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DO UCZĄCEJ SIĘ WSPÓLNOTY

NACZYNIA POŁĄCZONE

Żyjemy i uczymy się razem. Wspólnie odnosimy sukcesy i porażki, razem cier-
pimy i narzekamy, a jednocześnie tak trudno nam zrozumieć, jak bardzo zależy-
my od siebie nawzajem. Ucząca się szkoła (organizacja) to fascynująca koncepcja 
życia organizacyjnego, a jednocześnie romantyczna wizja życia społecznego.

To, jakie będzie nasze życie, zależy od wielu czynników. Tutaj chcę podkreślić 
trzy z nich. Po pierwsze, ważny jest świat, czyli kontekst działania. Ten pierwszy 
czynnik jest o  tyle ciekawy, że jednocześnie go tworzymy i  zależymy od niego. 
Pojawia się sprzężenie zwrotne: to, jak wygląda świat, zależy od naszych przekonań 
i zachowań, ale one wyłaniają się z kontekstu, pod wpływem tego świata. Po drugie, 
istotni są ludzie i rozwiązania przez nich przyjęte, strategie przetrwania wprowa-
dzane w życie, rozumienie problemów, z którymi przychodzi się borykać, i pomysły 
na ich rozwiązanie. Po trzecie, ważna jest edukacja będąca mechanizmem rozwoju. 
Znaczące są zarówno wizja edukacji, jak i struktury oraz metody służące realizacji 
jej celów. Wszystkie te trzy czynniki są trudne do opisania i dynamicznie się zmie-
niają. Nie tylko kontekst, ale także nasze strategie oraz system oświatowy ulegają 
przeobrażeniom zależnie od momentu historii, geograficznego miejsca, etapu roz-
woju cywilizacyjnego czy ideologicznych perspektyw i ram kulturowych. 

Żyjemy w systemie naczyń połączonych i warto o tym pamiętać, zarówno gdy 
mówimy o edukacji młodego pokolenia, jak i o pomysłach na sukces. Wiemy, jak 
bardzo się zmienił i wciąż zmienia się świat, ale niestety nie pamiętamy o  tym 
podczas dyskusji o szkole. Chociaż na rynku pracy zaszła rewolucja, to wciąż dys-
kutujemy o szkolnictwie zawodowym z pozycji XX wieku, kiedy to solidny fach 
w ręku (jeden) był czymś najważniejszym i dawał gwarancję bezpieczeństwa na 
całe życie.

Dzisiaj pracy jest coraz mniej i  powinniśmy myśleć, jak nauczyć młodych 
tego, aby umieli się odnaleźć właśnie w takiej sytuacji, a nie wyłącznie namawiać 
do zdobycia rzemiosła. Formuła, w której młodzi ludzie przygotowywali się do 
zajęcia konkretnego miejsca w społeczeństwie, a to społeczeństwo w zamian za 
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ich trud umożliwiało im wykonywanie tego, czego się nauczyli, i oferowało pracę 
w wybranym sektorze gospodarki, wyczerpała się. Dzisiaj zdarza się, że chociaż 
młodzi przygotowywali się do jakiejś pracy, to ona już nie istnieje lub zapotrzebo-
wanie na nią znacznie zmalało, gdy stali się do niej gotowi. 

Jak uczyć żyć w permanentnym kryzysie ekonomicznym i bez pracy? Jak radzić 
sobie, gdy jest się wykluczonym, a nowe klasy społeczne czerpią zyski z manipu-
lacji i wyzysku? Funkcjonujemy w świecie zdominowanym przez mobilność, mi-
gracje, różnorodność, zmiany obyczajowe i nierówność. Aby to zmieniać na lepsze, 
musimy być tego świadomi i posiadać do tego narzędzia. Przecież żyjemy i chcemy 
poprawiać warunki naszej egzystencji. Wśród wymienionych trzech elementów 
decydujących o jakości życia jesteśmy też my, ludzie ze swoimi wyobrażeniami, mo-
delami mentalnymi oraz narzędziami i strategiami działania. Aby zmieniać świat, 
musimy zmienić siebie. Nie pozwólmy, aby wypracowane przez nas narzędzia były 
narzędziami opresji. Technologia decyduje o dostępie do dóbr, więc wykorzystuj-
my ją tak, aby zwiększać liczbę osób z niej korzystających. System demokratyczny 
daje szansę na rozwój, jeśli nie dopuścimy do korupcji. Demokracja, choć stara 
i nieruchawa, ma jeszcze sporo do zaoferowania – próbujmy to wykorzystać i nie 
pozwólmy na dyktaturę malkontenctwa. 

