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Rola pojęcia rozwoju w edukacji

Obserwacja współczesnego szkolnictwa może sugerować, iż znajduje się ono w ciągłym 
kryzysie. Stąd ustawiczne dążenia do poprawy jego funkcjonowania w postaci po
stulowania i wdrażania kolejnych reform oświatowych, które jednakże odbywają się 
pod dyktando pozaedukacyjnych instytucji i grup: władzy, organizacji politycznych, 
religijnych, a w ostatnich dekadach zwłaszcza pracodawców. W  rezultacie szkolnictwo 
działa w większym stopniu na rzecz wymienionych instancji, zaniedbując jednocześnie 
starania o realizację wartości podstawowej w oświacie, jak im  jest edukacyjne dobro 
ucznia.

Trudności we właściwej organizacji pracy szkoły są pogłębiane przez wieloznacz
ność pojęcia edukacyjnego dobra ucznia. Ostatnio coraz szerzej przyjmuje się definio
wanie go przez odniesienie do rozwoju indywidualnego uczniów; edukacja rozumiana 
jest jako instytucja społeczna mająca wspierać ten proces u każdej korzystającej z niej 
osoby. Szkoła powinna zatem umożliwiać zaspokojenie potrzeb rozwojowych poszcze
gólnych uczniów. W  tym duchu o relacji edukacja -  rozwój indywidualny utrzymana 
jest obowiązująca obecnie Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Powstaje pytanie: jak  z punktu w idzenia edukacji określać potrzeby rozwojowe 
jednostek? Odpowiedź na nie nie jest łatwa z uwagi na wielość teorii rozwoju indy
widualnego. Brak dyskusji nad relacją rozwoju i edukacji powoduje, iż nierozpoznane 
pozostają wynikające z tej relacji rozpatrywanej w różnych koncepcjach implikacje 
dla edukacji. Pogłębia to niebezpieczeństwo realizowania innych niż rozwój uczniów 
wartości w praktyce oświatowej.

Tymczasem edukacja może nie tylko wspierać rozwój, ale także hamować ten pro
ces. Jeżeli szkolne oddziaływanie dokonuje się bez uwzględnienia indywidualnych 
potrzeb rozwojowych ucznia, jego skutkiem może być wybranie przez młodą osobę 
nieodpowiedniej drogi życiowej, tj. takiej, na której nie będzie mogła osiągnąć sa
tysfakcji z wnoszenia wartościowego wkładu w życie innych, co może doprowadzić
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do doświadczania różnych problemów i niepełnej realizacji rozwojowego potencjału. 
Prawdopodobieństwo wystąpienia takiego skutku wzrasta wraz z oddalaniem się celów 
edukacyjnych od edukacyjnego i życiowego powodzenia każdego ucznia oraz z zastę
powaniem ich celami innymi, narzuconymi przez pozaedukacyjne czynniki. Edukacja 
pozostaje więc w ścisłym związku z rozwojem indywidualnym, jednakże rezultat tego 
związku nie jest jednoznaczny.

D la adekwatnego rozeznania rozwojowych i zarazem  edukacyjnych potrzeb 
uczniów konieczne jest dokonanie, jak  określił to A. Jurkowski (2000), „redefinicji 
postulowanej prymarnej funkcji szkoły”, która jego zdaniem powinna być ujmowa
na jako „funkcja promocyjna, czyli kultywowanie takich warunków wewnętrznych 
[osoby -  J.Ł .], które dają szansę dalszego rozwoju, jak  i układania sobie relacji z oto
czeniem”. Funkcja postulowana systemu edukacyjnego najlepiej może być zdefinio
wana z perspektywy zewnątrzsystemowej. Tylko bowiem oderwanie się od obecnie 
spełnianych funkcji pozwala dostrzec, jak ie funkcje system spełnia poza tym i, które 
wyznaczane są przyjętymi celami, oraz jakie spełniać może. W  stosunku do szkolnic
twa można stwierdzić, że z perspektywy wewnątrzsystemowej najważniejszym wydaje 
się zagadnienie, jak  spowodować, by dzieci lepiej się uczyły. Troska o to jest wyraźnie 
widoczna w wielu rozwiązaniach przyjętych w trakcie reformy oświaty zapoczątko
wanej w Polsce w roku 2000 (ustanowienie powszechnie obowiązujących standardów 
edukacyjnych, wprowadzenie systemu egzaminów zewnętrznych, doskonalenie za
wodowe nauczycieli w zakresie metodyki nauczania -  otwartą kwestią pozostaje, jak  
dalece rozwiązania te rzeczywiście służą poprawie efektywności procesu uczenia się 
uczniów). Tym samym z perspektywy wewnątrzsystemowej jako podstawowa, jeśli nie 
wyłączna potrzeba edukacyjna dzieci i młodzieży, jaw i się nabywanie wiedzy, zwłasz
cza akademickiej. Inne problemy, jak  na przykład postulowane przez Jurkowskiego 
„dalszy rozwój i układanie sobie relacji z otoczeniem”, nie zajmują centralnej pozycji 
w działaniach szkoły. Dla zmiany tej sytuacji niezbędne jest zatem dokonanie kom
pleksowej ekspertyzy stanu edukacji z perspektywy zewnątrzsystemowej, do czego, 
jego zdaniem, najbardziej powołane jest środowisko psychologów rozwojowych ze 
względu na koncentrację na zagadnieniach rozwoju i relacji z otoczeniem.

