jednak do rozwiązywa-
nia prawdziwych problemów.

Przed napisaniem niniejszego artykułu musiałam przeprowadzić 
analizę postawionej w tytule kwestii, uporządkować zebrane in-
formacje, wyciągnąć logiczne wnioski, teraz zaś układam je w spój-
ną (mam nadzieję) wypowiedź. I chociaż praca ta jest nieco żmudna, 
to jednak gdy dobrnę do końca tej wypowiedzi, będę czuła satysfak-
cję. Zwłaszcza że wypowiadam się na temat, który sama wybrałam 
i który jest dla mnie ważny. Jestem zaangażowana, wykonuję bowiem 

i Davida Wilsona, wskazuje wzrost efektywności lekcji, na których jest wprowa-
dzany cel, aż o 21%. Por. R.J. Marzano: Sztuka i.teoria skutecznego nauczania ..
Przeł. A. Kasprzak, J. Czernik, A. Kurzemska. Civitas: Warszawa 2012, s. 19. 
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działania, których cele w taksonomii Benjamina Blooma są uznawane 
za wyzwania poznawcze. Uczniowie na lekcjach języka polskiego bar-
dzo często mogą być zaciekawieni tematem, angażować się emocjo-
nalnie (co również jest niezmiernie istotne), ich ciekawość poznawcza 
nie jest jednak rozbudzona11. Analiza zadań zamieszczonych w róż-
nych podręcznikach dostarcza dowodów potwierdzających moją tezę. 
Duża część ćwiczeń dotyczy zastosowania wiedzy w różnych kon-
tekstach oraz pozyskiwania i wyszukiwania informacji, a te szybko 
uczniów nudzą.

Tworzenie zadań prawdziwie angażujących intelektualnie, a jed-
nocześnie celowych i prowadzących do kształcenia pożądanych efek-
tów, jest niezwykle trudne i wymaga od nauczyciela namysłu. Nie są-
dzę, że jest to możliwe w spontanicznym działaniu podczas lekcji. 

Swego czasu popularna była wśród metodyków praktyka, polega-
jąca na umieszczaniu w konspektach, pod zapisywanymi w nich pyta-
niami, oczekiwanych odpowiedzi uczniów. Takie działanie miało da-
wać poczucie kontroli nad procesem uczenia, a wynikało, jak sądzę, 
z dążenia do reprodukowania na lekcji jednej, „właściwej” interpreta-
cji tekstu. Odmienna odpowiedź powodowała lawinę pytań pomoc-
niczych (często sugerujących), które naprowadzały dzieci i młodzież 
na pożądany tor myślenia o tekście. Zapisywanie właściwych odpo-
wiedzi uczniów jest z oczywistych względów uznawane za relikt, do 
którego nie warto wracać. Czymś zupełnie innym jest praktykowa-
ne w Szkole Edukacji przewidywanie możliwych sposobów rozumo-
wania uczniów. Refleksja nad tym, jak uczniowie mogą myśleć (szcze-
gólnie zaś nad tym, jakich błędów można się spodziewać) pozwala 
nauczycielowi na przygotowanie dodatkowych zadań. Dzięki nim te 
błędne koncepcje zostaną objaśnione, a nawet wykorzystane do po-
głębienia rozumienia danego problemu. Polonista przygotowujący 
się do omówienia z klasą w szkole podstawowej Przypowieści o.maku.
Czesława Miłosza może śmiało założyć, że znajdą się w jego klasie 
uczniowie, którzy w tekście dostrzegą jedynie znaczenia dosłowne. 
Dowodem na to niech będą liczne prace plastyczne uczniów zamiesz-

11 Szerzej o taksonomii celów edukacyjnych i poznawczych wzywaniach w: 
B. Bloom (red.): The Taxonomy of Educational Objectives, The Classification of 
Educational Goals,.Handbook I: Cognitive Domain. Susan Fauer Company, Inc.: 
New York 195�.
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czone w Internecie, przedstawiające domki umieszczone na maków-
kach. Mogą świadczyć o jednowymiarowej, niepogłębionej lekturze 
(należałoby to sprawdzić, dopytując autorów o znaczenia poszcze-
gólnych elementów zawartych na rysunkach). Taki sposób odczyta-
nia tekstu nie jest błędem w tradycyjnym pojmowaniu tego słowa (jak 
błąd językowy), jest jednak odczytaniem niewystarczającym. Nauczy-
ciel przewidujący tę sytuację może już przed lekcją przygotować do-
datkowe zadania, które pozwolą uczniowi samemu (bez podpowie-
dzi ze strony nauczyciela) zrozumieć niedosłowność przedstawionego 
w tekście Miłosza obrazu i odkrywać kolejne znaczenia.

Przewidywanie możliwych błędów wiąże się z projektowaniem 
przez nauczyciela dowodów uczenia się klasy. Polonista przed lek-
cją powinien zadać sobie pytanie: po czym poznam, że wszyscy moi 
uczniowie są na dobrej drodze do osiągnięcia celu lekcji? Nauczyciel 
rezygnujący z tej refleksji naraża siebie, a raczej swoich uczniów, na 
sytuację, w której o ich trudnościach dowiaduje się dopiero na spraw-
dzianie podsumowującym określony etap kształcenia, czyli zdecydo-
wanie za późno.

W strukturze konspektu, który wykorzystują do planowania lek-
cji studenci Szkoły Edukacji, przewidziane jest miejsce nie tylko na 
wskazywanie możliwych błędów i sposobów ich wykorzystania 
w procesie uczenia, ale także na przewidywania trudności, wynika-
jących między innymi ze sposobu prowadzenia lekcji (zastosowanych 
metod), trudności wychowawczych w klasie, problemów organiza-
cyjnych. Przykładem takiej trudności jest spotykana w wielu klasach 
niechęć uczniów do pracy w grupach. Przewidując taki problem, na-
uczyciel, zamiast porzucać daną formę pracy (zwłaszcza gdy – tak 
jak praca w zespołach – ma ona niekwestionowane korzyści12), szuka 
sposobów pokonania prognozowanych trudności.

Podsumujmy – nauczyciel przed lekcją powinien precyzyjnie okreś-
lić cele i efekty lekcji, dostosować do nich zadania prawdziwie an-
gażujące poznawczo wszystkich uczniów, ułożyć je w sekwencję 
odpowiadającą kolejnym etapom nabywania danej umiejętności. Na-
stępnie powinien zastanowić się nad możliwymi błędami uczniów, 
najlepiej w odniesieniu do danych zebranych na wcześniejszych lek-
cjach. Zasadna jest również refleksja nad możliwymi trudnościami .

12 J. Hattie: Widoczne uczenie się dla nauczycieli,.op. cit.,.s ..367 .
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i sposobami ich pokonania. Nauczyciel musi wiedzieć, w których 
fragmentach lekcji będzie monitorował pracę uczniów i w jaki sposób 
będzie to robił. Z lekcji powinien wyjść z dowodami świadczącymi 
o postępach uczniów w nabywaniu kształconych kompetencji. Sza-
cuję, że doświadczonemu nauczycielowi wykonanie wszystkich tych 
działań przed lekcją – wraz z merytorycznym przygotowaniem (lek-
turą tekstów, opracowań) i przygotowaniem materiałów – może zająć 
kilka dodatkowych godzin, których, jak wiadomo, polonista w zapa-
sie nie ma13. Co więc począć? Nie planować? Bazować na gotowych 
scenariuszach, wykorzystywać polecenia z podręcznika, a może jed-
nak improwizować? Te i wiele innych pytań zadają mi studenci Szko-
ły Edukacji, którzy dzięki ciągłym, trwającym cały rok praktykom 
szybko się orientują, jak wygląda szkolna rzeczywistość. Tak posta-
wione pytania wymagają pogłębionej odpowiedzi. Przede wszystkim: 
warto planować, ponieważ tylko lekcje przemyślane mają szansę być 
prawdziwie uczące i wykorzystywać w pełni potencjał uczniów. Jest 
to niewątpliwie czasochłonne. Wierzę jednak, że czas poświęcony na 
edukacyjne projektowanie pozwala zaoszczędzić godzinny przeznaczo-
ne na nadrabianie z uczniami zaległości wynikających z nieefektywne-
go kształcenia. Aby zyskać pewność, warto byłoby tę kwestię zbadać.

Nauczyciel, zwłaszcza początkujący, musi mierzyć się z wieloma 
wyzwaniami. Dobrze, jeśli potrafi racjonalnie ocenić swoje możli-
wości i dysponować czasem. Dlatego Jay McTighe i Grant Wiggins, 
twórcy metody edukacyjnego projektowania Understanding by De-
sign14, z której elementów korzystamy w Szkole Edukacji, sugerują, 
żeby wyzwaniem stawianym sobie przez początkującego nauczycie-
la było precyzyjne zaplanowanie jednego działu. Podczas przedmio-
towej sztuki nauczania uczymy naszych studentów opisanego wyżej 
sposobu myślenia o projektowaniu, pokazując, jak mogą wykorzystać 
go do planowania własnych lekcji i cyklów lekcji, ale także do mo-

13 Por. M. Federowicz, J. Haman, J. Herczyński, K. Hernik, M. Krawczyk-.
-Radwan, K. Malinowska, M. Pawłowski, P. Strawinìski, D. Walczak, A. Wi-
chrowski: Czas pracy i.warunki pracy w. relacjach nauczycieli, Instytut Badań 
Edukacyjnych, Warszawa 2013 [online:] http://eduentuzjasci.pl/badania/110-ba-
danie/1��-badanie-czasu-i-warunkow-pracy-nauczycieli.html [dostęp: 20 wrześ-
nia 201� roku].

14 G. Wiggins, J. McTighe: Understanding by Design 2nd Edition. Pearson, 
Merrill Prentice Hall: Alexandria 200�.
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dyfikowania istniejących scenariuszy czy przykładowych zadań. To 
działanie mniej angażujące, lecz równie efektywne.

Na koniec słowo wyjaśnienia. Spór otwierający niniejszy artykuł 
(precyzyjne planowanie versus planowanie jedynie schematu zajęć), 
jak każdy nauczyciel i każda nauczycielka, prowadzę sama ze sobą. 
Wiem bowiem, jak ciężko nam, nauczycielom – zarówno szkolnym, 
jak i akademickim – prowadzić proces planowania według wskaza-
nych powyżej zasad. Przygotowując zajęcia, przykładam wagę do ich 
efektowności – chcę studentów zaintrygować, zaskoczyć, dbam o ja-
kość materiałów i widowiskowość metod pracy. Zdarza się jednak, że 
nie starcza mi czasu i energii na troskę o to, co najistotniejsze: precy-
zję celów i efektów, poszukiwanie odpowiedniej (może nawet nieco 
mniej atrakcyjnej) metody ich osiągnięcia, przewidywanie rozumo-
wania uczących się (także tego błędnego) i przygotowanie adekwat-
nych, zróżnicowanych zadań. W tej precyzji jest właśnie prawdziwa 
nauczycielska sztuka, a u jej podstawy leży odpowiedzialność za tych, 
którzy nam zaufali i zechcieli się od nas czegoś nauczyć.
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Czy każdego można nauczyć matematyki?

Są tylko dwa przedmioty, których uczymy się od klasy pierwszej do 
ostatniej: język polski i matematyka. Są to ponadto przedmioty o naj-
większej liczbie godzin: łącznie zajmują uczniom od 30% (w star-
szych klasach) do ponad 50% (w klasach młodszych) czasu ich nauki .
w szkole. Można więc przyjąć, że przedmioty te są uznawane za waż-
ne. Wydawałoby się więc, że skoro tyle czasu i wysiłku wkłada się 
w powszechne ich nauczanie, to idzie za tym nadzieja, że wszyscy 
uczniowie są w stanie nabyć podstawowych umiejętności językowych 
i matematycznych.