Jeżeli jest to system naczyń połączonych, to edukacja, zależąc od tego, jaki jest 
świat, i od tego, jak się w nim odnajdujemy, może jednocześnie stać się czynni-
kiem zmiany. Chociaż oczywiste jest, że autentyczna zmiana w edukacji nie wyda-
rzy się bez istotnych przeobrażeń społecznych, edukacja może się stać miejscem, 
w którym pojawi się impuls do zmiany. Inspiracją do niej są kluczowe dziś pytania 
o to, jak dokonać transformacji społeczeństwa:

– od rywalizujących jednostek do współpracujących społeczeństw,
– od nienasyconych konsumentów do odpowiedzialnych prosumentów,
– od pasywnych pracowników do aktywnych obywateli.
Strategiczne zadania oświaty to obecnie właśnie uczenie się współpracy i ucze-

nie się we współpracy, uczenie się współodpowiedzialności i obywatelskiej aktyw-
ności oraz kształtowanie umiejętności krytycznej refleksji. Czy możliwe jest takie 
ustawienie priorytetów współczesnej szkoły?

Miejsce szkoły

Tradycyjnie szkole przypisuje się ogromną rolę zarówno w rozwoju, jak i suk-
cesie indywidualnym i społecznym. Przypisujemy szkole zdolność decydowania 
o rozwoju gospodarczym, widzimy jej znaczenie w rozwoju kulturowym, wskazu-
jemy na to, jak wpływa na przestrzeganie norm i kształtowanie się postaw. Czy to 
możliwe, aby ta instytucja rzeczywiście tak mocno mogła oddziaływać na kształt 
społeczeństw, a jeżeli tak, to czy możliwe jest, aby ten wpływ był racjonalny i lo-
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gicznie zaprojektowany? Czy szkoła spełnia i czy w ogóle może spełnić te różno-
rodne oczekiwania? 

I tak, i nie. Może, jeśli inne elementy układanki ją w tym wspierają, nie może, 
jeśli to, jak funkcjonują świat i  ludzkie przekonania, idzie w poprzek hasłom 
i działaniom szkoły – właściwie szkoła nie jest w stanie działać w opozycji do po-
wszechnych przekonań na większą skalę czy przez dłuższy czas. Owszem historia 
zna przypadki (najbliższy nam to PRL), kiedy bywało, że szkoła funkcjonowała 
według innych zasad niż społeczeństwo, na przykład stawała się enklawą wolności 
dla młodych ludzi, ale były to zwykle incydenty w opresyjnym systemie – chwila 
nieuwagi lub planowy wentyl bezpieczeństwa. W każdym razie pytanie, czy szkoła 
może być inna niż społeczeństwo, może być pytaniem trywialnym, gdy rozważamy 
możliwość oderwania szkoły od jej podstaw aksjologicznych i kulturowych (po-
nieważ wtedy nie może), albo pytaniem mobilizującym do pracy, gdy chodzi o jej 
potencjał kreatywny czy zdolność do inspirowania zmiany (gdyż wtedy musi).

Warto sobie powiedzieć, że chociaż dzisiaj najwięcej ludzi w historii żyje w po-
koju i bezpieczeństwie, w zdrowiu i bez głodu, że chociaż potrafimy sobie pora-
dzić z wieloma plagami, które kiedyś były wyrokiem śmierci dla olbrzymich mas, 
to wciąż społeczeństwa, w których funkcjonujemy, nie są dobrymi miejscami do 
życia z powodu olbrzymich obszarów głodu, biedy, przemocy i strachu. Jednym 
z bardzo poważnych powodów tej sytuacji są nasze wizje tego, jak powinien być 
urządzony świat. To, czyli milcząca zgoda na taki stan rzeczy, jaki obserwujemy 
wokół siebie, występuje na poziomie mentalnym, w naszych umysłach i sercach. 
Dzieje się tak, ponieważ pozwalamy sobie na niechęć, a  czasami na nienawiść 
albo uzasadniamy nierówności tak zwanymi obiektywnymi faktami. Brak szacun-
ku dla innego człowieka tylko z powodu jego/jej inności, kategoryzowanie ludzi 
czy podejmowanie decyzji w związku z tą innością, oddziałujących na ich życie, 
to obszary, na które może wpływać edukacja. Tak więc oprócz pytania o to, czy 
szkoła może być inna niż społeczeństwo, trzeba jeszcze zapytać o to, czy szkoła 
w praktyce może zmienić społeczeństwo.