Jak  więc określić rzeczywiste potrzeby edukacyjne ucznia oraz sposoby ich zaspo
kajania tak, aby kultywować warunki wewnętrzne umożliwiające rozwój i układanie 
sobie relacji z otoczeniem, konkretnymi osobami, społecznymi instytucjami, z samym/ 
/samą sobą wreszcie? Jeśli odpowiedź na to pytanie ma być użyteczna dla oświaty, 
trzeba wpierw rozważyć samo pojęcie rozwoju. Od trafności jego ujęcia zależeć bo
wiem będzie wyznaczenie warunków wewnętrznych, które powinny być kultywowane 
w procesie edukacyjnym, a to zaś pozwoli określić potrzeby edukacyjne.

Deterministyczne vs. niedeterministyczne teorie rozwoju 
i ich konsekwencje edukacyjne

Wśród różnych sposobów porządkowania teorii rozwoju użyteczny z punktu widze
nia edukacji wydaje się podział na ujęcia deterministyczne i niedeterministyczne. Do 
pierwszej kategorii zaliczane są te teorie, które ujmują proces rozwoju jako zdetermi
nowany przez rozmaite czynniki niebędące jego częścią. Stanowisko natywistyczne 
jest przykładem tej odmiany determinizmu, w której decydującą w rozwoju indywi
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dualnym rolę przyznaje się czynnikom wewnętrznym (wrodzonym, genetycznym). 
Jego przeciwstawną formą są różne postaci empiryzmu, przyznającego nadrzędną rolę 
czynnikom zewnętrznym (fizycznym, społecznym, kulturowym). Istnieją też rozmaite 
stanowiska pośrednie, usiłujące łączyć powyższe skrajności drogą opisania jakiejś for
my interakcji zachodzącej między czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi, której 
wynikiem  jest przebieg indywidualnego rozwoju jednostki. A . Niemczyński (1994) 
określa te trzy stanowiska odpowiednio jako aprioryczne (przebieg rozwoju wyznacza
ny jest narzuconym wewnętrznie, a istniejącym przed rozpoczęciem się cyklu rozwo
jowego programem), aposterioryczne (przebieg rozwoju wyznaczany jest istniejącym 
zewnętrznie wzorcem, do którego osiągnięcia rozwój dąży) i dialektyczne (kombinacje 
dwóch poprzednich).

Wspólną cechą stanowisk deterministycznych jest podporządkowanie procesu roz
woju indywidualnego zewnętrznym wobec niego czynnikom, co często prowadzi do 
redukowania go do innych procesów: biologicznych (redukcjonizm biologiczny) lub 
społeczno-kulturowych (redukcjonizm społeczny lub kulturowy; Niemczyński, 1994). 
Tym samym przebieg rozwoju indywidualnego, a także jego rezultat jest wyznaczany 
pozarozwojowymi czynnikam i, które w swoisty dla siebie sposób określają program 
rozwojowy jednostki. Skrajny natywizm odwołuje się do hipotezy wrodzoności, za
kładając, iż program rozwoju jednostki oraz jego finalny stan dane są od początku jej 
istnienia; życie jest po prostu realizacją tego programu. Organicystyczna koncepcja 
rozwoju traktuje jednostkę jak  organizm, podlegający zmianom zgodnie z wrodzonym 
programem rozwojowym. Skrajne stanowisko empirycystyczne, streszczane w słynnej 
metaforze „czystej tablicy”, zakłada natomiast brak jakichkolwiek apriorycznie danych 
czynników wewnętrznych i całkowitą kontrolę nad rozwojem indywidualnym przy
znaje czynnikom zewnętrznym, zwłaszcza społecznym, kulturowym i historycznym. 
Rozwój indyw idualny zaprojektowany zostaje zgodnie z w ym aganiam i momentu 
dziejowego, w jak im  się toczy; źródłem programu rozwojowego są społeczeństwo, 
kultura i historia. Człowiek jaw i się z tej perspektywy jako swoisty mechanizm, który 
funkcjonuje według zewnętrznie zadanego programu i który zmierza ku również z ze
wnątrz dającemu się określić stanowi finalnemu.

Tak więc stanowiska deterministyczne, podporządkowując rozwój indywidualny 
zewnętrznym wobec niego czynnikom, oferują w zamian nadzieję na wyjaśnienie jego 
przebiegu i, co bardziej atrakcyjne, określenie stanu finalnego, jak i dana osoba może 
osiągnąć w wyniku rozwojowych zmian. Pozwalają więc widzieć rozwój indywidual
ny człowieka jako proces naturalny, przyczynowo-skutkowy, poddający się prawom 
powszechnie występującym w naturze i tym samym rozpoznawalnym za pomocą me
todologii zgodnej z paradygmatem nauk przyrodniczych. Odpowiadają też na ludzką 
tęsknotę za odgadnięciem nieznanej przyszłości i zredukowaniem niepokoju przez 
uczynienie jej sobie znajomą. Tym, być może, należy tłumaczyć niezwykle silne przy
wiązanie do stanowisk deterministycznych wśród opinii publicznej, nie wyłączając 
środowisk odpowiedzialnych za kształt i funkcjonowanie formalnej edukacji.