Nie sposób spotkać dorosłego Polaka, który by powiedział, że sła-
bo posługuje się językiem polskim, że przez kilkanaście lat nauki 
szkolnej niewiele rozumiał na lekcjach języka polskiego, zawsze miał 
z polskiego kłopoty i właściwie niewiele się nauczył. Nikt z dorosłych 
nie powie, że niezbyt składnie mówi po polsku, nie rozumie głębsze-
go znaczenia artykułów i książek, nie umie sensownie, spójnie i po-
prawnie napisać nawet krótkiego tekstu. Polacy na ogół są przeko-
nani, że sprawnie posługują się swoim językiem ojczystym. Mimo że 
badania tego nie potwierdzają.

Diametralnie inna jest postawa wobec umiejętności matematycz-
nych. Wielu z dumą oświadcza, że z matematyką mają kłopoty i za-
wsze je mieli. Obliczenia procentowe to koszmar, a wzory i ta cała al-
gebra to nie dla normalnych ludzi. Po prostu brak talentu – nie ma się 
czego wstydzić, a nawet można się czasem pochwalić w towarzystwie 
w celu ocieplenia atmosfery.



Matematyka to ważny i potrzebny przedmiot – tu jest zgoda. Dość 
powszechna jest jednak także opinia, że aby nauczyć się matematyki, 
trzeba mieć specjalne predyspozycje: nie wystarczy chcieć, konieczne 
są pewne wrodzone cechy, które pozwolą opanować ten przedmiot 
na poziomie wymaganym przez nauczycieli. Odpowiedź na pytanie 
o to, czy każdego można nauczyć matematyki, jest więc oczywista 
dla większości Polaków: nie można żadnym sposobem. Poradzą so-
bie tylko ci, którzy mają uzdolnienia w tym kierunku. Idzie za tym 
przekonanie, że zupełnie dobrze można sobie w życiu radzić bez ma-.
tematyki.

Jeśli do sukcesu w matematyce szkolnej niezbędne są zdolności, to 
dlaczego uczy się jej wszystkich tak samo, tak intensywnie i aż tyle 
lat, niezależnie od uzdolnień? Dlaczego wszyscy uczniowie muszą 
w szkole poświęcać na nią tyle samo czasu mimo, że znaczna ich część 
ewidentnie marnuje ten czas, także według własnego przekonania?

Jeśli jednak matematyki można nauczyć każdego (przynajmniej 
w takim samym stopniu jak języka polskiego), to w jaki sposób na-
leży to robić? Co jest takiego w obecnie praktykowanym sposo-
bie nauczania, że aż tylu dorosłych uważa się za wykluczonych w tej .
dziedzinie?

Aby odpowiedzieć na wszystkie zadane dotąd pytania, łącznie z ty-
tułowym, warto najpierw uporządkować to, co o matematyce szkol-
nej i metodach jej nauczania wiadomo z badań edukacyjnych. 

Opisywane tu zjawiska nie są specyficzne dla Polski. Bardzo po-
dobnie jest w wielu innych krajach. Trzeba mieć tego świadomość, 
żeby nie popaść zbyt łatwo w proste narzekanie. Widocznie proble-
my z nauczaniem matematyki są złożone i trudno je w krótkim czasie 
rozwiązać, skoro zmaga się z nimi większość krajów. Nie spodziewaj-
my się prostych i szybkich recept. Powiedziałbym nawet, że takie cu-
downe lekarstwa powinny być wysoce podejrzane.

Postawy wobec matematyki

Z analizy danych zebranych w badaniu TIMSS (Trends in Interna-
tional Mathematics and Science Study) wynika, że między czwartą 
a ósmą klasą odsetek uczniów, którzy lubią się uczyć matematyki, 
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gwałtownie spada1. W ciągu tych czterech lat nauki około �0–70% 
uczniów usuwa matematykę z pola swoich zainteresowań. To są 
uśrednione dane ze wszystkich badanych krajów. Problem z porzuca-
niem matematyki ma więc głębsze przyczyny, wykraczające poza sys-
tem edukacyjny jednego kraju. Możliwe jest także, że ten sam skutek 
jest w każdym kraju wynikiem innego zestawu przyczyn. W każdym 
razie w sposobie nauczania i w samych treściach matematyki szkolnej 
musi być coś, co dla większości dzieci jest trudne do przyjęcia. Nieła-
two jest nauczyć wszystkich matematyki, skoro ponad �0% tego nie 
chce. Jakie są przyczyny tej niechęci?

Nieco światła na ten temat rzucają badania zespołu pod kierow-
nictwem Margaret Brown2. Zapytano w nich ponad półtora tysiąca 
brytyjskich szesnastolatków, dlaczego w przyszłości nie chcą już się 
uczyć matematyki (wybrano takich, którzy rzeczywiście nie chcieli). 
Wśród podawanych przez nich przyczyn sześć wymienionych w tabe-
li 1 pojawiało się najczęściej.

Częstość wskazań poszczególnych przyczyn różniła się, jak wi-
dać, w zależności od płci. Zaskakująca i warta osobnych rozważań 
jest skala tych różnic. Dla problemów, którymi się tu zajmujemy, waż-
ne jest to, że niezależnie od płci dominują dwie przyczyny rezygnacji 
z matematyki: „jest zbyt trudna” oraz „nie lubię matematyki”. Pierw-
sza z nich każe się zastanowić, czego powinniśmy uczyć na lekcjach 
matematyki, aby nie zgubić tego, co w przyszłości będzie wszystkim 
uczniom potrzebne, ale żeby jednocześnie były to zagadnienia do-
stępne dla jak największej liczby uczniów.

Druga ze wskazanych przyczyn prowokuje do refleksji nad meto-
dami nauczania. W przełamaniu obu tych postaw ogromną rolę po-
winien odgrywać nauczyciel. Jak widać, w wypadku co najmniej 

1 I.V. Mullis, M.O. Martin, E.J. Gonzalez, S.J. Chrostowski: TIMSS 2003 In-
ternational.Mathematics Report. TIMSS & PIRLS International Study Center, 
Lynch School of Education, Boston College: Chestnut Hill, MA 2003. W arty-
kule nie uwzględniono postaw polskich uczniów. Polska uczestniczy w badaniu 
TIMSS dopiero od 2011 roku i tylko w tej jego części, która dotyczy czwartokla-
sistów. Nie uczestniczy w badaniach ósmoklasistów. Nie można więc porównać 
postaw wobec matematyki tych dwóch grup polskich uczniów.

2 Por. M. Brown, P. Brown, T. Bibby: „I.would rather die”: reasons given by 
16-year-olds for not continuing their study of mathematics. „Research in Mathe-
matics Education” 200�, 10(1).
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połowy badanych młodych ludzi nauczyciele matematyki ponieśli 
pod tym względem klęskę. Co jest przyczyną tej klęski i jak można 
jej uniknąć? Co uczniów motywuje do uczenia się matematyki, a co 
zniechęca? Jaki jest w tym zniechęcaniu udział systemu edukacyjne-
go, jaki programów nauczania, a ile dokładają nauczyciele swoimi 
postawami wobec matematyki i metodami nauczania? 

Po co uczymy matematyki?

Wiemy już, że uczniowie zniechęcają się do matematyki głównie dla-
tego, że wydaje im się trudna. Może niepotrzebnie wypełniamy lek-
cje matematyki aż taką ilością trudnych dla uczniów treści? Ile z tego 
zostaje po latach? Odpowiedzi na to ostatnie pytanie możemy poszu-
kać w wynikach międzynarodowego badania kompetencji osób do-
rosłych PIAAC (The Programme for the International Assessment of 
Adult Competencies)3 .

3 J. Burski, A. Chłoń-Domińczak, M. Palczyńska, M. Rynko, P. Śpiewanowski: .

Tabela 1. Przyczyny niekontynuowania nauki matematyki

Przyczyna Mężczyźni Kobiety

jest zbyt trudna 37% ��%

nie lubię matematyki 24% 35%

jest nudna 12% 15%

nie potrzebuję jej w mojej przyszłej edukacji 
czy karierze 7% 10%

nie przyda się w życiu 3% 3%

wolę inne przedmioty 2% 3%

Uwaga: Badani mogli wskazać więcej niż jedną przyczynę lub inne przyczyny, 
wyniki nie sumują się więc do 100%. 
Źródło: M. Brown, P. Brown, T. Bibby: „I.would rather die”: reasons given by  
16-year-olds for not continuing their study of mathematics. „Research in Mathe-
matics Education” 200�, 10(1).
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Oto pouczający wykres, ilustrujący zależność poziomu kompeten-
cji matematycznych od wieku badanych osób (od szesnastu do sześć-
dziesięciu pięciu lat):

Źródło: J. Burski, A. Chłoń-Domińczak, M. Palczyńska, M. Rynko, P. Śpiewa-
nowski: Umiejętności Polaków – wyniki Międzynarodowego Badania Kompeten-
cji Osób Dorosłych (PIAAC). Instytut Badań Edukacyjnych: Warszawa 2013.

Umiejętności matematyczne sprawdzano w tym badaniu za po-
mocą zadań odnoszących się do matematyki użytecznej w życiu co-
dziennym. Nie było tam typowych dla szkoły zagadnień w rodzaju 
„rozwiąż równanie”, ale pojawiły się zadania, w których trzeba było 
wykazać się umiejętnością korzystania ze wzorów w sytuacjach prak-
tycznych.

Umiejętności Polaków – wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób 
Dorosłych (PIAAC). Instytut Badań Edukacyjnych: Warszawa 2013.
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Poziom radzenia sobie z tego typu problemami spada wyraźnie 
wraz z wiekiem. Może umiejętności wyniesione ze szkoły nie są zbyt 
trwałe, może starsi ludzie uczyli się innej matematyki i zadania z ba-
dania PIAAC do niej nie pasują. W każdym razie widać, że mniej wię-
cej od momentu podjęcia pracy ludzie coraz słabiej sobie radzą z pro-
blemami, w których potrzebna jest matematyka.

Czy w takim razie na pewno wszystko, czego się w szkole uczymy, 
jest potrzebne w przyszłym życiu zawodowym? A jeśli nie wszystko, 
to co jest potrzebne? Takimi zagadnieniami zajmuje się dział dydak-
tyki matematyki zwany matematyką w miejscu pracy (mathematics 
in the workplace). Badacze sprawdzają na przykład, jakiej matematy-
ki i w jaki sposób używają ludzie pracujący na różnych stanowiskach 
pracy4. Jakich umiejętności matematycznych potrzebuje robotnik 
pracujący w fabryce samochodów, jakich pielęgniarka, a jakich pra-
cownik firmy ubezpieczeniowej?

Okazało się, że najczęściej są to zagadnienia niewykraczające poza 
szkołę podstawową5, za to głębiej rozumiane. Chodzi tu zwłaszcza 
o rozumienie sensu obliczeń na ułamkach i procentach, posługiwanie 
się algebrą w zastosowaniach praktycznych, posługiwanie się własno-
ściami geometrycznymi i stosowanie rozumowań proporcjonalnych.

Konkurencja czy współpraca?

Znamy już podawane przez uczniów przyczyny odchodzenia od ma-
tematyki. A jeśli jeszcze od niej nie odeszli, to w jaki sposób skutecz-
niej się jej uczą?

W powszechnej opinii nauka matematyki to sprawa indywidualne-
go wysiłku, a sukcesy odnoszone w tej dziedzinie są w znacznej czę-

4 C. Hoyles, R. Noss, P. Kent, A. Bakker: Mathematics in the Workplace: Is-
sues and Challenges, [w:] A. Damlamian, J.F. Rodrigues, R. Sträßer: Educational 
interfaces between mathematics and industry. Report on an ICMI-ICIAM-study ..
„The 20th ICMI study” 2013, s. 43–50.