Być może tak, ale po uprzedniej reformie. Stawiając wcześniej tezę, że edukacja 
to jeden z elementów w większym systemie naczyń połączonych, i trwając w prze-
konaniu, że szkoła może zmieniać świat, musimy sobie postawić pytanie o to: jak 
zmienić szkołę. Na razie nie znaleźliśmy na to odpowiedzi. Próbujemy, ale niestety 
większość tych inicjatyw dotyczy doskonalenia tego, co już robimy – choć nie jest 
to złą strategią, to przy jej stosowaniu można liczyć raczej na niewielkie sukcesy. 
Często okazuje się, że coś uznawane za przydatne, jednak takie nie jest (zob. teoria 
wielorakiej inteligencji)1, czasami nie wiemy, co nam pomaga, a  co przeszkadza, 

1 R.C. Clark, Szkolenia oparte na dowodach, przeł. M. Goc-Ryt, Biblioteka Moderatora, Wrocław 
2014.
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kiedy indziej stajemy zdezorientowani, przyglądając się danym opisującym oświatę. 
Świetnie to można zobrazować na przykładzie polskiej szkoły.

Ostatnie badania PISA2 pokazały niebywały sukces polskich uczniów. Wyniki 
polskich gimnazjalistów wskazały, że polskie szkoły dokonały znaczącego postępu, 
co sytuuje nas w światowej czołówce3. Pomijam tu dyskusję o tym, w jaki sposób 
zmanipulowano próbą badawczą, a przez to wynikami testów, pomijam pytanie 
(bardzo ważne), czy testy mierzą to, na co ma wpływ szkoła, oraz pomijam ogólne 
wątpliwości tych, którzy uważają, że dobre wyniki to nieprawdopodobny zbieg 
okoliczności w sytuacji ogólnego kryzysu. Nie zabieram również głosu w sprawie 
poważnego pytania o to, czy wyniki testów mogą i powinny być wyznacznikiem 
jakości edukacji, albo pytania o to, czy przydatny może być przykład, sprzeczny 
z naszą kulturą pracy, uczniów azjatyckich (plasujących się na pierwszych trzech 
miejscach). Chcę raczej chcę wskazać na to, że mamy problem z interpretacją da-
nych (w tym tych z badania PISA), ponieważ pomimo dobrej dla naszych szkół 
informacji o tym, że polscy uczniowie potrafią więcej niż jeszcze kilka lat temu, 
nie wiemy, co jest tego przyczyną (poza tezą, że to wynik wprowadzenia testów), 
a przede wszystkim nie umiemy wyciągnąć wniosków, które pomogłyby systemo-
wo podnosić jakość procesu uczenia się. Nie mamy rekomendacji dla nauczycieli 
wynikających z analizy wyników PISA! 

Nie potrafimy też wyjaśnić odmiennych wyników testów badających inne ob-
szary umiejętności. Rozczarowaniem były informacje, które pojawiły się wiosną 
2014  roku, o  wynikach polskich uczniów związanych z  zadaniami dotyczącymi 
kreatywnego rozwiązywania praktycznych zadań i  problemów – nasi uczniowie 
wypadli poniżej oczekiwań rozbudzonych po sukcesie w obszarach tradycyjnie ba-
danych w PISA. Chociaż pocieszaliśmy się tym, że zadanie dotyczące klimatyzacji 
musiało źle wypaść, ponieważ nie ma jej w polskich domach, albo cieszyliśmy się 
tym, że nie widać luki genderowej – chłopcy i dziewczynki rozwiązali test tak samo. 

Przypominając tezę, że edukacja to jedno z naczyń połączonych, twierdzę, iż 
przy odpowiadaniu na pytanie o to, jak zmieniać szkołę, musimy brać pod uwagę 
to, jaki jest świat, który planujemy przeobrażać, i w związku z tym uwzględniać, 
na co i w jaki sposób położyć większy nacisk. Każda poważna zmiana czy reforma 
edukacji powinna być powiązana z  jakąś akcję społeczną – promującą, uczącą, 
uświadamiającą. Nie da się w szkole zmienić niczego bez przynajmniej przyzwo-

2 Badanie w roku 2012 było piątą edycją badań PISA (Program Międzynarodowej Oceny Umie-
jętności Uczniów) realizowanego przez międzynarodowe konsorcjum nadzorowane przez OECD. Jest 
to największe międzynarodowe badanie umiejętności uczniów na świecie. Realizowane co trzy lata i za 
każdym razem jedna z dziedzin – umiejętności matematyczne, czytanie i interpretacja, rozumowanie 
naukowe – jest najważniejsza.