Edukacyjne konsekwencje przyjęcia deterministycznych koncepcji rozwoju unie
możliw iają rzeczywistą dbałość o indywidualny rozwój edukowanych. Jeśli bowiem 
przyjąć stanowisko aprioryczne i założyć, iż program rozwoju i stan finalny dane są 
jednostce od początku jej istnienia, a rozwój indywidualny polega na realizacji z góry 
narzuconego programu przez aktualizację kolejnych jego części aż do osiągnięcia stanu 
finalnego, to głównym celem edukacji staje się stworzenie warunków umożliwiających
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jednostce realizację tego programu. Programy rozwojowe, zwłaszcza jeśli przyjąć sta
nowisko redukcjonizmu biologicznego (np. skrajnego natywizmu), cechuje znaczne 
podobieństwo; ludzki program rozwoju podobny jest w zasadniczych ramach w przy
padku wszystkich jednostek. W szyscy bowiem wyrastają na dojrzałe jednostki ludz
kie, przechodząc w podobny sposób przez takie same fazy cyklu życiowego. Pod tym 
względem gatunek ludzki nie różni się znacząco od innych gatunków. Także wśród 
ludzi możliwe są więc odchylenia od zasadniczego wzorca, czym tłumaczyć należy bo
gactwo indywidualnych przebiegów cykli życiowych poszczególnych osób. Realizacja 
program rozwojowego, czyli jego aktualizacja w wariancie właściwym dla danej osoby, 
możliwa jest pod warunkiem najwcześniejszego i adekwatnego zdiagnozowania jej 
możliwości rozwojowych i odkrycia na ich podstawie charakterystycznego dla niej 
wewnętrznego programu. Następnie pozostaje już  tylko tworzenie jak  najlepszych 
warunków do pełnej realizacji programu oraz kontrolowanie, czy istniejące potencje 
zostają rzeczywiście ujawnione. Od czasów J.J. Rousseau ten sposób podejścia do edu
kacji ma swoich zwolenników.

Z kolei przy założeniu, iż wszystkie jednostki przychodzą na świat w jednakowym 
stopniu niewyposażone w potrzebne im do życia właściwości (stanowisko skrajnie em- 
pirycystyczne), których źródłem jest otoczenie, a rozwój polega na nabywaniu tychże 
właściwości drogą interakcji z nim, to głównym celem edukacji staje się wyposażenie 
w nie jednostki. Podobnie jak  w organicystycznej koncepcji rozwoju, tak i w reduk
cjonizmie środowiskowym jednostki cechuje znaczne podobieństwo; w tym wypadku 
podobieństwo to polega na braku początkowego wyposażenia. Zatem wszystkie jed
nostki powinny zostać poddane podobnym oddziaływaniom zapewniającym wyposa
żenie ich we właściwości (wiedzę, umiejętności, cechy) potrzebne do samodzielnego 
życia. Źródłem tych właściwości jest kulturowe dziedzictwo ludzkości, dorobek poko
leń poprzedzających obecnie edukowane jednostki. Konieczne jest wczesne określenie, 
jak ie są to właściwości, czyli opracowanie ideału wychowawczego, do którego osią
gnięcia powinna dążyć edukacja w przypadku każdej jednostki. Ideał taki można ująć 
jako wybór tego, co z dorobku ludzkości każdy przyswoić sobie powinien. Edukacja 
jaw i się więc jako proces oddziaływania na edukowanych w taki sposób, by osiągnęli 
stan finalny rozwoju jak  najbardziej podobny do przyjętego ideału. Ideał zaś, a raczej 
ideały edukacyjne (zawsze bowiem można obserwować konkurencję m iędzy wielo
ma propozycjami w tym zakresie), są wytworem społeczno-kulturowo-historycznym, 
w znacznym stopniu ukształtowanym na podstawie aktualnej w danym momencie 
dziejowym wiedzy, panującej ideologii, sposobie percepcji i hierarchizacji wartości, 
układzie sił politycznych i innych czynników społeczno-kulturowo-historycznych. 
W  praktyce więc w edukacji rozumianej jako przekaz kulturowego dziedzictwa wystę
puje swoisty „wolny rynek”, na którym różne ideały konkurują z sobą w konkretnych 
oddziaływaniach edukacyjnych poszczególnych organizacji i osób (np. ideał Polaka- 
-Europejczyka i ideał Polaka-narodowca, by posłużyć się kalkam i chętnie używanymi 
w obecnych dyskusjach o edukacji toczonych w środkach masowego przekazu).

Istotnym i w łaściw ościam i edukacji opartej na redukcjonistycznych koncep
cjach rozwoju są: selektywność, przedmiotowość i zam knięty charakter procesu. 
Organicystyczne koncepcje rozwoju skłaniają edukujących do dzielenia edukowanych 
ze względu na ich wyposażenie wewnętrzne („zadatki genetyczne”, „zdolności”, „pre
dyspozycje”, „talenty” i inne) na rozmaite kategorie, z których część dodatkowo zalicza 
się do „normy”, część zaś do „patologii”, a niekiedy inną jeszcze część do szczególnie
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interesującego w tym kontekście z logicznego punktu widzenia „obszaru pogranicza 
normy i patologii”. Postępowanie takie uzasadnione jest postulatem dostosowania od
działywań edukacyjnych do możliwości rozwojowych jednostek; każdej jednostce na
leży bowiem stworzyć jak  najodpowiedniejsze warunki służące ujawnieniu tkwiących 
w niej potencjałów. W  oczywisty sposób różne potencjały, aby się ujawnić, wymagają 
odmienych oddziaływań, zatem selekcja jednostek do odpowiednich dla nich cykli 
edukacyjnych staje się podstawowym warunkiem powodzenia edukacji. Edukacja staje 
się procesem ekskluzywnym, opartym na wyłączaniu pewnych jednostek z pewnych 
cykli edukacyjnych jako nienadających się do nich na podstawie diagnozy tkwiących 
w nich -  z założenia -  możliwości rozwojowych. W arto bowiem stymulować tylko to, 
co w diagnozie daje obietnicę dalszego rozwoju. Nie ma co stymulować nieistniejących 
talentów; skoro ich nie ma (bo nie stwierdzono ich istnienia w diagnozie), to się one 
nie rozwiną.