5 Chodzi o zakres nieco szerszy niż ujęty w obecnej polskiej podstawie pro-
gramowej dla ośmioletniej szkoły. Szczególnie dotyczy to niektórych zagadnień 
przesuniętych do liceum. Przede wszystkim jest to część geometrii (koła i okręgi, 
bryły obrotowe) oraz rozumienie i interpretowanie wzorów i wykresów funkcji.
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ści rezultatem nieustannego porównywania się z innymi. Taki opar-
ty na konkurencji styl uczenia się matematyki możemy przeciwstawić 
stylowi opartemu na pracy zespołowej nad rozwiązywaniem proble-
mów. Jaki wpływ na wyniki nauczania matematyki ma każdy z tych 
dwóch stylów? Odpowiedź znajdziemy w omówieniu wyników nie-
dawnych badań6. Autorzy zbadali, jaka jest zależność poziomu osią-
gnięć matematycznych uczniów od poziomu preferencji stylu opar-
tego na konkurencji oraz opartego na współpracy. Interesowało ich 
także, czy jest pod tym względem różnica między uczniami ze Sta-
nów Zjednoczonych a uczniami z trzech krajów azjatyckich (Hong-
kong, Japonia, Korea), osiągających najwyższe wyniki w PISA. Do 
stworzenia skali preferencji deklarowanego stylu uczenia się bada-
cze użyli danych z ankiet towarzyszących badaniu umiejętności mate-
matycznych PISA. W ankietach tych uczniowie określali na przykład, 
w jakim stopniu zgadzają się ze stwierdzeniami:
• Chcę być najlepszy w klasie z matematyki.
• Ciężko pracuję nad matematyką, ponieważ chcę być lepszy od in-

nych na egzaminach.
• Wkładam w matematykę wiele wysiłku, ponieważ chcę być jed-

nym z najlepszych.
• Z matematyki staram się być lepszy niż inni uczniowie w mojej kla-

sie .
• Najlepsze wyniki z matematyki osiągam, gdy staram się być lepszy 

od innych.
Powyższy zestaw pytań tworzył skalę konkurencyjnego stylu ucze-

nia się. Do wyskalowania poziomu stylu opartego na współpracy wy-
korzystano pytania o to, w jakim stopniu ankietowani zgadzają się ze 
stwierdzeniami:
• Na matematyce lubię pracować z innymi w grupie.
• Uważam, że gdy pracujemy nad projektem matematycznym, do-

brze jest łączyć pomysły wszystkich członków zespołu.
• Najlepsze wyniki z matematyki osiągam, gdy pracuję z innymi 

uczniami.

6 X. Ma, V.J. Ma: A.comparative analysis of the relationship between lear-
ning styles and mathematics performance. „International Journal of STEM Edu-
cation” 2014.
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• Lubię pomagać innym na matematyce, żeby powiodła się praca 
w zespole.

• Najwięcej się uczę na matematyce, gdy pracuję z innymi uczniami 
z mojej klasy.
Okazało się, że we wszystkich czterech badanych krajach staty-

stycznie istotny, choć niewielki, był wpływ konkurencyjnego stylu 
uczenia się na wyniki matematyczne uczniów. Im wyżej był uczeń na 
skali tego stylu, tym lepsze osiągał wyniki w zadaniach PISA.

We wszystkich trzech krajach azjatyckich podobnie było ze stylem 
opartym na współpracy. Ale nie w Stanach Zjednoczonych! Nie mia-
ło znaczenia, czy amerykański uczeń znajdował się wysoko, czy nisko 
na skali tego stylu – osiągnięcia matematyczne były podobne. Dlacze-
go Stany Zjednoczone różnią się pod tym względem od krajów azja-
tyckich? Dlaczego współpraca na lekcjach matematyki sprawdza się 
w Korei, a w Ameryce nie przynosi rezultatów? Badacze starali się 
znaleźć wytłumaczenie tego nieoczekiwanego wyniku i zasugerowali 
dwie możliwe przyczyny. Pierwsza to dużo gorsze kompetencje mate-
matyczne nauczycieli amerykańskich od kompetencji ich azjatyckich 
kolegów. W Stanach Zjednoczonych organizowanie pracy zespołowej 
w istotnej części sytuacji jest ucieczką przed niekompetencją matema-
tyczną nauczyciela. Druga przyczyna to różnice w rozumieniu, czym 
jest praca zespołowa nad problemem matematycznym. Okazało się, 
że w Stanach Zjednoczonych praca zespołowa to często działanie fa-
sadowe. Autorzy artykułu podają przykład z lekcji, na której nauczy-
ciel pokazał na tablicy, jak należy rozwiązywać pewien typ równania, 
a następnie polecił rozwiązywanie w zespołach podobnych równań. 
Zarówno nauczyciel, jak i jego uczniowie deklarowali, że właśnie od-
bywała się praca zespołowa.

Matematyka uczy rozumowania?

Na pytanie: „Dlaczego w ogóle uczy się matematyki?” często usły-
szymy odpowiedź: „Matematyka uczy rozumowania, a to przyda-
je się każdemu”. Od wielu już lat w polskiej podstawie programo-
wej przedmiotu matematyka duży nacisk kładzie się na umiejętność 
rozumowania. Na maturze i innych egzaminach końcowych zawsze 
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jest przynajmniej jedno zadanie wymagające przedstawienia dowodu 
pewnej własności matematycznej. To proste dla matematyka skoja-
rzenie: rozumowanie = dowód. Dla matematyka, ale nie dla ucznia. 
Aby dojść do umiejętności dowodzenia, trzeba przejść bardzo długą 
drogę. Najpierw trzeba głębiej rozumieć i łączyć ze sobą własności 
matematyczne, następnie trzeba umieć wypowiadać zdania opisujące 
te własności, później trzeba umieć odróżnić dobry argument od złe-
go, nauczyć się samemu dobierać argumenty, wypowiadać je, zapisy-
wać (to dużo trudniejsze od wypowiadania), a wreszcie łączyć argu-
menty na dłuższej drodze rozumowania. Na końcu możemy zacząć 
uczyć się budować dowody matematyczne i je zapisywać. Oczywiście 
część tych umiejętności można rozwijać równolegle. Żeby jednak to 
wszystko z uczniami osiągnąć, trzeba pracować wiele lat, zaczyna-
jąc już od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Tymczasem wyraźnie 
widać, że istnieje pokusa, aby matematyki uczyć jak zwykle, a tuż 
przed egzaminem poświęcić kilka lekcji na zadania na dowodzenie. 
Rezultaty tej drogi na skróty widać w wynikach matury. Na przykład 
w 2015 roku zadanie na dowodzenie rozwiązało tylko 14% tych ma-
turzystów, którzy zdawali maturę na poziomie podstawowym i nie 
byli uczeni w zakresie rozszerzonym. Lepiej poradzili sobie ci, którzy 
zdawali także maturę rozszerzoną, ale i tak umiejętnością dowodze-
nia wykazało się zaledwie 30% uczniów, którzy mieli więcej godzin 
matematyki i najprawdopodobniej pójdą studiować kierunki ścisłe.

Na podstawie wyników tego jednego zadania nie można ocenić, 
w jakim stopniu ci maturzyści potrafią rozumować. Wiadomo tylko, 
że nauczanie dowodzenia twierdzeń wszystkich uczniów nie zakoń-
czyło się sukcesem.

Matematyka – dwa różne przedmioty

W głośnym artykule Richard Skemp opisał dwa rodzaje rozumienia: 
instrumentalne i relacyjne7. W skrócie mówiąc, rozumiem problem 
instrumentalnie (narzędziowo), gdy umiem skorzystać z wzorów 

7 R. Skemp: Relational Understanding and Instrumental Understanding, „Ma-
thematics Teaching” 197�, 77, s. 20–2�.
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i procedur, by problem rozwiązać, gdy wiem, co zrobić, aby otrzymać 
dobry wynik. Rozumiem problem relacyjnie, jeśli wiem nie tylko, co 
robić, ale także dlaczego – gdy rozumiem związki między pojęciami, 
własnościami i różnymi problemami. Te suche opisy Skemp poparł 
interesującym przykładem z własnego doświadczenia. Kiedy przyby-
wam do kolejnego miasta, powiada Skemp, w którym będę pracował, 
uczę się poruszać po tym mieście. Robię to instrumentalnie8, czyli 
zapamiętuję algorytmy. Algorytm na drogę z mieszkania do dworca: 
po wyjściu z mieszkania pójdź w prawo, skręć w drugą ulicę w lewo, 
tam będzie przystanek autobusowy, wsiądź w autobus numer piętna-
ście i jedź cztery przystanki. Po jakimś czasie zastępuję niektóre algo-
rytmy ogólną orientacją topografii miasta: jeśli jestem w dzielnicy A, 
na ulicy B, to dworzec jest gdzieś w lewo i wzdłuż równoległej ulicy 
powinien jeździć tramwaj, którym dojadę na miejsce. Zaczynam ro-
zumieć strukturę planu miasta i relacje między położeniem dzielnic 
i ulic. To jest relacyjne rozumienie miasta.

Richard Skemp zauważa, że w praktyce szkolnej wyraźnie widać 
dwa sposoby nauczania matematyki, które ściśle się wiążą z opisany-
mi przez niego dwoma rodzajami rozumienia. Twierdzi, że to nawet 
więcej niż tylko różne sposoby nauczania – to dwa różne przedmioty. 
Pisze: „Myślałem kiedyś, że nauczyciele matematyki uczą tego same-
go przedmiotu – niektórzy lepiej od innych. Teraz jestem przekonany, 
że pod nazwą »matematyka« kryją się dwa zupełnie różne przedmioty”.

Te dwa różne przedmioty Skemp nazwał matematyką instrumen-
talną i matematyką relacyjną. Bardzo rzadko się zdarza, że na lek-
cjach jednego nauczyciela pojawiają się obie te matematyki9. Nauczy-
ciele dzielą się raczej na tych, którzy uczą matematyki narzędziowej, 
i na tych, którzy uczą matematyki relacyjnej. Skemp wyraźnie bar-
dziej cenił relacyjne nauczanie. Zastanawiał się jednak, dlaczego 
większość nauczycieli uczy instrumentalnie. Zdawał sobie sprawę, że 

8 Gdy Richard Skemp to pisał, nie było jeszcze systemu GPS i telefonów ko-
mórkowych.

9 Jak zauważył Fragkiskos Kalavasis w wystąpieniu na konferencji CME’1� 
(Contemporary Mathematics Education), słowo „matematyka” pochodzi od 
greckiego μαθηματικά, które jest rzeczownikiem w liczbie mnogiej. Są to więc 
„matematyki”. W języku francuskim, chociaż zwykle mówi się mathématique 
(liczba pojedyncza), można też powiedzieć mathématiques (liczba mnoga), jak 
w tytule dzieła Nicolasa Bourbaki Éléments d’histoire des mathématiques .
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ten sposób uczenia musi mieć jakieś zalety, skoro nawet dobrzy i do-
świadczeni nauczyciele przy nim trwają. Oto sporządzone przez nie-
go zestawienie.
Matematyka instrumentalna
• Jest łatwiejsza do opanowania, czasem dużo łatwiejsza.
• Łatwiej osiągnąć poczucie sukcesu u uczniów.
• Szybciej można otrzymać poprawną odpowiedź.
Matematyka relacyjna
• Uczniowie lepiej rozwiązują nowe problemy.
• Jest łatwiejsza do zapamiętania.
• Może być celem samym w sobie.
• Stymuluje do własnego rozwoju.