3 Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów OECD PISA (Programme for In-
ternational Student Assessment), Wyniki badania 2012 w Polsce, Ministerstwo Edukacji Narodowej, 
Warszawa 2014.



Teoria ewolucji. Od uczących się jednostek do uczącej się wspólnoty 17

lenia społecznego. Nie można więc oczekiwać kreatywności od uczniów w kraju, 
w którym kreatywność i innowacyjność nie są w cenie. Przeciętnie każdy polski 
uczeń uzyskał w teście z rozwiązywania problemów o 44 punkty mniej niż ucz-
niowie z innych krajów, którzy wcześniej uzyskali identyczny wynik w teście ogól-
nym. Na czele w tabeli wyników dotyczących rozwiązywania problemów w PISA 
znaleźli się uczniowie z krajów przodujących w światowym rankingu innowacyj-
ności (The Global Innovation Index 2012)4. Tylko dwa kraje bardziej innowacyjne 
niż Polska uzyskały gorszy wynik w badaniu PISA, a spośród 22, które osiągnęły 
wynik powyżej średniej, aż 18 to kraje z pierwszej trzydziestki najbardziej inno-
wacyjnych państw świata. Co to oznacza? Że nie da się stworzyć szkoły znacząco 
odbiegającej od społeczeństwa, któremu służy. Polska szkoła i tak odniosła suk-
ces w tym aspekcie – uważam, że jest znacząco „lepsza” niż polskie społeczeń-
stwo. Nasz kraj jest podzielony ideologicznie czy też aksjologicznie, mamy mocno 
różniące się grupy polityczne, które nie potrafią ze sobą rozmawiać, nie umie-
my też współpracować czy prowadzić dużych projektów interdyscyplinarnych. 
Wynalazki Polaków często wprowadzane są w życie przez firmy zagraniczne, a nie 
polskie, ze względu na brak systemowego wsparcia, ludzie mają poczucie marno-
wanej energii czy niesprawiedliwości. 

Szkoła to wciąż nieźle funkcjonująca instytucja, która wprawdzie potrzebu-
je radykalnych przemian, ale boryka się nie tylko z  samymi zadaniami, które 
przed nią stoją, czy koniecznymi zmianami, ale także z  brakiem wsparcia czy 
nawet oporem środowiska zewnętrznego5. Nie powinniśmy być zatem zdziwieni 
wynikami naszych uczniów. Wystarczy przyjrzeć się różnym danym opisującym 
specyfikę życia w Polsce, a można zauważyć podobieństwa między światem spo-
łecznym na zewnątrz szkoły i światem edukacji. W badaniu zdolności rozwiązy-
wania problemów, o których mowa powyżej, na najgorszym poziomie zadania 
rozwiązało 25,7% polskich uczniów6. Można było się tego spodziewać, zarówno 
na podstawie naszej wiedzy o szkole, jak i na podstawie tego, co wiemy o naszym 
społeczeństwie. Na przykład przyglądając się wybranym wynikom ewaluacji ze-
wnętrznej prowadzonej w roku szkolnym 2013/2014, można było się dowiedzieć, 
że w zależności od typu szkoły, podczas od 15% do 18% lekcji obserwowanych 
przez wizytatorów nauczyciele nie tworzyli sytuacji, w których uczniowie mo-
gliby rozwiązywać problemy, a  podczas od 9% do 16% obserwowanych lekcji 

4 M. Polak, Uczniowie nie radzą sobie z rozwiązywaniem problemów, Edunews, http://www.edu-
news.pl/badania-i-debaty/badania/2597-uczniowie-nie-radza-sobie-z-rozwiazywaniem-problemow 
(dostęp: 01.04.2014).

5 Obniżenie wieku szkolnego i przez to umożliwienie młodszemu rocznikowi korzystanie z edu-
kacji przedszkolnej, która to inicjatywa oceniania jest bardzo pozytywnie przez ekspertów patrzących 
na edukację przez pryzmat aspektu równościowego, wzbudzało olbrzymie protesty. To samo działo się 
w przypadku przygotowywania darmowego podręcznika dla klas pierwszych.