Z innego rodzaju ekskluzją mamy do czynienia w przypadku edukacji rozumianej 
jako proces przekazywania dziedzictwa kulturowego. W  tym wypadku dotyczy ona 
nie tyle jednostek (te z założenia są równo pozbawione potrzebnych do życia właś
ciwości), ile tego, w co mają zostać wyposażone. Decyzja o przyjęciu danego ideału 
edukacyjnego ma zawsze arbitralny charakter i wynika z percepcji potrzeb jednostki 
w zakresie dostosowania się do życia w danym momencie dziejowym. Dziś do ideału 
edukacyjnego powszechnie włącza się um iejętności posługiwania się komputerem 
i sieciami informatycznymi, przyjmując, iż jest to niezbędny do życia fragment do
robku kulturowego ludzkości, nie jest natomiast powszechnie za taki uważana umie
jętność malowania obrazów farbami olejnymi czy interpretacji wiersza. Pewne zatem 
właściwości człowieka i formy aktywności wyłączane są z procesu edukacyjnego jako 
nieprzydatne, czy też mało przydatne w życiu, co zmniejsza możliwości samorealizacji 
osobom, dla których te właśnie rodzaje działania są atrakcyjne.

Selektywności edukacji opartej na deterministycznych teoriach rozwoju towarzyszy 
przedmiotowe traktowanie ucznia. Zarówno organicystyczne, jak  i mechanicystycz- 
ne rozumienie rozwoju ujmuje ucznia nie jako osobę, lecz jako jednostkę zależną od 
czynników, na które nie ma ona zasadniczo wpływu; jak iż  bowiem wpływ można 
mieć na własne wyposażenie genetyczne lub moment dziejowy, w jakim  przyszło się na 
świat? Jednostka (i jej losy) jest wynikiem oddziaływania tych czynników i -  w świetle 
tego podejścia -  nie wnosi szczególnego wkładu w ich przebieg. Odpowiedzialność za 
rezultaty edukacji spada zatem na edukujących: zależą one od trafności diagnozy po
tencjałów rozwojowych i stworzonych do ich realizacji warunków (determinizm biolo
giczny) lub od trafności ideału edukacyjnego i stworzonych do jego urzeczywistnienia 
warunków (determinizm środowiskowy) albo od jednych i drugich w stanowiskach 
zakładających interakcję czynników wewnętrznych i środowiskowych. Jednostka za
tem jest prz edm io tem  oddziaływań edukacyjnych, jej zadaniem jest korzystanie z ofe
rowanych edukacyjnych programów, przyswajanie wiedzy, wyrabianie i doskonalenie 
um iejętności, uwewnętrznianie pożądanych postaw i wzorców, czyli adaptacja do 
istniejących warunków wewnętrznych i/lub zewnętrznych (co nie wyklucza twórcze
go ich przekształcania). Kontrola i kierowanie procesem edukacji spoczywa w rękach 
edukujących; jednostka „poddawana” jest edukacji („odbiera wykształcenie”, „jest wy
chowywana”, „kształtowana”, „wyposażana” itd.).

Tak rozumiana edukacja jest procesem zamkniętym  w tym sensie, iż można opi
sać rezultat, do jakiego ma doprowadzić edukowaną jednostkę. Stan finalny można
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przewidzieć albo drogą analizy zawartych w jednostce potencjałów, albo drogą opisu 
ideału edukacyjnego. Zadaniem wszystkich jest osiągnięcie owego stanu finalnego, 
a wszelkie odstępstwa od przyjętego wzorca są traktowane jako ułomności wynikłe 
z niedoskonałości jednostki lub systemu oddziaływań edukacyjnych. Jak  widać, edu
kacja oparta na deterministycznych koncepcjach rozwoju nie pozostawia miejsca na 
rzeczywiście in d yw idua ln y  rozwój.

A lternatywą dla stanowisk deterministycznych jest podejście ujmujące rozwój in
dywidualny jako proces autonomiczny, niezdeterminowany czynnikami wobec niego 
zewnętrznymi (Niemczyński, 1994). Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki traktowane 
są tutaj jako warunk i, w jakich proces rozwoju przebiega, warunki w p ływ a ją ce  na jego 
przebieg, lecz niedeterm inu ją ce, jak  i w jakim  kierunku będzie się dokonywał. Rozwoju 
indywidualnego nie da się wyjaśnić przez odwołanie się do jakichkolwiek innych pro
cesów: ani organicznych, ani kulturowych, społecznych czy historycznych. W  tym 
sensie jest autonomiczny: nieredukowalny do innych procesów.