Instrumentalne nauczanie jest dużo częstsze niż relacyjne. Tak-
że w polskich szkołach nauczyciele wolą uczyć w ten sposób i zwy-
kle na tym poprzestają – rzadko odwołują się do związków między 
własnościami matematycznymi, powiązań między tematami i poję-
ciami, analogii w prowadzonych rozumowaniach (jeśli w ogóle takie 
są prowadzone). Ujawniło się to wyraźnie na przykład w badaniach 
nauczania matematyki prowadzonych w latach 2012–2015 w Insty-
tucie Badań Edukacyjnych10. Badania obejmowały uczniów i nauczy-
cieli z klas trzecich i piątych oraz drugich gimnazjalnych. Pozwoliło 
to uzyskać pełny obraz stylów i metod nauczania matematyki w obo-
wiązkowej edukacji. Nauczyciele uczestniczący w tych badaniach 
tłumaczyli w wywiadach, że skupiają się głównie na prostych, algo-
rytmicznych i narzędziowych umiejętnościach uczniów, ponieważ 
uczniowie nie mogą przecież prowadzić rozumowań matematycz-
nych, dopóki nie opanują tych podstawowych rzeczy. W tych samych 
badaniach wykazano jednak, że relacyjne podejście do matematyki 
nie musi być kolejnym, wyższym etapem, osiąganym dopiero po eta-
pie mechanicznego stosowania wzorów i procedur.

Argumentem przemawiającym za tą tezą było w badaniach Insty-
tutu Badań Edukacyjnych porównanie umiejętności rozwiązywania 
przez uczniów problemów typowych, czyli takich zadań, z którymi 

10 M. Karpiński, M. Grudniewska, M. Zambrowska: Nauczanie matematyki 
w.gimnazjum. Raport z.badania . Instytut Badań Edukacyjnych: Warszawa 2013; 
M. Karpiński, M. Zambrowska: Nauczanie matematyki w.szkole podstawowej. 
Raport z.badania . Instytut Badań Edukacyjnych: Warszawa 2015.
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zapewne spotkali się oni na lekcjach matematyki, z umiejętnościami 
rozwiązywania problemów nietypowych, wymagających rozumowa-
nia i pomysłowości. Wyniki tego porównania widać na poniższym 
wykresie:

Źródło: M. Karpiński, M. Zambrowska: Nauczanie matematyki w.szkole pod-
stawowej. Raport z.badania . Instytut Badań Edukacyjnych: Warszawa 2015.

Punkty zaznaczone na wykresie ilustrują rezultaty uczniów dwu-
dziestu szkół w obu tych kategoriach zadań. Rezultaty te przedsta-
wiono w tej samej skali, aby można je było bezpośrednio porównać. 
Pierwsza współrzędna zaznaczonego punktu to wynik klasy z za-
dań typowych, druga – z zadań nietypowych. Im punkt położony jest 
bardziej na prawo, tym lepszy wynik klasy w zadaniach typowych. 
Im punkt leży wyżej, tym lepszy wynik w zadaniach nietypowych. 
Gdyby umiejętności rozwiązywania problemów z obu tych katego-
rii rozwijano równomiernie, wówczas punkty układałyby się blisko 
linii zaznaczonej na wykresie. Tymczasem punkty te są rozsiane po 
wszystkich ćwiartkach układu współrzędnych. Oznacza to, że ani 
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biegłość w zadaniach typowych nie pociąga za sobą biegłości w za-
daniach nietypowych, ani umiejętności rozumowania nie gwarantują 
sprawności w zadaniach typowych. Wynikają z tego zatem dwa wnio-
ski, jeden dość oczywisty, drugi zaskakujący.

Wniosek pierwszy. Nie wystarczy nauczyć głównych wzorów, tech-
nik i metod rozwiązywania podstawowych zadań z kolejnych działów 
matematyki. Tak nauczani uczniowie nie poradzą sobie w przyszłości 
z nietypowymi problemami, a nawet ze stosowaniem typowych me-
tod w nietypowych sytuacjach. Nie rozwiną swojego potencjału inte-
lektualnego i umiejętności rozumowania. Nie będą potrafili powią-
zać ze sobą pojęć i własności z różnych działów matematyki. 

Wniosek drugi. Nie wystarczy na lekcjach matematyki uczyć wy-
łącznie rozumowania, pracować z uczniami głównie nad rozwiązy-
waniem niestandardowych problemów, skłaniać ich do odkrywania 
praw i własności matematycznych, Także w tym wypadku uczniowie 
mogą mieć kłopoty z zadaniami, z którymi nie spotykali się na lek-
cjach. Tym razem będą to zadania wymagające biegłego opanowania 
typowych procedur. I nie muszą to być tylko zadania algorytmiczne. 
Może się okazać, że standardowe algorytmy i metody matematycz-
ne są potrzebne do tego, żeby zbudować z nich złożoną argumentację 
czy błyskotliwe rozwiązanie problemu. Okazało się, że rozumowanie, 
umiejętność rozwiązywania nietypowych problemów, czyli umiejęt-
ności, na których skupia się matematyka relacyjna, nie są w stanie za-
stąpić prostszych – zdawałoby się – umiejętności posługiwania się al-
gorytmami i procedurami.

Wyraźnie widać zatem, że oba podejścia, instrumentalne i relacyj-
ne, są potrzebne do harmonijnego rozwoju matematycznego – one się 
uzupełniają, a nie wykluczają.

Metody – czyli jak uczyć, żeby nauczyć

W tysiącach artykułów naukowych i popularnonaukowych publi-
kowanych na całym świecie możemy przeczytać, że instrumentalny 
sposób nauczania matematyki jest szkodliwy. W setkach książek ich 
autorzy opisują zgubne skutki takiego podejścia. W zagranicznej li-
teraturze typowym przykładem takiej publikacji jest ogromnie po-
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pularna swego czasu książka Jo Boaler11. W nurcie tym mieszczą się 
również prace wielu polskich autorów12. Ukrytym założeniem pięt-
nowania algorytmicznego nauczania jest przekonanie, że jeśli uczy-
my instrumentalnie, to nie ma miejsca na myślenie. Stąd już prosty 
wniosek: żeby dobrze nauczyć matematyki, trzeba przestać uczyć tak, 
jak uczy większość nauczycieli na świecie. To jest myśl, która wydaje 
się bliska także Richardowi Skempowi. Dlaczego przez ponad czter-
dzieści lat nie udało się jej wprowadzić do praktyki szkolnej właści-
wie w żadnym kraju? Dlaczego dominuje matematyka instrumentalna?

Jeden z powodów został już wyżej wspomniany – matematyki na-
rzędziowej nie można po prostu usunąć, jest bowiem niezbędnym 
uzupełnieniem rozumowań matematycznych. Jest jeszcze inna, rów-
nie istotna przyczyna. Łatwo jest powiedzieć, jak nie należy uczyć. 
Trudniej jest konstruktywnie opisać, jak powinno się uczyć. Pojawi-
ło się wprawdzie wiele metod, które przedstawiano jako kompletny 
i jedyny sposób dobrego nauczania matematyki. Żadna jednak nie 
wyparła tradycyjnego i nieefektywnego nauczania przez algorytmy 
i procedury. Dlaczego?

Przyjrzyjmy się jednej z takich metod. Matematyka przez odkry-
wanie (mathematics by inquiry) to bardzo efektowny i przekonują-
cy pomysł, który w dużym uproszczeniu można opisać jako metodę 
opierającą się na niemal samodzielnym odkrywaniu przez ucznia naj-
ważniejszych praw i własności matematycznych. Brzmi to obiecująco, 
są nawet badania, które potwierdzają przewagę tego typu kreatyw-
ności nad innymi sposobami nauczania. Na przykład Bert Jonsson, 
Mathias Norqvist, Yvonne Liljekvist i Johan Lithner13 porównali sku-
teczność nauczania algorytmicznego z nauczaniem przez samodziel-
ne odkrywanie. Okazało się, że umiejętności matematyczne nabyte 
w wyniku nauczania algorytmicznego są nietrwałe – szybko zanikają 

11 J. Boaler: The Elephant in the Classroom. Helping Children Learn & Love 
Maths. Souvenir Press: London 2010.

12 Por. na przykład: M. Dąbrowski: Pozwólmy dzieciom myśleć! O.umiejęt-
nościach matematycznych polskich trzecioklasistów . Centralna Komisja Egzami-
nacyjna: Warszawa 2007; D. Klus-Stańska, M. Nowicka: Sensy i.bezsensy eduka-
cji wczesnoszkolnej. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne: Warszawa 2005.

13 B. Jonsson, M. Norqvist, Y. Liljekvist, J. Lithner: Learning mathematics 
trough algorithmic and creative reasoning. „Journal of Mathematical Behavior” 
2014, 3�, s. 20–32.
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wraz z upływem czasu. Uczniowie tak uczeni potrafią co prawda sto-
sować typowe procedury lepiej i sprawniej niż uczniowie uczeni przez 
odkrywanie, ale tylko przez krótki czas. Już po kilku tygodniach 
uczniowie nauczani kreatywnie są wyraźnie sprawniejsi od „algoryt-
micznych” kolegów.

Matematyka przez odkrywanie miała – i ma nadal – wielu zwo-
lenników, także wśród władz oświatowych niektórych krajów. Po-
wszechna i ambitna reforma szkolnictwa w kanadyjskiej prowincji 
Quebec, przeprowadzona na początku XXI wieku, uczyniła z mate-
matyki przez odkrywanie główną ideę nauczania tego przedmiotu. 
Po około dziesięciu latach zbadano skuteczność tej metody uczenia. 
Catherine Haeck, Pierre Lefebvre i Philip Merrigan14 wykazali, że na 
wszystkich poziomach od klasy drugiej do dziesiątej uczniowie mieli 
gorsze osiągnięcia z matematyki niż ich rówieśnicy przed reformą.

Czy to oznacza, że matematyka przez odkrywanie to zły sposób 
nauczania? Oczywiście nie! Z tego przykrego dla Kanadyjczyków do-
świadczenia wynika jedynie, że nie wolno narzucać jednej metody na-
uczania. Żadna nie jest najlepsza. Istnieje za to najgorsza. Najgorszą 
metodą nauczania matematyki jest stosowanie tylko jednej metody.

Podsumowanie

Przyszedł czas, aby wrócić do tytułowego pytania. Czy każdego moż-
na nauczyć matematyki?

Oczywiście nie, jeśli przez nauczenie matematyki rozumiemy peł-
ny zakres umiejętności opisanych w podstawie programowej. Dobit-
nie pokazują to wyniki egzaminów końcowych. Takiej matematyki 
nie da się nauczyć każdego, zwłaszcza metodami stosowanymi przez 
większość nauczycieli. Na dodatek większość tego, czego ze szkolnej 
matematyki udaje się nauczyć, zanika po upływie kilku lat od zakoń-
czenia edukacji. Tym bardziej nie można każdego nauczyć tak, aby 
mógł z sensem podjąć studia na kierunkach ścisłych. Nie ma zresz-

14 C. Haeck, P. Lefebvre, P. Merrigan: All students left behind: An ambitious 
provincial school reform in Canada, but poor math achievements from grade 2 to 
10. Discussions Paper Series 11.2�, 2011.
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tą takiej potrzeby, jak i nie ma potrzeby uczenia języka polskiego tak, 
żeby wszyscy mogli bez trudu rozpocząć studia filologiczne.