6 Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów...
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uczniowie nie mieli okazji do samodzielnego wykonania zadania. W tym samym 
roku od 22% uczniów szkół podstawowych do 36% uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych i 39% uczniów gimnazjów twierdziło, że nie czuło się zaciekawionymi 
podczas lekcji w dniu badania, a od 14% uczniów w szkołach podstawowych do 
26% uczniów w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych zaprzeczyło twier-
dzeniu, że aktywnie uczestniczyli w zajęciach7. To wielkości, które za bardzo nie 
szokują ani nie budzą wielkiego sprzeciwu, a przecież to informacja o tysiącach 
młodych ludzi nudzących się podczas lekcji, pasywnie przeczekujących czas spę-
dzany w szkole, którzy prawdopodobnie każdego dnia tracą swoją szansę. W pol-
skiej szkole mamy wprawdzie mniejszość, ale to dosyć stała liczba uczniów, któ-
rzy otrzymują gorszej jakości edukację niż ich rówieśnicy, ponieważ z różnych 
powodów nie uczestniczą w zajęciach inspirujących do uczenia się. 

Czy możemy to połączyć z niektórymi informacjami na temat polskiego spo-
łeczeństwa? Myślę, że tak. Bezrobocie w marcu 2014 roku kształtowało się na po-
ziomie 9,5%. Nie mogę tego tu udowodnić, ale wydaje się prawdopodobne, że 
większość osób poszukujących pracy to ci uczniowie, którzy wykształcili nawyk 
pasywności. Ciekawe jak aktywność w szkole przekłada się na pomoc społeczną? 
Ze wsparcia finansowego w tym okresie korzystało 11,3% polskich gospodarstw 
domowych. 19% nie miało dostępu do wodociągu. 35% dzieci w wieku od 3 do 
6 lat nie uczęszczało do przedszkola (w roku 2013). Można by przytoczyć dane 
o  przestępczości, alkoholizmie czy innych uznawanych za negatywne zjawiska 
społeczne i prawdopodobnie zobaczylibyśmy zbliżone dane na temat wielkości 
grup w ten czy inny sposób przegrywających swoje życie. Niestety najbardziej 
prawdopodobny wniosek potwierdza wyjściową tezę o systemie naczyń połączo-
nych. Poświadcza, że pomimo stwierdzenia, iż być może rzeczywistość szkolna 
jest lepsza niż ta na zewnątrz szkoły, to z pewnością nie wpływa ona na to ze-
wnętrzne środowisko, nie poprawia go, nie zmienia.

Edukacja i zmiana

W pewnym sensie wszyscy jesteśmy zarówno ofiarami, jak i  współtwórca-
mi niesprawiedliwych systemów społecznych, w których żyjemy. Rzeczywistość 
wyłania się z  setek interakcji, wypowiedzi, aktów działania, które odbywają się 
w przestrzeni publicznej i prywatnej. Często robimy to bezrefleksyjnie, nieświa-
domie, czasami rozumiemy, co chcielibyśmy osiągnąć, ale czujemy, że nie mamy 

7 A. Borek, B. Domerecka, Z tornistrem pod górkę, czyli o tym jak coraz trudniej uczyć się uczniom 
w szkole na kolejnych etapach edukacji, [w:] Jakość edukacji. Dane i wnioski z ewaluacji zewnętrznych 
przeprowadzonych w latach 2013–2014, red. G. Mazurkiewicz, A. Gocłowska, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014.
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wpływu. Chcę wierzyć, że na jeden z tych obszarów mamy możliwość oddziały-
wania – to edukacja. Niestety na razie tej możliwości nie wykorzystujemy. 

Dotychczas szkoły pełnią funkcję rekonstrukcyjną, po prostu odtwarzając 
zastany porządek. To wielokrotnie powtarzana prawda – szkoła jest wytworem 
społeczeństwa. Odbijają się w niej jak w lustrze kultura i tradycja, wartości i prze-
konania, czy też technologie ułatwiające przetrwanie. Chciałbym, aby o  jakości 
szkoły oraz o jej znaczeniu dla nas decydowała zdolność do zmiany istniejących 
struktur i mechanizmów, a nie wyłącznie zdolność do przekazywanie ich kolejnym 
generacjom. Aby się tak stało, szkoła musi uwolnić swój potencjał zmiany i zacząć 
funkcjonować inaczej. Pierwszym krokiem do zmiany działania jest, a właściwie 
musi być, zmiana myślenia o  szkole, uczniach, nauczycielach, rodzicach, ucze-
niu się (i nie tylko). Powinniśmy rozpocząć publiczną debatę, aby zdiagnozować 
obowiązujące przekonania i  założenia oraz sprawdzić, w jakim stopniu są one 
nam dzisiaj przydatne.