Jako taki, proces rozwoju rządzi się własnymi prawami, które nie wynikają ani z praw 
dziedziczenia, ani z praw historycznych, kulturowych czy społecznych. W ewnętrzna 
logika rozwoju, choć daje się uogólnić na podstawie badań poszczególnych jednostek, 
jest zawsze logiką rozwoju konkretnej osoby i na tym  polega indywidualność tego 
procesu. Jest także rozwój indywidualny procesem wewnątrznormatywnym; normy 
rozwoju są wytwarzane w ramach jego przebiegu i są właściwe dla konkretnej osoby. 
Określenie, co jest „normalne”, a co „patologiczne”, tzn. hamujące przebieg rozwoju, 
jest możliwe tylko w stosunku do tej osoby na tle jej indywidualnej drogi rozwojo
wej. Jest też procesem podmiotowym, ponieważ o kierunku jego przebiegu decyduje 
rozwijająca się osoba, dokonując niemal w każdej chw ili swego życia wyborów, od 
których zależy dalszy przebieg jej rozwoju. M ogą być one dokonywane pod wpływem 
czynników zewnętrznych (np. perswazji otoczenia) lub wewnętrznych (np. predyspo
zycji fizycznych), co nie zmienia faktu, iż ostateczną instancją dokonującą wyboru jest 
osoba, której dotyczą jego rezultaty. W  autonomicznej koncepcji rozwoju jednostka 
staje się zatem jego podmiotem, od niej (od jej wyborów) bowiem w dużej mierze za
leży kierunek jego przebiegu. Z. Pietrasiński (1990) mówi w tym kontekście o pewnej 
wyjątkowości rozwoju w dorosłości: w tej fazie życie wymaga świadomej koncentracji 
na nim i podejmowania przez podmiot działań nań ukierunkowanych. Stąd, zdaniem 
autora, częste występowanie zahamowania rozwoju w dorosłości. Choć warunki w y
mienione przez Pietrasińskiego nie wydają się niezbędnymi do rozwoju w dorosłości 
(por. Olejnik, 1994), to możliwość podejmowania świadomych działań nakierowanych 
na własny rozwój stanowi dodatkowy argument na rzecz tezy, iż proces rozwoju in
dywidualnego jest procesem osobowym, właściwym konkretnej osobie, której dotyczy. 
To ona jest bowiem jego sprawcą i ona -  świadomie lub nieświadomie -  nim kieruje. 
Tym samym rozwój indywidualny jest procesem specyficznie ludzkim, całkowicie róż
nym od procesu rozwoju przedstawicieli innych gatunków, co podważa użyteczność 
przytoczonych wyżej metafor organizmu i mechanizmu stosowanych powszechnie do 
jego wyjaśniania.

Jest więc proces rozwoju także procesem celowym i otwartym. Indywidualne ludz
kie wybory są dokonywane ze względu na cele, czyli pożądane stany rzeczy, jak ie 
osoby stawiają sobie jako warte osiągnięcia. Tylko nieliczne ludzkie zachowania moż
na zaliczyć do odruchowych, czyli niepodlegających kontroli podmiotu; zdecydowana 
większość ludzkiej aktywności ma charakter celowego działania, choć niekiedy cel
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niekoniecznie musi być uświadamiany przez działający podmiot. Logika rozwoju in
dywidualnego to logika indywidualnych celów, co stanowi o otwartości tego procesu. 
W  jej świetle nie sposób bowiem przewidzieć finalnej postaci, do jakiej doprowadzić 
on może konkretną jednostkę.

Choć przedstawiona powyżej koncepcja rozwoju indywidualnego jako procesu 
specyficznie ludzkiego, autonomicznego, wewnątrznormatywnego, podmiotowego, 
celowego i otwartego zakłada, iż nie jest on zdeterminowany organicznie ani środo
wiskowo, to należy powtórzyć, iż czynniki organiczne i środowiskowe stwarzają wa
runki (sprzyjające lub nie) do jego przebiegu. Edukacja, którą w świetle zreferowanej 
koncepcji rozwoju indywidualnego można rozumieć jako proces wprowadzania osoby 
w ludzki świat dla odnalezienia przez nią własnej drogi życiowej, powinna polegać 
na stwarzaniu warunków sprzyjających rozwojowi, a elim inowaniu warunków sta
nowiących przeszkodę dla tego procesu. W  tym celu powinna się charakteryzować 
podobnymi właściwościami, co rozwój indywidualny, z których najważniejszą wydaje 
się autonomia.

Autonomia rozwoju a autonomia edukacji

A. Niemczyński (1994), rozważając praktyczne i poznawcze konsekwencje przyjęcia 
teorii rozwoju indywidualnego jako procesu autonomicznego, stwierdza, iż „potrakto
wanie indywidualnego rozwoju człowieka czy to jako środka, czy to jako celu okazuje 
się nieadekwatne wobec autonomicznego charakteru tego procesu” (s. 9). Wówczas 
bowiem działania wobec niego podejmowane w edukacji lub terapii zm ierzają do 
podporządkowania go jakiemuś zewnętrznemu wobec niego wzorcowi, na przykład 
pożądanej sylwetce absolwenta lub akceptowanej w danym momencie w określonym 
środowisku koncepcji zdrowia psychicznego. Tymczasem „działania takie o tyle są ade
kwatne wobec natury indywidualnego rozwoju, o ile kształtowane są przez nastawienie 
na afirmację indywidualnego życia ludzkiego” (s. 9). W  związku z tym w działaniach 
nakierowanych na rozwój indywidualny konieczne jest przyjęcie odmiennej postawy 
działaniowo-poznawczej, wolnej od nastawienia na kontrolę poznawanego obiektu:

Składnikami tej postawy działaniowo-poznawczej są: (1) niewyłączanie żad
nej formy życia osobowości z kręgu życia wspólnego, (2) aktyw na życzliwość 
i zbliżenie się do każdej formy życia osobowości w celu (3) poznania, lecz nie 
zawładnięcia nią, a dla próby jej zrozumienia w jej własnej perspektyw ie, co 
pociąga za sobą (4) szacunek, a nawet pokorę wobec życia osobowości oraz (5) 
równość i wzajemność oddziaływania, które odgrywa rolę „katalizatora” pro
cesów rozwoju indywidualnego u osób nawiązujących ze sobą „kontakt” w tym 
nastawieniu (s. 9).