Każdego jednak można nauczyć matematyki na tyle, by mógł się 
nią posługiwać w życiu codziennym na podobnym poziomie jak języ-
kiem polskim. Trzeba tylko skupić się na tym, żeby uczyć może mniej 
obszernie i ambitnie, za to z większym naciskiem na wyrabianie in-
tuicji matematycznej, na rozumienie podstawowych własności i na 
rozwijanie umiejętności rozumowania. Na to potrzeba czasu, a na-
uczyciele twierdzą, że i tak jest go za mało na porządne przećwicze-
nie podstawowych umiejętności wymaganych na egzaminie. Wniosek 
jest prosty: trzeba od nowa się zastanowić, czy „porządne przećwi-
czenie” daje spodziewane rezultaty.

Słuszna idea, by głównym celem nauczania matematyki była nauka .
rozumowania, pozostanie niezrealizowana, gdy za rozumowanie 
w matematyce uznamy wyłącznie umiejętność prowadzenia i zapisy-
wania dowodów własności matematycznych. Żeby mieć szansę na-
uczenia rozumowania i argumentacji wszystkich albo prawie wszyst-
kich uczniów, trzeba się pogodzić z tym, że rezultatem nie będzie 
umiejętność dowodzenia twierdzeń geometrycznych. Można za to 
każdego nauczyć mniej formalnych, ale precyzyjnych rozumowań 
i sposobów argumentacji dostępnych dzieciom już od początkowych 
klas szkoły podstawowej. Także argumentacji dotyczącej własności 
geometrycznych. Można również nauczyć rozumowań proporcjonal-
nych, które są niezwykle przydatne w wielu zawodach i które bywają 
piękne oraz całkiem złożone.

A co do samej geometrii – mimo że nie nauczymy wszystkich pro-
wadzenia dowodów geometrycznych, możemy prawie wszystkich na-
uczyć stosowania własności geometrycznych w stopniu wystarczają-
cym do swobodnego posługiwanie się nimi na co dzień, także w pra-
cy zawodowej. 

Stosowanie innowacyjnych metod nauczania, także tych, które 
wciągają uczniów w proces uczenia i sprawiają uczniom przyjemność, 
to rzecz ważna i warta praktykowania. Należy jednak pamiętać, że to 
jeszcze nie gwarantuje, że każdego nauczymy matematyki. Okazuje 
się bowiem, że takie metody mogą nawet zmniejszyć liczbę tych, któ-
rzy się jej nauczyli. Nie sama metoda nauczania się liczy. Liczy się na-
uczyciel.
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Błędy uczniowskie – sprzymierzeńcy.
czy wrogowie nauczyciela?

Przysłuchując się wypowiedziom uczestników dyskusji panelowej Co 
powinno być w. tornistrze?1 na temat kształcenia nauczycieli mate-
matyki i języka polskiego, moją uwagę przykuły opinie, które odno-
siły się do wykorzystywania wiedzy psychologicznej i umiejętności 
kształtowania w uczniach postawy poszukiwania, eksperymentowa-
nia oraz wypracowywania własnych sposobów rozwiązań. Urucho-
miły myślenie o pracy z błędami i błędnymi koncepcjami uczniow-
skimi. Może dlatego, że moje doświadczenia nauczycielskie są z nimi 
ściśle związane. Uważam, że umiejętność wykorzystywania ich po-
tencjału jest jedną z najważniejszych kompetencji nauczycielskich, 
sprzyjających rozwojowi zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Posta-
ram się to pokazać, odwołując się do swoich doświadczeń z pracy 
– do obserwacji uczniów i studentów.

Gdy zaczynałam pracę nauczycielki matematyki, moim marzeniem 
było uczyć ciekawie, efektywnie i zrozumiale. Chciałam, aby ucznio-
wie rozmawiali ze mną o swoich pomysłach i trudnościach bez oba-
wy, że zostaną za nie skarceni lub skrytykowani. Lekcje starałam się 
tak konstruować, aby uczniowie, mierząc się z zadaniami, mogli pró-
bować, błądzić i szukać właściwych metod rozwiązania. Poznawa-

1 Dyskusja panelowa o edukacji Co powinno być w.tornistrze?, zorganizowa-
na przez Szkołę Edukacji PAFW i UW 17 października 2017 roku. Zapis przebie-
gu dyskusji w archiwum organizatora.



łam zagadnienia, z którymi zazwyczaj uczniowie dobrze sobie radzi-
li, i te, które sprawiały im trudność. Choć wiedzę zdobywałam na 
uczelni pedagogicznej, sumiennie wywiązując się z nauki i praktyk 
szkolnych, to i tak w pierwszych latach funkcjonowania w szkole od-
czuwałam niedostatek podstaw pracy z takimi zjawiskami jak brak 
motywacji do nauki, rozpraszanie uwagi uczniów podczas lekcji, nie-
wywiązywanie się z zadawanych prac domowych, lęk przed odpowie-
dzią. Uczestniczyłam w wielu konferencjach i warsztatach, poszuku-
jąc pomysłów i skutecznych metod, które mogłyby mi pomóc radzić 
sobie z nimi. Szukałam skutecznych sposobów aktywizowania, wy-
próbowałam wiele metod i form pracy. Uczyłam się na swoich błę-
dach i sukcesach. W rezultacie moi uczniowie przełamywali opory 
przed sygnalizowaniem trudności, przedstawiali je na forum klasy 
lub w mniejszych grupach, pracowali wspólnie nad nimi i dochodzi-
li ich przyczyn, zastanawiali się, jak ich unikać, dbali o podsumowy-
wanie lekcji, odrabiali zindywidualizowaną pracę domową i zgłaszali 
swoje potrzeby związane z efektywnym wykorzystaniem lekcji.

Ważnym etapem mojej pracy był czas poznawania i wypróbowy-
wania elementów oceniania kształtującego, co zaowocowało więk-
szym namysłem w planowaniu i prowadzeniu lekcji pod kątem budo-
wania świadomości uczniów na temat jej celowości i spodziewanych 
efektów. Pomagałam uczniom analizować ich sukcesy, trudności 
i błędy – prowadziło to do wyciągania wniosków mówiących, o czym 
muszą pamiętać, rozwiązując zadania podobnego typu, co im poma-
ga lepiej zrozumieć tekst zadania, jak unikać pomyłek i błędnych roz-
wiązań.

Kolejnym ważnym etapem był okres, gdy wspólnie z koleżanka-
mi i kolegami z mojej szkoły wypracowaliśmy strategie pracy z wy-
branymi klasami. Analizowaliśmy prace uczniowskie przedstawiają-
ce ich tok myślenia, obserwowaliśmy swoje lekcje i udzielaliśmy do 
nich informacji zwrotnych. Cel był jeden: pomóc uczniom osiągać 
lepsze wyniki w nauce. W rezultacie tych działań przyglądałam się 
krytycznie swojej pracy i modyfikowałam swoje nauczanie, uczyłam 
się uczyć. Poczułam wtedy moc wspierającego i uczącego się zespołu.

Powyższe doświadczenia doprowadziły mnie do przekonania, że 
nauczyciel matematyki i każdego innego przedmiotu nie może budo-
wać swojego warsztatu pracy wyłącznie na wiedzy przedmiotowej, 
o czym mówiła podczas dyskusji panelowej profesor Ewa Swoboda:
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Jeżeli mówimy o kształceniu nauczyciela matematyki, mam głębokie przeko-
nanie, że kształcenie to jest specyficzne. Nie może się ograniczać tylko do wie-
dzy matematycznej, lecz musi także zawierać wiedzę z psychologii uczenia się, 
psychologii myślenia, psychologii kształtowania abstrakcyjnych pojęć. Przyszły 
nauczyciel powinien być świadomy emocji towarzyszących uczeniu się matematyki.

Mając na uwadze właśnie emocje uczniowskie, warto, aby studen-
ci, przyszli nauczyciele, odkrywali swoją filozofię uczenia, szukając 
odpowiedzi na pytania, z którymi przyjdzie im się zmierzyć już na 
początku swojej pracy. Oto kilka takich pytań:
• Jak uczniowie reagują na błędy?
• Jak na błędy powinien reagować nauczyciel?
• Jakie mogą być konsekwencje tych reakcji?
• Jak przepracować błędy?
• Jak wykorzystać pracę z błędami w rozwoju kompetencji nauczy-

cielskich?
• Jakie są metody i techniki pracy z błędami?

W tych poszukiwaniach może im pomóc szeroko pojęta wiedza 
dotycząca różnych aspektów uczenia (się). Być może niektórzy z nich 
docenią ją dopiero wtedy, gdy sami doświadczą trudności uczenia, 
gdy będą się mierzyć z zapałem do pracy i chęcią zgłębiania nowych 
zagadnień oraz z brakiem motywacji do nauki, z różnymi reakcjami 
na sukcesy i porażki. Dlatego bardzo ważną częścią edukacji peda-
gogicznej jest dobrze przemyślana i zorganizowana praktyka szkol-
na, nastawiona na uważne obserwowanie, planowanie, prowadzenie 
i analizowanie lekcji oraz wyciąganie wniosków. Praktyka nastawio-
na na ewaluację pracy.

W Szkole Edukacji kładziemy nacisk na to, aby trzy czynniki – wie-
dza o nauczaniu, praktyka i jej ewaluacja – ściśle się zazębiały. Stu-
denci, przebywając niemal codziennie w partnerskich szkołach, re-
alizują zadania wymagające wykorzystywania wiedzy zdobytej na 
zajęciach. Doświadczają codzienności szkoły, w tym również rzeczy-
wistości związanej z reakcjami i pracą z błędami uczniowskimi. Ob-
serwują, po czym analizują ją z wielu perspektyw.

Przewidywanie trudności i błędnego rozumowania wyrabia nawyk 
uważności na pomysły uczniów. Zmusza do szukania ich przyczyny 
i sposobów pracy. Jest to wyzwanie, zwłaszcza na początku drogi na-
uczycielskiej, gdy nie ma się świadomości, z czym uczniowie mogą 
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mieć trudności, a są one czasami zaskakujące. Chcąc przybliżyć ten 
obszar pracy nauczyciela, zachęcamy studentów do rozwiązywania 
planowanych zadań na różne sposoby i analizowania ich pod kątem 
możliwych trudności. Poniżej kilka przykładów takiego podejścia ze 
studenckich konspektów lekcji prowadzonych w szkołach praktyk.

Fragment konspektu lekcji studenta Szkoły Edukacji. .
Temat lekcji: Określenie ciągu liczbowego. Monotoniczność ciągów liczbowych

Fragment konspektu lekcji studenta Szkoły Edukacji. .
Temat: Dodawanie i.odejmowanie ułamków algebraicznych
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Przykładowe rozwiązania zadań do lekcji o dodawaniu i odejmowaniu ułamków 
dziesiętnych, dołączone do konspektu.

Przykładowe rozwiązanie zadania dołączone do konspektu lekcji studenta Szkoły 
Edukacji. Temat: Tożsamości trygonometryczne
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Uświadomienie możliwych trudności i wyczulenie na przewidywa-
ne błędy może znacznie usprawnić pracę na lekcji. Nauczyciel przy-
gotowany na błędy i trudności, szybko je wychwyci i odpowiednio 
zareaguje. Dlatego na zajęciach w Szkole Edukacji studenci analizu-
ją przykładowe rozwiązania uczniowskie, próbują uchwycić podsta-
wowe trudności i wymyślają różne sposoby ich pokonania. Poznają 
techniki pracy z błędem angażujące całą klasę. Jedna z nich polega 
na tym, że na początku lekcji uczniowie samodzielnie rozwiązują po-
dane zadanie, następnie nauczyciel przegląda prace uczniów i wybie-
ra jedną, nazwaną „moje ulubione nie”, w której kryje się oczekiwany 
błąd – istotny w rozumieniu omawianego zagadnienia. Przepisuje to 
rozwiązanie, aby było widoczne dla wszystkich uczniów, i wspólnie 
z nimi analizuje błąd oraz jego przyczyny.