Co oznacza dla nas sformułowanie „równe szanse”? Czy to oznacza: dać 
wszystkim tyle samo i tak samo? Jak w nasze rozumienie tego terminu wpisują się 
dzisiejsze działania szkoły? O ile na poziomie deklaracji jeszcze możliwy jest jakiś 
konsensus, to na poziomie konkretnych działań okazuje się, że różne grupy ro-
zumieją te deklaracje inaczej. Widać to było na przykład podczas wspomnianych 
już protestów rodziców z klasy średniej przeciw obniżeniu wieku szkolnego czy 
regulacji w sprawie płatnych zajęć w przedszkolach, biorących pod uwagę interes 
własnych dzieci, a ignorujących konsekwencje tych decyzji dla całej populacji. 

Te założenia, które decydują o całym systemie, są często nieuświadamiane, ale 
ich skutki widoczne w działaniach przyjmowane za oczywiste. Wśród najważniej-
szych wymienić należy założenia na temat zdolności dzieci. Choć dzisiaj wiado-
mo, że to rezultat skomplikowanej gry między zasobem genetycznym, wpływem 
środowiska, emocjami, konkretnej historii dziecka, rodzajem interakcji, w które 
było zaangażowane, wciąż jesteśmy skłonni do upraszczania tego zagadnienia 
i działania tak, jakby osiągnięcia dzieci były wyłącznie wynikiem loterii genowej. 
To prowadzi z kolei do twierdzenia, że są dzieci mądre i głupie. W takiej sytua-
cji szkoła ma odkrywać tych lepszych i pomagać tym gorszym, co od razu tych 
zdiagnozowanych jako bez talentu stawia w trudniejszej sytuacji. To niestety je-
den z mitów, z którymi walczy się najtrudniej. Jak bardzo wpływają one na sposób 
działania szkoły?

Inne ważne założenia dotyczą samej szkoły i wiedzy. To, że szkoła monopoli-
zuje proces uczenia się, gdyż tylko tu pracują profesjonaliści, albo że wiedzę na-
leży kategoryzować i podawać jak lekarstwo w odrębnych opakowaniach bez po-
kazywania powiązań oraz że szkoła mówi „prawdę”, czyli przekazuje informacje 
o świecie bez wątpliwości etycznych czy merytorycznych – to wszystko założenia, 
które powodują, że szkoła coraz bardziej oddala się od rzeczywistości. Dzisiejsza 
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rzeczywistość, dynamicznie się zmieniająca, wibrująca, różnorodna, a rozwijająca 
się w niebotycznym tempie potrzebuje innych instytucji, a  raczej sektorów ży-
cia społecznego, które mogłyby dawać ludziom szansę na refleksję nad kondycją 
świata i wsparcie w projektowaniu i wprowadzaniu ulepszeń. Potrzebuje też zmia-
ny paradygmatów opisujących edukację, świat i procesy w nim zachodzące, mię-
dzy innymi ten jeden z najbardziej toksycznych paradygmatów: przekonanie, że 
to indywidualne lub grupowe współzawodnictwo jest motorem rozwoju. Musimy 
sobie uświadomić, że czymś innym jest rywalizacja w wyodrębnionych obszarach, 
służących często rozrywce lub rekreacji (jak sport czy gry), a czymś innym rywa-
lizacja w życiu społecznym, gdzie wzajemne wsparcie, a nie konkurencja, jest wa-
runkiem przetrwania w dobrej kondycji wszystkich stron znajdujących się w da-
nej sytuacji. Przegrany w biegu pozostaje z poczuciem klęski i być może z chęcią 
poprawienia wyniku, ale nie upośledza to jego szans na sensowne życie, przegrany 
w „wyścigu” do dobrej edukacji traci te szanse.

Szkoła będzie instytucją ważną w procesie projektowania i  wprowadzania 
zmiany, gdy i  „fachowcy od uczenia” i  społeczeństwa zaakceptują założenie, że 
proces uczenia się i  jego rezultaty zależą od uczących się. Nie da się na nikim 
przeprowadzić operacji, która spowoduje, że ktoś się czegoś nauczy – to wymaga 
aktywności po stronie uczącego się, a więc zaangażowania wolnej woli. Ponadto 
uczenia się nie można rozpoczynać, jakby nic innego się nie działo. Uczenie się 
zależy od wcześniejszej wiedzy i jej zorganizowania, ograniczane jest przez nasze 
możliwości, na przykład pamięć. Ci, którzy pomagają się uczyć, powinni więc 
odpowiednio projektować sytuacje sprzyjające uczeniu się, zapewniając rów-
nowagę między nabywanymi informacjami, doskonalonymi umiejętnościami 
i kształtowaniem zdolności do metarefleksji na temat własnego procesu uczenia 
się. Powinni pamiętać, że uczenie się to proces społeczny i wynik interakcji mię-
dzy emocjami, motywacją i  procesami poznawczymi. Wreszcie powinni odpo-
wiedzieć sobie na pytanie: czy każdy może się nauczyć8.