Przyjęcie wyżej opisanej postawy poznawczo-działaniowej jako podstawy funk
cjonowania systemu edukacyjnego wydaje się warunkiem koniecznym do osiągnięcia 
jego celu, jak im  jest wprowadzenie osoby w ludzki świat. Edukacja, jako swoisty ob
szar „życia wspólnego” edukowanych i edukujących, powinna obejmować wszystkie 
„formy życia osobowości”, co w praktyce oznacza porzucenie charakterystycznej dla 
współczesnego szkolnictwa koncentracji na opanowywaniu przez uczniów wiedzy
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akademickiej, w postaci kolejnych porcji materiału, czyli informacji podanych w mniej 
lub bardziej abstrakcyjnej postaci. Wszelkie problemy wychowawcze wykraczające poza 
intelektualne opanowanie wiedzy o rzeczywistości we współczesnej szkole traktowane 
są jako trudności, których rozwiązaniem powinien zająć się ktoś inny (rodzice i/lub 
wyspecjalizowane w rozwiązywaniu takich problemów organizacje), tak aby w szkole 
dziecko bez przeszkód mogło uczestniczyć w procesie dydaktycznym. Szkoła, bezrad
na wobec problemów rozwoju emocjonalnego, społecznego, moralnego, fizycznego, 
a często także intelektualnego, oczekuje w swych murach dziecka „bezproblemowego”, 
zdolnego do poprawnego, czyli zgodnego z przyjętym w niej wzorcem wykonywania 
zlecanych mu zadań. Takie zubożenie edukacji przez wyłączenie znacznych obszarów 
życia wyłaniającej się osobowości młodego człowieka z obszaru życia wspólnego na 
terenie szkoły prowadzi do niezaspokojenia wielu istotnych potrzeb edukacyjnych, 
a w konsekwencji zmniejsza jego szanse na odnalezienie właściwej dla siebie drogi 
życiowej.

Edukacja oparta na koncepcji rozwoju jako procesu autonomicznego wymaga zmia
ny podejścia szkoły do ucznia. Od wielu lat powtarzany jest postulat indywidualizacji 
nauczania, czyli indywidualnego podejścia do każdego ucznia w procesie dydaktycz
nym. W  praktyce trudno jest zauważyć jego przejawy i to nie tylko z powodu nad
miernie licznych klas, co jako przyczynę niemożności jego realizacji często podają 
nauczyciele. Wydaje się jednak, iż głównym źródłem niezindywidualizowanego trak
towania uczniów jest nie tyle ich nadmiar w klasach, ile nastawienie całego systemu 
edukacyjnego na zapanowanie nad uczniem, co wyklucza potraktowanie go jako w y
jątkowej, niepowtarzalnej osoby. Edukacja, pełniąc rozliczne funkcje w systemie spo
łecznym, spełnia „zamówienia” innych instytucji i grup społecznych, przygotowując 
dla nich nowe „kadry”. Osiągając te cele, zewnętrzne wobec rozwoju indywidualnego 
uczniów, przyjmuje wobec nich postawę dominacji i usiłuje przekształcić ich zgodnie 
z przyjętym wzorcem. Szkoła jest miejscem swoistej przemocy, „gwałtu semiotycz- 
nego” (Bourdieau, Passeron, 2006), w wyniku którego uczeń zmuszony jest przyjąć 
określoną porcję informacji, wiedzy, przekonań, poglądów, sposobów postępowania, 
oceniania, a nawet gustów i upodobań estetycznych, niezależnie od tego, czy je ak
ceptuje, czy nie. Jak  każda przemoc, rozumiana jako narzucanie osobie czegoś, czego 
ona nie akceptuje, przemoc intelektualna wywołuje opór, a często agresję. Nic zatem 
dziwnego, że jednym z głównych problemów, jakie zgłaszają nauczyciele zapytani, co 
utrudnia im pracę, jest nadmierny poziom agresji u uczniów.

Autonom iczny charakter rozwoju indyw idualnego w ym aga objęcia edukacją 
wszelkich form życia jednostki oraz zmiany powszechnego nastawienia na zapano
wanie i kontrolę nad uczniem i zastąpienie go nastawieniem na życzliwe, aktywne 
poznawanie młodej osoby w celu adekwatnego określenia jej potrzeb edukacyjnych 
na każdym polu rozwoju. Współczesny system oświaty jest nastawiony na poznawa
nie ucznia przez pryzmat pomiaru jego osiągnięć w procesie dydaktycznym. Szkoła, 
skoncentrowana na ocenianiu uczniów, poświęca tej działalności ogromną ilość za
sobów (czasu, materiałów, ludzi i pieniędzy). Teza ta znajduje potwierdzenie także 
w zmianach wprowadzanych w obecnej reformie; powołano specjalną ogólnokrajową 
organizację, której celem jest tworzenie i przeprowadzanie egzaminów zewnętrznych, 
szkołom zaś jako jedno z głównych zadań postawiono stworzenie wewnątrzszkolnych 
systemów oceniania. W  razie gdy uczeń szczególnie źle wypada w cyklach oceniania, 
szkoła zwraca się do zewnętrznych organizacji (poradni psychologiczno-pedagogicz
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nych) o dokonanie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, co jest drugim sposobem 
poznawania ucznia. Towarzyszy temu powszechne narzekanie na małą użyteczność 
opinii dostarczanych przez te organizacje do dalszej pracy z uczniem. Wreszcie szkoła 
poznaje swoich uczniów podczas bieżącej z nim i pracy, co stanowi trzeci, w dużym 
stopniu nieformalny, lecz najważniejszy sposób ich poznawania. W iększość działań 
podejmowanych przez szkołę wobec poszczególnych uczniów wynika z takiego właś
nie, nieformalnego ich poznawania, sposób ten ma więc podstawowe znaczenie dla 
edukacyjnych losów młodej osoby. Tymczasem poznanie to, wobec mizernego przy
gotowania psychologicznego zdecydowanej większości nauczycieli (co uwidacznia się 
zwłaszcza w trakcie podyplomowych cykli edukacyjnych, w których biorą oni udział 
w ramach doskonalenia zawodowego), często opiera się na zdroworozsądkowych 
przekonaniach, obiegowych opiniach, a nawet przesądach i uprzedzeniach, dając 
w rezultacie nieadekwatny obraz potrzeb edukacyjnych uczniów. Oddziaływania edu
kacyjne mające takie podstawy często zamiast pożytku przynoszą szkodę rozwijającej 
się młodej osobie.