Chcę podkreślić, że ucząc się uczenia innych, niezmiernie ważne 
jest wypróbowanie zdobytej wiedzy, metod i technik w realiach szkol-

Fragment konspektu lekcji studenta Szkoły Edukacji. .
Temat: Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych
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nych oraz w symulacjach, ponieważ wiedza nie zawsze idzie w parze 
z umiejętnością jej stosowania. Na zajęciach w Szkole Edukacji stu-
denci przygotowują i prowadzą minilekcje przed innymi studentami. 
Nagrywają swoje lekcje, żeby później analizować je pod wybranym 
kątem, a na praktykach obserwują swoje lekcje i udzielają sobie wza-
jemnie informacji zwrotnych. Dużo czasu poświęcają na obserwacje 
uczniów, wykorzystując różne narzędzia wspierające w zobiektywi-
zowaniu tego, co zaobserwują. W ten sposób budują nawyk skupienia 
na uczniach, dostrzegają, co mobilizuje młodzież do pracy, w jakich 
sytuacjach podopieczni podejmują wyzwania, a kiedy się wycofu-
ją. Ważne jest, żeby zdali sobie sprawę z tego, że postawa nauczy-
ciela może pomóc uczniowi budować wiarę we własne możliwości, 
kształtować w nim poczucie sprawstwa i chęci doskonalenia wybra-

Fragment konspektu studentki Szkoły Edukacji wraz z jej komentarzem
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nych umiejętności lub odwrotnie – może „zgasić ducha”. Tak również 
odebrałam wypowiedź doktora Tomasza Kowalczuka podczas wspo-
mnianej dyskusji panelowej:

[…] chcę pomóc moim studentom zrozumieć, że rolą nauczyciela jest pomóc 
urodzić się drugiemu człowiekowi. To nie jest frazeologia. Jestem obok młode-
go człowieka tak samo jak rodzice, tak samo i nauczyciele, jakby się zaczął prze-
wracać, ja go podeprę, ale dopóki się nie przewraca, to niech idzie własną drogą. 
Niech się narodzi nowy człowiek, zupełnie inny. […] Prowadząc zajęcia, kształ-
tuję człowieka w obrębie, za który jestem odpowiedzialny: ma być ukształtowa-
ny najlepiej jak tylko potrafię. Nie mogę stwarzać barier w jego rozwoju, ale [mu-
szę] wspomagać go w tym procesie.

Zdaniem niemieckiego badacza mózgu, lekarza i psychiatry Jo-
achima Bauera:

Dorastający człowiek nie wie, w jakim kierunku wiedzie droga jego osobiste-
go rozwoju, dlatego często po prostu odczuwa lęk i szuka w otaczających go do-
rosłych własnego odbicia – informacji o tym, kim mógłby zostać, na co go stać, 
w czym jest silny i jaki ma w sobie potencjał. To poszukiwanie swojego obrazu, 
mimo że przebiega zupełnie nieświadomie, jest jednym z najważniejszych ele-

Fragment konspektu studentki Szkoły Edukacji wraz z jej komentarzem
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mentów w procesie wychowania i edukacji. Poprzez sposób, w jaki słowem i za-
chowaniem przekazujemy młodemu człowiekowi informacje o nim samym, bu-
dujemy swego rodzaju ,,korytarz” otwierający mu drogę w przyszłości i mający 
– do pewnego stopnia – moc samospełniającej się przepowiedni2 .

Odwołując się do wypowiedzi Tomasza Kowalczuka i tekstu Jo-
achima Bauera, sądzę, że nauczyciele, stawiając wyzwania poznawcze 
uczniom, powinni je tak dobierać, aby były w zasięgu ich możliwo-
ści, i jednocześnie zachęcać do samodzielności w szukaniu rozwią-
zań. Powinni doceniać różne drogi dojścia do celu, dawać sygna-
ły wiary w możliwości uczniów. Nie jest to łatwe zadanie, wymaga 
stworzenia warunków, w których błądzenie jest naturalnym etapem 
uczenia się, wymaga przemyślanych zadań i metod pracy, cierpliwo-
ści w oczekiwaniu na rezultaty. Nauczyciele, wchodząc w świat mło-
dych ludzi, wpływają na ich przeżycia, emocje oraz na ich stosunek 
do pokonywania trudności. Ich błędne reakcje, takie jak niedocenie-
nie wysiłków, porównywanie z innymi, ironizowanie, mogą skutko-
wać utwierdzaniem w braku zdolności i niechęcią do podejmowa-
nia wyzwań. O wiele bardziej wartościowe jest opisanie trudności, 
nazwanie ich i pokazanie pozytywnej perspektywy. Śledzenie rozu-
mowania uczniów, komunikowanie im, co zrobili dobrze, nad czym 
powinni się zastanowić, co poprawić, przynosi zazwyczaj lepsze wy-
niki, daje szanse na budowanie pozytywnych relacji, ułatwia komuni-
kację i współpracę. Nie wszyscy nauczyciele stosują taką formę pra-
cy z błędami, z różnych powodów. Trudność widzę w konstruowaniu 
komunikatów tak, żeby były rzeczowe, konkretne, opisywały, a nie 
oceniały, i dodatkowo motywowały uczniów do podejmowania ko-
lejnych prób. Inne trudności są związane z organizacją pracy na lek-
cji, na przykład w licznej klasie, z czasem na udzielenie informacji po-
szczególnym uczniom bądź grupom uczniów, ze stosowaniem technik 
umożliwiających sprawne zbieranie informacji od uczniów.

W Szkole Edukacji studenci uczą się udzielać informacji zwrot-
nych. Zaczynają od poznania zasad, następnie wypróbowują je przy 
omawianiu nagranych lekcji studenckich, wreszcie udzielają informa-
cji zwrotnych uczniom – w formie pisemnej lub w ustnej dla całej klasy.

2 J. Bauer: Co z.tą szkołą? Siedem perspektyw dla uczniów, nauczycieli i.rodzi-
ców. Przeł. A. Lipiński. Dobra Literatura: Słupsk 2015, s. 140.
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Ważnym etapem w planowaniu informacji zwrotnej jest moment 
wybrania zadania. Jeśli nauczyciel chce uchwycić trudności i błędy 
uczniowskie przypisane do omawianego zagadnienia, powinien bar-
dzo starannie przeanalizować zadanie pod kątem potrzebnych umie-
jętności do jego rozwiązania. Od nich zależy, czy uchwyci to, co chce 
sprawdzić.

Nasi studenci poznają różne formy analizowania prac uczniow-
skich. Jedna z nich opiera się na pracy zespołowej. W grupie czterech, 
pięciu osób analizują kilka prac z lekcji, którą przeprowadziła jedna 
z nich. Przyglądają się konstrukcji zadania, wymaganym umiejętno-
ściom, poziomowi taksonomicznemu. Zwracają uwagę na etap lekcji, 
w którym zadanie zostało wprowadzone. Rezultatami pracy zespo-
łu są pomysły na udoskonalenie zadania i na pracę z umiejętnościami 
sprawdzanymi w tym zadaniu, na przykład jak wprowadzić dane za-
gadnienie, aby zniwelować dostrzeżone błędy.

Wszystkie wymienione wyżej perspektywy pracy z błędem – prze-
widywanie, wyszukiwanie, komunikowanie, przepracowanie – mają 
razem duży potencjał, dają szansę nauczycielowi na przemyślenie kon-
cepcji pracy z wybranym zagadnieniem matematycznym, a uczniom 
umożliwiają głębokie zrozumienie tego zagadnienia w warunkach 
sprzyjających efektywnej nauce.
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Tadeusz Sławek
Wybitny filolog, autorytet w zakresie teorii i historii literatury, komparaty-
styki literackiej oraz pogranicza literatury, kultury i filozofii, poeta, prozaik, 
eseista, tłumacz poezji angielskiej i amerykańskiej. Studia filologiczne w za-
kresie polonistyki (był uczniem profesora Henryka Markiewicza, wybitnego 
historyka i teoretyka literatury), a następnie z anglistyki, odbył w Uniwer-
sytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 1971 roku związany z Uniwersytetem 
Śląskim, którego rektorem był w latach 199�–2002.

Imponujący dorobek – źródło inspiracji dla kolejnych pokoleń teore-
tyków literatury i kultury – obejmujący zarówno dokonania naukowe, jak 
i twórczość artystyczną, zawarty jest w kilkudziesięciu książkach autorskich 
wydanych w kraju i za granicą, publikacjach zbiorowych, tłumaczeniach, 
artykułach, esejach i opiniach oraz na płytach. Autor między innymi monu-
mentalnej pracy Ujmować. Henry David Thoreau i.wspólnota świata (Kato-
wice 2009) oraz znakomitej monografii NICowanie świata. Zdania z.Szek-
spira (Katowice 2012).

Magdalena Radwan-Röhrenschef
Socjolog edukacji. Prezes Fundacji Dobrej Edukacji, która prowadzi Szkołę 
Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszaw-
skiego. W Szkole Edukacji wykłada społeczne podstawy edukacji. Ukończyła 
Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne na Uniwersytecie 
Warszawskim. Jest członkiem Collegium Invisibile.

1 Zgodnie z.kolejnością tekstów w.tomie.



Pracowała w Instytucie Badań Edukacyjnych jako liderka Zespołu Ba-
dań Nauczycieli – kierowała badaniem czasu pracy nauczycieli (2012), była 
członkiem zespołu badania OECD TALIS (w 2009 i 2013 roku). Jej głów-
ne zainteresowania naukowe to rozwój zawodowy nauczycieli oraz rankingi 
uczelni wyższych.
Wybrane publikacje:
M. Federowicz, J. Haman, J. Herczyński, K. Hernik, M. Krawczyk-Radwan, 

K. Malinowska, M. Pawłowski, P. Strawiński, D. Walczak, A. Wichrow-
ski: Czas pracy i.warunki pracy w.relacjach nauczycieli. Instytut Badań 
Edukacyjnych: Warszawa 2013.

D. Antonowicz, M. Krawczyk-Radwan, D. Walczak: Rola marki dyplomu 
w. perspektywie niżu demograficznego. „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 
2011, 37, s. �7–10�.

J. Gordon, G. Halász, M. Krawczyk, T. Leney, A. Michel, D. Pepper, E. Put-
kiewicz, J. Wiśniewski: Key Competences in Europe: Opening Doors for 
Lifelong Learners Across the School Curriculum and Teacher Education ..
CASE Network Reports No. �7, 2009. 

Jolanta Sujecka-Zając
Absolwentka filologii romańskiej Uniwersytetu Warszawskiego, profesor 
w Instytucie Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, od 201� roku dy-
rektor Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwer-
sytetu Warszawskiego.

Zajmuje się badaniami związanymi z glottodydaktyką w jej interdyscypli-
narnym ujęciu, między innymi współczesnymi koncepcjami kształcenia ję-
zykowego, rolą i znaczeniem strategii uczenia się w celu podniesienia sku-
teczności procesu dydaktycznego, miejscem Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego i dokumentów europejskich w organizacji kształce-
nia językowego.
Wybrane publikacje:
Kompetentny uczeń na lekcji języka obcego. Wyzwania dla glottodydaktyki 

mediacyjnej. Wydawnictwo Werset: Lublin 201�.
Les apports conceptuels et fonctionnels du Cadre de Référence pour les Ap-

proches Plurielles des Langues et des Cultures à la didactique du plurilin-
guisme, [w:] M. Piotrowska-Skrzypek, M. Deckert, N. Maslowski (red.): 
Formation et compétences plurilingues. Wydawnictwo Werset: Lublin 
201�, s. 19–35.