Strategie uczącej się szkoły

Peter Senge, rozwijając teorię uczącej się organizacji, twierdził, że każda or-
ganizacja to rezultat sposobu, w jaki myślą jej członkowie i w jaki wchodzą w in-
terakcje9. W przypadku szkół bardzo ważne są wartości uznawane za cenne przez 
współpracowników, to, czy są one uświadamiane, czy są przedmiotem debat lub 

8 H. Dumont, D. Istance, Analysing and designing learning environments for the 21st century, 
[w:] The nature of learning. Using research to inspire practice, red. H. Dumont, D. Istance, F. Bena-
vides, Centre for Educational Research and Innovation, OECD, Paris 2010.

9 P. Senge, Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, przeł. G. Łuczkiewicz, 
Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
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negocjacji. Podobnie jest w koncepcji edukacji i rozwoju, roli uczniów i nauczy-
cieli oraz wielu innych, które bezpośrednio wpływają na zachowania ludzi w or-
ganizacji, a w konsekwencji na ostateczny rezultat – struktury i funkcjonowanie 
organizacji. 

Odpowiadając na powtarzane jak mantra pytanie: czy szkoła może zmienić 
świat, należy wziąć pod uwagę specyfikę podejścia do nauczania i  uczenia się 
w danych szkołach czy określonym systemie, będącą wynikiem sposobu myślenia 
osób w nich pracujących. Szkoła ucząca się, co rozumiem jako synonim szkoły 
odpowiedzialnie zmieniającej świat, przeobraża świat, gdy stawia sobie wartoś-
ciowe cele i zadania oraz gdy sensownie projektuje własne działania. To pierwsze, 
czyli stawianie wartościowych celów, wypływa z krytycznego oglądu rzeczywisto-
ści, głębokiej refleksji i uwzględniania etycznego wymiaru własnych działań, to 
drugie, czyli projektowanie działań, jest pochodną profesjonalnego podejścia do 
obowiązków, ciągłego rozwoju, kwestionowania modeli mentalnych i poszukiwa-
nia najlepszych rozwiązań.

W pierwszym obszarze, wśród zadań stawianych edukacji, pamiętać należy 
o  sprawiedliwości społecznej i  równości – wartościach wynikających z  ducha 
naszych czasów, potrzeb ludzi i świadomości, że społeczeństwa mają się tak jak 
ich najbardziej potrzebujące warstwy. W tym obszarze warto też nie zapominać 
o konieczności współpracy i wspieraniu tej kompetencji, spójności działań i war-
tości oraz zachęcaniu do świadomego i odważnego brania odpowiedzialności za 
własne uczenie się.

W drugim obszarze najważniejsze jest zrozumienie, na czym polega uczenie 
się i  jak można ten proces usprawniać. Uczenie się to łączenie poszczególnych 
elementów układanki, jaką jest wiedza i życie społeczne, oraz nadawanie tym ele-
mentom znaczenia. Aby konstruować znaczenia, niezbędne są więc przestrzeń 
i czas, w którym ten proces może się toczyć, oraz kilka warunków ten proces na-
pędzających, takich jak: wizja, pasja czy pomysł na działanie. Akt nauczenia to 
zaplanowane działanie wywołujące zmianę poznawczą, wymagające świadomości 
intencji uczących się. Tak jak pisałem powyżej – nie można nauczyć czegokolwiek 
i kogokolwiek wbrew woli tej osoby, dlatego ważne jest oddanie władzy nad tym 
procesem osobom uczącym się, pokazanie również, w jaki sposób tym procesem 
należy zarządzać. W akt nauczania, we właściwy sposób, wpleść należy pomoc 
w opanowaniu strategii uczenia się i  treść merytoryczną. Nie da się tego odpo-
wiednio zaplanować bez rozpoznania uprzedniej wiedzy uczących się – tego, co 
już wiedzą na dany temat10 .