Szkoła powinna zatem zbudować system poznawania uczniów dostarczający ade
kwatnej wiedzy o ich potrzebach edukacyjnych. Do tego konieczne jest porzucenie 
dominującej pozycji wobec uczniów, nastawienia na ich kontrolowanie i przyjęcie 
postawy równości i wzajemności wszystkich podmiotów uczestniczących w procesie 
edukacyjnym. Oznacza to zarazem wzajemny szacunek oparty na akceptacji po
wszechności zasadniczych cech i atrybutów ludzkich oraz nieodmawianiu ich żadnej 
osobie niezależnie od jej cech jednostkowych czy etapu rozwojowego, na jak im  się 
znajduje. System taki powinien służyć jak  najlepszemu wniknięciu w wewnętrzną dy
namikę procesu rozwojowego konkretnej osoby. A. Kępiński (1994), analizując możli
we podejścia psychiatry do pacjenta, opisał dwa nastawienia, nazywając je manualnym 
i psychoterapeutycznym. Pierwsze z nich polega na zajęciu przez psychiatrę pozycji 
zewnętrznej wobec świata pacjenta, który to świat traktowany jest jako „chory”, „pa
tologiczny” i oceniany jako gorszy od świata „zdrowego”, „normalnego”. Towarzyszy 
temu próba przeprowadzenia pacjenta z jego gorszego świata do lepszego świata ludzi 
zdrowych. Podejście manualne nacechowane jest więc nierównością, dominacją zdro
wego lekarza nad chorym pacjentem, który powinien się podporządkować lekarzowi 
wiedzącemu lepiej, co choremu do wyzdrowienia potrzeba. Od pacjenta oczekuje się 
natomiast zrzeczenia się wielu atrybutów ludzkiej osoby, nie wyłączając wolności, a na
wet godności osobistej i przyjęcia arbitralnie narzuconego punktu widzenia lekarza.

Narzuca się znaczące podobieństwo sytuacji pacjenta psychiatrycznego w podej
ściu manualnym do sytuacji ucznia we współczesnej szkole. Jak  pacjent w szpitalu 
psychiatrycznym, tak dziecko w szkole traktowane jest jako istota niepełna, pozba
wiona istotnych składowych pełnowartościowej osoby ludzkiej; pacjent -  zdrowia, 
a dziecko -  dojrzałości, dorosłości. Nauczyciel i lekarz mają za zadanie wyrównać 
te braki; lekarz -  przywrócić pacjentowi zdrowie, nauczyciel -  uzupełnić to, czego 
młodemu człowiekowi brakuje do pełnowartościowej postaci dorosłego. Hasło wspie
rania rozwoju w edukacji w zasadzie do tego właśnie się sprowadza. Niemczyński 
(1994) nazywa takie podejście do rozwoju teorią deficytu; rozwój rozumiany jest jako 
uzupełnianie braku. W  konsekwencji niemożliwe jest zachowanie stosunku równości 
i wzajemności, ponieważ rozwojowo i zdrowotnie pełnowartościowi nauczyciel i le
karz z natury rzeczy muszą zająć pozycję dominującą wobec ucznia i pacjenta jako 
niepełnowartościowych pod pewnymi względam i jednostek. Relacja taka utrudnia,
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0 ile nie uniemożliw ia zachowanie wzajemnego szacunku, ponieważ pewne istotne 
ludzkie atrybuty, jak  wskazałem wyżej, muszą w niej zostać zanegowane.

A lternatywą podejścia manualnego jest, według Kępińskiego, podejście psychote
rapeutyczne, oparte na głębokim poszanowaniu pacjenta jako osoby oraz jego świata
1 takim  samym poszanowaniu lekarza jako osoby oraz jego świata. Zadaniem lekarza 
jest jak  najpełniejsze wniknięcie w świat pacjenta celem poznania go tak, by dopomóc 
pacjentowi w rozwiązaniu przezeń jego problemów. Dzięki temu można stworzyć pa
cjentowi okazję do wydobycia się ze związanego z chorobą cierpienia i wzniesienia się 
na jakościowo lepszy poziom funkcjonowania. Pacjent i lekarz znajdują się w relacji 
równości; traktują się wzajemnie z szacunkiem wynikającym z akceptacji przysługują
cych każdemu z nich fundamentalnych ludzkich atrybutów, co nie oznacza negowania 
występujących między nim i różnic w cechach i właściwościach jednostkowych.

Sądzę, iż podejście psychoterapeutyczne może być wskazówką dla zbudowania właś
ciwych relacji między uczniami i nauczycielami w systemie edukacyjnym. Nastawienie 
na poznanie świata dzieci i młodzieży nie w celu zawładnięcia nim, a zobaczenia 
problemów i potrzeb w nim obecnych po to, by lepiej młodym ludziom doradzać, 
jak  problemy rozw iązywać, a potrzeby zaspokajać, jest pożądaną alternatyw ą dla 
dyrektywno-kontrolnego stosunku powszechnie panującego we współczesnej szko
le. W ym aga to przebudowy systemu edukacyjnego w kierunku jego autonomizacji, 
co oznacza zmianę postawy wobec wszystkich jego uczestników, a zwłaszcza wobec 
uczniów, dzięki porzuceniu deterministycznego pojęcia rozwoju na rzecz rozwoju jako 
procesu autonomicznego.