L’autorégulation en classe de langue : atout d’un bon apprenant, [w:] J. Cho-
lewa, M. Kamecka, U. Kochanowska (red.): Nauczyciel, język, kultura ..
Studia ofiarowane Barbarze Głowackiej . Wydawnictwo Prymat: Białystok 
201�, s. 47–�1.
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Grażyna Czetwertyńska
Ukończyła studia z zakresu filologii klasycznej w Uniwersytecie Warszaw-
skim, tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa 
uzyskała na macierzystym Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskie-
go. Absolwentka studiów podyplomowych z polityki i zarządzania oświatą 
na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendystka 
The Kościuszko Foundation w Boston College w Massachusetts. Prowadzi-
ła Laboratorium Edukacyjne dla studentów Międzywydziałowych Indywi-
dualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz 
programy „Szkoła z klasą” i „Włącz Polskę”. Uczy studentów na Wydziale 
„Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Szkole Edukacji Pol-
sko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego.

Zajmuje się dydaktyką ogólną, metodami uczenia się, nauczania i oce-
niania.
Wybrane publikacje:
Akcja społeczna „Szkoła z.klasą” jako strategia zmiany szkoły polskiej. Plany, 

oczekiwania, reakcje. Bookmark: Warszawa 2013.
On Collaboration, Trust, and Friendship in Teacher Groups, [w:] K. Mar-

ciniak, E. Olechowska (red.): De Amicitia, Transdisciplinary Studies in 
Friendship. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego: Warszawa 201�, 
s. �1–�7.

Nauczyciele wobec kryzysu tradycyjnej edukacji, [w:] B. Bokus, E. Kosowska 
(red.): Nauczyciel akademicki – etos i.warsztat. Lexem: Warszawa 201�, 
s. 99–111.

Sytuacja nauczycieli języka polskiego i.wiedzy o.Polsce w.szkołach polskich za 
granicą, [w:] B. Bokus, E. Kosowska (red.): Człowiek w.sytuacji – nie tylko 
z.perspektywy psychologa. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego: 
Warszawa 201�, s. 3�3–395.

Witold Bobiński
Profesor na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, szkolny po-
lonista z wieloletnim doświadczeniem, wykładowca Szkoły Edukacji Pol-
sko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego. Jest 
autorem podręczników języka polskiego i historii dla szkoły podstawowej, 
gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. Był ekspertem Ministerstwa Eduka-
cji Narodowej w pracach nad podstawą programową w latach 200�–2009, 
do 2015 roku współpracował z Instytutem Badań Edukacyjnych.

Szczególnie interesuje się filozofią edukacji, przemianami systemów edu-
kacyjnych w świecie oraz kształceniem kulturowym i literackim z wykorzy-
staniem filmu i elementów edukacji filmowej. 
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Wybrane publikacje:
Teksty w.lustrze ekranu. Okołofilmowa strategia kształcenia literacko-kultu-

rowego. Universitas: Kraków 2011. 
Wykształcić widza. Sztuka oglądania w.edukacji polonistycznej. Universitas: 

Kraków 201�.

Magdalena Swat-Pawlicka
Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, dokto-
rantka na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, nauczycielka 
języka polskiego i retoryki w szkołach ponadpodstawowych, obecnie w szko-
le podstawowej, trenerka pracująca z nauczycielami i dyrektorami. Uczest-
niczyła jako ekspertka i edukatorka w pracach projektów „Przywództwo 
edukacyjne” i „System ewaluacji oświaty”. W Szkole Edukacji jest dyrektor 
programową, tutorką i wykładowczynią.
Wybrane publikacje:
Z.inkubatora systemu. Casus muzułmana w.systemie koncentracyjnym. „Teks-

ty Drugie” 2004, 5.
Antropologia śladu. „Kresy” 200�, 4.
Kręgosłup szkoły – język polski, matematyka, nauki przyrodnicze, [w:] Ra-

port o.stanie edukacji 2010. Społeczeństwo w.drodze do wiedzy. Instytut 
Badań Edukacyjnych: Warszawa 2011 [współautorka].

OECD PISA. Programme for international student assessment..Wyniki bada-
nia 2012 w.Polsce. Ministerstwo Edukacji Narodowej: Warszawa 2012 
[współautorka].

Magdalena Śniegulska
Absolwentka psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest doktorem nauk 
humanistycznych w zakresie psychologii. Pracuje w Szkole Edukacji PAFW 
i UW, współprowadząc zajęcia psychologiczne (wraz z Ewą Haman), a także 
w Zakładzie Psychologii Klinicznej Dziecka Uniwersytetu SWPS oraz w Aka-
demickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy Uniwersytecie SWPS.

Prowadzi zajęcia warsztatowe, seminaryjne i wykłady z zakresu psycholo-
gii rozwoju, psychologicznych podstaw edukacji, wspierania rozwoju, umie-
jętności rodzicielskich. Autorka tekstów popularyzujących wiedzę psycho-
logiczną z obszaru wychowania dzieci i problemów rozwojowych. Prowadzi 
terapię indywidualną oraz grupy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży.
Wybrane publikacje:
Dzieci i.młodzież doświadczające rozstania rodziców – wywiady psycholo-

giczne, [w:] A. Czerederecka (red.): Rodzina w.sytuacji okołorozwodowej ..
Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych: Kraków 2019.
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M. Śniegulska, D. Ustjan: Wymagania i.wyzwania w.pracy psychologa dia-
gnosty w.wybranych placówkach państwowych, [w:] M. Filipiak, W.J. Pa-
luchowski, B. Zawadzki, M. Tarnowska (red.): Diagnoza psychologiczna: 
Kompetencje i. standardy. Wybrane zagadnienia. Pracownia Testów Psy-
chologicznych PTP: Warszawa 2015.

M. Śniegulska, B. Arska-Karyłowska: Rozwód rodziców a. dobro dziecka ..
„Na wokandzie” 2015 [kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości].

Jak się objawia przewlekły stres u.dziecka – typowe i.nietypowe obrazy kli-
niczne. „Pediatria po dyplomie” 2014, 1� (suplement 1), s. 1–5.

Ewa Haman
Absolwentka psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, adiunkt na Wydzia-
le Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, współpracownica Szkoły Edu-
kacji PAFW i UW od 2017 roku.

Zajmuje się badaniami nad typowym i nietypowym rozwojem języko-
wym dzieci jedno- i dwujęzycznych. Autorka wielu narzędzi psychometrycz-
nych oceny poziomu rozwoju językowego dzieci polskojęzycznych, twórczy-
ni koncepcji międzyjęzykowych zadań leksykalnych (crosslinguistic lexical 
tasks, CLT), służących do pomiaru zasobu słownictwa u dzieci w wieku 
przedszkolnym, dostępnej obecnie w dwudziestu ośmiu językach (http://psy-
chologia.pl/clts). Popularyzuje współczesną wiedzę o dwujęzyczności wśród 
rodziców i nauczycieli w Polsce i za granicą.
Wybrane publikacje:
E. Haman, M. Łuniewska, A. Maryniak, Z. Wodniecka: Specyficzne zabu-

rzenie językowe (SLI) i. dwujęzyczność: pozorne związki i. realne konse-
kwencje, [w:] E. Czaplewska (red.): Logopedia międzykulturowa. Harmo-
nia Universalis: Gdańsk 201�, s. 150–172.

E. Haman, Z. Wodniecka, M. Marecka, J. Szewczyk, M. Białecka-Pikul, 
A. Otwinowska, K. Mieszkowska, M. Łuniewska, J. Kołak, A. Miękisz, 
A. Kacprzak, N. Banasik, M. Foryś-Nogala: How does L1 and L2 exposu-
re impact L1 performance in bilingual children? Evidence from Polish-En-
glish migrants to the UK. „Frontiers in Psychology” 2017, �.

M. Smoczyńska, E. Haman, A. Maryniak, E. Czaplewska, G. Krajewski, 
N. Banasik, M. Kochańska, M. Łuniewska: Test Rozwoju Językowego 
TRJ. Instytut Badań Edukacyjnych: Warszawa 2015.

Kinga Białek
Absolwentka filologii polskiej i hebraistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 
nauczycielka języka polskiego w warszawskich szkołach. W Szkole Edukacji 
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PAFW i UW pracuje od 201� roku jako tutorka języka polskiego, prowadząc 
seminarium integrujące oraz część dydaktyki języka polskiego.

Zajmuje się badaniami umiejętności uczniów. Brała udział w pracach ze-
społów badań międzynarodowych PISA i PIRLS, a także krajowych w ra-
mach współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych. Obroniła pracę doktor-
ską na temat kształcenia umiejętności odbioru tekstów argumentacyjnych. 
Interesują ją zagadnienia związane z krytycznym czytaniem tekstów, także 
w Internecie, oraz metody pomiaru dydaktycznego w systemach egzamina-
cyjnych w Polsce i na świecie. Prowadzi również warsztaty dla nauczycieli 
z zakresu kształcenia rozumienia tekstów nieliterackich i świadomości języ-
kowej. 
Wybrane publikacje:
Interpretacja fragmentów Biblii jako wstęp do edukacji międzykulturowej 

w.kontekście kultury żydowskiej, [w:] K. Biedrzycki, E. Jaskółowa (red.): 
Fundamenty czy fundamentalizmy? Antyk grecko-rzymski i.Biblia w.szko-
le. Instytut Badań Edukacyjnych: Warszawa 2015.

Kompetencje polonistyczne trzecioklasistów. Raport z.badania. Instytut Ba-
dań Edukacyjnych: Warszawa 2015 [współautorka].

Stan opanowania przez uczniów liceów umiejętności wymaganych przez pod-
stawę programową do nauczania języka polskiego. Raport na podstawie 
analizy egzaminu maturalnego z.2015, badania „Diagnoza przedmatural-
na” z.2014 oraz badania „Diagnoza kompetencji gimnazjalistów” z.2011 ..
Instytut Badań Edukacyjnych: Warszawa 2015 [współautorka].

Agata Patalas
Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu, nauczycielka literatury i języka polskiego w liceach z programem 
polskim i międzynarodowym, była wicedyrektor do spraw wychowawczych 
w jednym z nich, animatorka samodoskonalenia nauczycieli przez otwarte 
seminaria i warsztaty, specjalistka edukacji nieformalnej, wykładowczyni 
i tutorka w Szkole Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uni-
wersytetu Warszawskiego.

Zajmuje się dydaktyką literatury, szczególnie poezji, a także twórczością 
uczniowską i nauczycielską na lekcjach. Interesują ją programy wychowaw-
cze oparte na empatii i uważności oraz świadome sięganie do tych ostatnich 
w szkole. W zakresie jej pierwszoplanowych zainteresowań znajduje się bu-
dowanie otwartej, wielokulturowej społeczności szkolnej (w tym różne spo-
soby działania szkolnej demokracji) i przeciwdziałanie wykluczeniu, dyskry-
minacji i przemocy.
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Wybrane publikacje:
Proza Irit Amiel wobec sublokatorstwa jako kategorii kulturowej (osmaleni 

wobec sublokatorek i.sublokatorów), [w:] A. Janus-Sitarz, A. Kania (red.): 
Historia najnowsza w.literaturze i.kulturze a.edukacja polonistyczna. Uni-
versitas: Kraków 201�, s. 199–21�.

Metodyka myślenia o.poezji według Elizabeth Bishop, [w:] M. Kwiatkowska-
Ratajczak (red.): Dydaktyczna szkoła doktorska. Wydawnictwo Poznań-
skie: Poznań 2019, s. 2�7–313.

Głos Elizabeth Bishop. „eleWator. Kwartalnik Literacko-Kulturalny” 2019, 2.