10 J. Hattie, Visible learning. A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement, Rout-
ledge, New York 2009.
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Osoby wspierające uczących się w procesie uczenia się (użyłem takiej skom-
plikowanej i długiej nazwy, aby podkreślić, że mogą to być nie tylko nauczyciele) 
zarówno są bezpośrednio zaangażowane w proces uczenia się, jak i orientują się, 
co myślą i wiedzą ich uczniowie, oraz znają ich intencje co do uczenia się. Mogą 
wtedy pomóc poruszać się między prostymi i trudnymi koncepcjami, wiązać je, 
budując ich znaczenia. Tylko w bezpiecznych środowiskach, w których błędy 
traktowane są jak szansa na uczenie się, uczenie się będzie efektywne i długotrwa-
łe11. Aby zadziało się to na poziomie organizacji – szkoły, a nie w pojedynczych 
klasach niektórych nauczycieli, konieczne jest podejście całościowe. 

W klasycznej teorii Petera Senge’a niezbędne jest rozwijanie pięciu dyscy-
plin, które tutaj tylko przypomnę: mistrzostwo osobiste, podzielana wizja, mo-
dele mentalne, uczenie się zespołowe i myślenie systemowe12. Dla zmiany szkoły 
w celu ułatwienia jej wpływu na rzeczywistość potrzebne są nam dzisiaj inicjatywy 
w obszarze modeli mentalnych (co starałem się pokazać powyżej) oraz podziela-
nej wizji. Jednym z przykładów na działanie inspirujące do budowania wspólnej 
wizji może być to, co wydarzyło się w Polsce: zaproponowanie wymagań państwa 
wobec szkół i placówek. W zestawie różnorodnych wymagań postuluje się, aby 
przyglądać się szkole z różnych perspektyw, mocno podkreślając znaczenie kon-
cepcji pracy (czyli wspominanych w tym rozdziale założeń i modeli mentalnych), 
koncentracji na procesie uczenia się, współpracy czy aktywności uczniów. Tylko 
przez wspólną, częstą i głęboką refleksję będziemy mogli nadać takie znaczenie 
szkole, jakiego potrzebujemy. Tylko przez zaangażowanie wielu osób w rozmowę 
o tym, co ważne, możemy spróbować zostawić na boku model szkoły, w której 
najistotniejsze są dyscyplina i sprawność w zapamiętywaniu informacji. 

W szkole uczącej się (jako organizacja) i odpowiedzialnie zmieniającej świat 
najważniejszymi postaciami są uczniowie. Chodzi o to, aby byli aktywni, ale jed-
nocześnie rozumieli wpływ własnego działania na proces uczenia się i na innych, 
oraz aby umieli kierować swoimi emocjami i procesem uczenia się. Staje się to 
możliwe wtedy, gdy nauczyciele pozwalają uczniom na częste i wartościowe inter-
akcje, kształtując kompetencję XXI wieku – uczenie się we współpracy. Sytuacja 
grupowego uczenia się sprzyja kształtowaniu kreatywności rozumianej jako pro-
ces społeczny, a nie jako ekspresja pojedynczego talentu, geniuszu. Ken Robinson 
uważa, że kreatywność to nie zdolność, którą jedni mają, a inni nie, ale że krea-
tywność jest funkcją inteligencji i przyjmuje wiele form oraz czerpie z różnych 
zdolności. Kreatywności można się nauczyć13. Jestem zwolennikiem radykalnej 
tezy, że dzieje się to wtedy, gdy współdziałamy, oraz że uczenie się i kreatywna 

11 Ibidem.
12 P. Senge, op. cit.
13 K. Robinson, Oblicza umysłu. Ucząc się kreatywności, przeł. A. Baj, Element, Kraków 2010.
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twórczość lepiej przebiega, gdy ludzie stają się dla siebie inspiracją, punktem od-
niesienia, wsparciem. Podmiotem kreatywności są wtedy wielość, sieć, kolektyw, 
środowisko, a nie pojedyncza osoba. Zresztą koncepcja indywidualnego autorstwa 
umożliwia zawłaszczanie i przechwytywanie pracy jako jednostkowego dzieła, co 
negatywnie wpływa zarówno na proces uczenia się, jak i budowanie wspólnoty14. 

Ucząca się szkoła i uczące się wspólnoty

To we wspólnocie nauczymy się żyć w kryzysie, to we wspólnocie poznamy 
nowy świat, to we wspólnocie go zorganizujemy. Zrobimy to lepiej, gdy ośrodki 
stawiające sobie za cel przygotowanie nas do życia to życie nam umożliwią. Szkoły 
uczące się i stwarzające ludziom sposobność wspólnego uczenia się i kreatywnego 
rozwiązywania problemów mogą stać się miejscami, w których toczące się działa-
nia i aktywności dadzą szansę na satysfakcjonujące życie, rozwój i zmianę niosącą 
wszystkim obietnicę poprawy losu. Czy to możliwe? Tak, we wspólnocie.
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