Kamil Szczepanik
Absolwent Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uni-
wersytetu Warszawskiego. Studiował filologię polską na Uniwersytecie Mi-
kołaja Kopernika w Toruniu i na Uniwersytecie Warszawskim. Uczy języka 
polskiego w Bednarskiej Szkole Podstawowej – Terytorium Startowa w War-
szawie.

Interesuje się autobiografizmem, poezją XX wieku (i jej dydaktyką) oraz 
koncepcjami wykorzystania sztuk wizualnych w edukacji polonistycznej.

Iwona Kołodziejek
Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uzyska-
ła także tytuł doktora nauk humanistycznych, wykładowczyni i tutorka 
w Szkole Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersyte-
tu Warszawskiego.

Interesuje się różnicowaniem polonistycznego procesu kształcenia, szcze-
gólnie w odniesieniu do potrzeb uczniów zagrożonych niedostosowaniem 
społecznym. W Szkole Edukacji prowadzi zajęcia związane z rozwojem kom-
petencji wychowawczych i komunikacyjnych oraz projektowaniem lekcji. 
Jest także tutorką nauczycieli języka polskiego.
Wybrane publikacje: 
A. Guzik, I. Kołodziejek: Klasa szkolna – przestrzeń działania nauczyciela 

polonisty. Universitas: Kraków 2013.
Metafory w.życiu ucznia, [w:] A. Janus-Sitarz (red.): Polonistyka zanurzona 

w.języku. Universitas: Kraków 2014.
Indywidualizacja jako odpowiedź na zróżnicowane potrzeby edukacyjne 

wszystkich uczniów, [w:] A. Janus-Sitarz (red.): Każdy uczeń jest ważny ..
Universitas: Kraków 2017.
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Marcin Karpiński
Absolwent matematyki Uniwersytetu Gdańskiego, wykładowca dydakty-
ki matematyki w Szkole Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
i Uniwersytetu Warszawskiego.

Zajmuje się badaniami nad metodami nauczania matematyki i diagnozo-
waniem umiejętności matematycznych. Jest członkiem polskich zespołów 
międzynarodowych badań: umiejętności matematycznych i przyrodniczych 
(TIMSS) oraz kompetencji osób dorosłych (PIAAC). Współautor podręczni-
ków do matematyki dla szkoły podstawowej, gimnazjum oraz liceum i tech-
nikum.
Wybrane publikacje:
M. Dobrowolska, M. Karpiński, J. Lech: Matematyka 1. Podręcznik dla kla-

sy pierwszej liceum i. technikum. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe: 
Gdańsk 2019.

M. Federowicz, K. Biedrzycki, A. Hącia, M. Swat, K. Białek, M. Karpiński, 
M. Zambrowska: Argumentacja w.edukacji szkolnej: przykład dla języka 
polskiego i.matematyki. Wyniki badań i.wnioski z.warsztatów. „Edukacja 
Filozoficzna” 201�, �5.

M. Fedorowicz, K. Biedrzycki, M. Karpiński, L. Rycielska, M. Sitek, D. Wal-
czak: Dynamika przemian w.edukacji i.diagnoza problemów do rozwiąza-
nia. Instytut Badań Edukacyjnych: Warszawa 2015.

Beata Kotarba
Absolwentka matematyki w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Sie-
dlcach (obecnie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny), wieloletnia na-
uczycielka matematyki w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, tutorka 
w Szkole Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu 
Warszawskiego. 

Ważnym aspektem jej pracy nauczycielskiej jest ocenianie kształtujące 
oraz metody i techniki motywujące uczniów do nauki.
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Abstracts

Magdalena Radwan-Röhrenschef

Professional teacher training. Who? How? Why?

Educational policies and activities are focused, or at least should be focused, 
on the questions: “why do we need school?” and “how should the school 
change?”. In Poland, as in many western countries, we like to refer to the 
Finnish experiences. In the author’s opinion, the most important quality 
differentiating the Finnish system from others is the professionalism of the 
teachers. In this chapter, we follow the development of teaching as a profes-
sion, that is the progression of a professional group towards self organisa-
tion, self governance and the codification of the knowledge necessary for 
preforming the role of a teacher well. The author presents the School of 
Education’s methods which serve to develop professionalism in teachers.

Jolanta Sujecka-Zając

From a competent teacher to a competent student.  
On the need for reflective teacher training

What is the purpose of identifying ones didactic style? How to develop 
teaching competencies? Searching for the answers to these, and other, ques-
tions allows a teacher to increase their sense of effectiveness, which in turn 
raises their motivation and the extent to which it affects their instruction. 
Developing ones own professional capabilities requires continued reflection 
and close observation of the achieved results. On the other hand, higher 
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competence in teaching raises the level of learning competence (learning to 
learn, french apprendre à apprendre ) allowing for a higher level of autonomy 
in learning, a higher level of differentiation regarding learning strategies 
and, as in the case of teachers, an increased sense of ones own effectiveness. 
This outline is applied to the curriculum of the PAFW and UW School of 
Education, showing how it meets all the expectations of modern teacher 
training. 

Grażyna Czetwertyńska

Becoming a teacher

The text reflects on the problem of the never-ending process of teacher edu-
cation. It illustrates the intensive efforts undertaken by the School of Educa-
tion to assist in this process. It is not just a matter of equipping the students 
with important professional skills, but also of creating a space for them to 
reflect and to develop themselves. The text presents the basic tenets of the 
program and the methods of its implementation which foster the conviction 
that a teacher is someone who knows how to control their own learning. 
Maintaining a significant degree of autonomy, the students learn how to 
manage their own development. This skill allows them to enter their profes-
sion with more effectiveness, and to perform their jobs successfully. 

Witold Bobiński

Observe – reflect – act. The benefits of modelling in teacher training

Why do participants of the educational process (both students and teachers) 
so often feel that the place, the circumstances, the roles and actions they 
are experiencing are inauthentic? The sense of a limited correspondence to 
reality and the awareness of how ineffective the school’s educational efforts 
are, frustrate all parties engaged in the process of teaching and learning. 
The modern school of educational thinking has been attempting to find an 
antidote to this disheartening aspect of the typical methods of schooling 
and has worked out two, at the least, concepts which help overcome this 
barrier. The idea of evidence based teaching refers to the meta-analysis of 
educational research and the use of this analysis to formulate conclusions 
on “what really works”. The idea of education as a domain of risk does the 
opposite-it accepts and validates the sphere of ambiguity and the area of the 
unknown, which form the core of “real” education. This indicated antinomy 
of effective (“strong”) and risky (“weak”) education creates a paradoxical but 



also irresistible temptation of integrating the two approaches. This is made 
possible by the idea, referred to in the article, of social teaching through 
modelling, described in the 70s and later by Albert Bandura. The article is an 
extended reflection on the effectiveness of this strategy in teacher training. 

Magdalena Swat-Pawlicka

Freeing the narration

The way in which the skill of writing narrative texts is developed in primary 
school, is greatly influenced by the requirements of the external examination 
system. The tasks presented to the student rob them of the pleasure of creat-
ing, which leads to developing an animosity towards writing. As a conse-
quence, teachers and students lose much more- the possibility to develop the 
student’s cognitive skills, their self-awareness, sensitivity towards the world 
surrounding them, giving their experiences a purpose. The teaching model 
presented in the text, created through the Columbia University’s “Teachers 
College Reading and Writing Project”, allows for the development of the 
students’ creative writing sensitivities while respecting their ownership of 
their learning process. The suggested activities can be implemented in Polish 
schools during Polish language and literature lessons, offering guaranteed 
development of the students’ writing skills, but also the strengthening of 
their metacognitive skills. 

Magdalena Śniegulska, Ewa Haman

What can a student learn at school? Soft skills in teaching and learning 

Modern teachers have to face fast civilizational changes. These changes make 
it impossible to indicate specific knowledge that students should acquire 
in order to cope well with adult life. Therefore, the personal relationship 
between the teacher and the student and the related shaping of the soft 
skills of the student is more important than ever before in the learning and 
teaching processes. These competences include: self-control, the ability to 
organize your own work, independence in learning, the ability to cooperate, 
perseverance and conviction about the value of your own effort, or empathy. 
These competences may be much more useful in the future than detailed 
factual knowledge, to the learning of which students need to be convinced 
through punishment and (rarely) rewards. Meanwhile, educating students 
in internal motivation for learning could be much more effective in the long 
run, also in terms of the effectiveness of acquiring factual knowledge.
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Kinga Białek

How I changed from a revolutionist to an evolutionist – on the debate 
 between educational romantics and positivists

The article written by Kinga Białek is a counterargument to the opinion 
demanding a total reconstruction of traditional education in the field of 
Polish language and literature. Educational goals related to reading skills are 
used as an example. Reading skills (literacy) are one of the key competences 
needed to live in a cyber-world. Considering the dangers connected with an 
unskilled use of the internet, educating informed users of modern culture 
seems crucial. Modern Polish language and literature education should be 
based on this premise. 

Agata Patalas, Kamil Szczepanik

From Corinth to school. Via Drohobycz and New York? 

The text focuses on the issue of didactics in regard to literature (and poetry 
in particular) during Polish language and literature lessons- working with 
texts where the reading and interpretation are benefited by getting to know, 
as far as possible, the world of the author. The point here is not biographism, 
particularly not in its traditional form, but the interpretative, empathic dis-
covering of another person’s material and emotional reality, which can take 
place through the interpersonal and inter linguistic translation created by 
the socialisation of the relationship between the author and the readers. 
When the readers are students, what seems to be most valuable is their inter-
pretative work which is possible thanks to a sensitive curiosity and being 
steered towards the careful and engaged re-interpretation of life. The text 
focuses on the works and the didactics of teaching about the works of Eliza-
beth Bishop, primarily, but also Max Frisch and Bruno Schulz. 

Iwona Kołodziejek

Between noble improvisation and an embarrassing craftsmanship – lesson 
planning

Should a lesson (or university class) be carefully planned or should we rely 
on improvisation supported by the knowledge of the material? Is it possible 
to be both impressive and effective or are they mutual exclusive? The text 
presents the crucially important issues we focus on at the School of Educa-



tion, when teaching future educators how to design lesson plans. The lesson 
planning model introduced by us was created while keeping in mind a school 
where students are the central focus. Their needs are the key reference point 
for all stages of planning- from defining goals and results, through creating 
tasks, up to foreseeing potential problems. 

Marcin Karpiński 

Can anyone be taught mathematics?

In an attempt to answer the titular question, the text analyses the results 
of research on topics such as: students’ attitudes towards mathematics, the 
reasons they lose interest in maths, the permanence of mathematical skills, 
and the math adults need in different professions. The text also considers the 
correlations between the methods used for learning and teaching mathemat-
ics and the results achieved. The conclusion describes the conditions which 
would allow for teaching almost anyone mathematics. 

Beata Kotarba

Students mistakes – a teacher’s foe or ally?

It is often difficult for teachers to constructively discuss their students’ mis-
takes, and see them as more than a simple lack of knowledge. The author 
offers an alternative perspective, emphasising the role of mistakes in shaping 
students’ attitudes, and developing the teachers’ awareness of their impor-
tance. Considering possible student mistakes influences the teacher’s work 
when planning a lesson, teaching the lesson and analysing the lesson’s out-
comes. This approach characterises the way the School of Education works 
with its students, emphasising the importance of capturing and analysing 
the mistakes in student’s reasoning, and, as a result, the thoughtful selection 
of tasks and activities as well as developing a sensitivity to how mistakes are 
communicated. The overarching goal of a teacher’s work is always motivat-
ing and encouraging students to continue working despite temporary dif-
ficulties. 
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