Autonomia edukacji to jej właściwość polegająca na samodzielności w stawianiu 
sobie celów działania i sposobów ich realizacji w ciągłej relacji z innymi instytucjami 
i grupami społecznymi. Podobnie jak  autonomii rozwoju, tak autonomii edukacji nie 
należy rozumieć jako niezależności; tak jak  rozwój indywidualny toczy się w kontek
ście innych procesów tworzących warunki jego przebiegu, tak edukacja istnieje w kon
tekście funkcjonowania innych instytucji i grup społecznych stanowiących kontekst 
jej działania. Dążenie do uniezależnienia się od nich prowadzić musi nieuchronnie 
do alienacji edukacji, utraty jej związków ze światem zewnętrznym i w konsekwencji 
do sprzeniewierzenia się swojemu najbardziej podstawowemu powołaniu, jak im  jest 
wprowadzanie młodej osoby w świat. Zatem zarówno podporządkowanie edukacji 
innym instytucjom i/lub grupom społecznym jest niebezpieczne dla edukowanych, jak  
i dążenie do niezależności stwarza niebezpieczeństwo zatracenia zasadniczego celu tej 
instytucji.

Potrzebna jest więc autonomia edukacji, do której zapewnienia koniecznym wa
runkiem wydaje się zaakceptowanie poglądu, iż edukacja służy osobom do odnalezie
nia adekwatnej dla każdej z nich drogi życiowej, czyli takiej, na której będzie mogła 
czerpać satysfakcję ze swego życia przez wnoszenie własnego, wartościowego wkładu 
w życie innych. Dla realizacji tego celu niezbędna jest akceptacja zasadniczej równości 
wszystkich podmiotów uczestniczących w procesie edukacyjnym, wnikliwe badanie 
ich potrzeb edukacyjnych, zgodne z nim i doradzanie korzystnych dla rozwoju indy
widualnego wyborów jednostki oraz ustanowienie właściwych relacji z instytucjam i 
i grupami społecznymi zewnętrznymi wobec instytucji edukacji.
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Edukacja dla rozwoju

Jak  przedstawiłem wyżej, zasadniczym celem edukacji nie jest wspieranie rozwoju 
indywidualnego. Jednakże pojęcie rozwoju, jak im  kierują się edukujący, ma istotny 
wpływ na sposób staw iania celów edukacji, wybór środków, za pomocą których są 
one realizowane i na uzyskiwane rezultaty. W  istocie edukacja stanowi też czynnik 
wspomagający lub hamujący rozwój indywidualny.

Jak  zatem budować system edukacyjny by wspierał, a nie hamował, rozwój indywi
dualny uczestniczących w nim osób? W arunkiem działań edukacyjnych pomyślnych 
dla rozwoju jest pozostawanie przez podmioty uczestniczące w sytuacji edukacyjnej 
w relacji równości i wzajemności. Zatem system edukacyjny powinien być budowa
ny w sposób ułatwiający ustanawianie takiej relacji. Równość wszystkich podmiotów 
powinna zostać przekształcona z ideologicznego hasła w podstawową zasadę budowy 
i funkcjonowania systemu edukacyjnego. Aby to było możliwe, konieczne jest dokład
ne zrozumienie, co oznacza równość i wzajemność w edukacji, aby uniknąć nieporo
zumień, które prowadzą do działań przeciwnych tu postulowanym.

Postulat równości często przyjmuje postać hasła „partnerskich stosunków nauczyciel 
-  uczeń”. Niepowodzenia wielu nauczycieli próbujących hasło to zastosować w prakty
ce dowodzi konieczności właściwego rozumienia równości w relacjach edukacyjnych. 
Równość nie dotyczy bowiem wszystkich cech czy form działania; jest rzeczą oczywi
stą, że ludzie różnią się pod wieloma względami, przy czym część z tych różnic w yni
ka z etapu rozwojowego, na jak im  obecnie się znajdują. Zaprzeczanie tym różnicom, 
a tak właśnie często się dzieje w nieudanych eksperymentach z partnerskimi relacjami 
nauczyciel -  uczeń, musi prowadzić do nieadekwatnego ułożenia tychże relacji, czego 
konsekwencją może być pojawienie się edukacyjnych zagrożeń dla rozwoju uczestni
czących w nich osób.

Ważne jest zatem, aby trafnie określić cechy, właściwości czy atrybuty ludzkie, któ
re są charakterystyczne dla wszystkich osób, niezależnie od wieku, płci, rasy, okresu 
rozwojowego, i wielu innych cech je różnicujących. Jednym z nich jest zdolność do 
rozwoju -  jeś li rozwój rozumieć jako proces autonomiczny. Każdy człowiek, nieza
leżnie od warunków biologicznych, organicznych, genetycznych, społecznych, kultu
rowych czy historycznych, podlega procesowi rozwoju, który toczy się w kontekście 
tych warunków. Choć nie determinują one przebiegu procesu w żadnym sensie, to 
rozgrywa się on w interakcji z tym i warunkami. Można powiedzieć, iż stwarzają one 
rozmaite szanse i zagrożenia, które mogą skierować proces rozwoju na pomyślne lub 
niepomyślne dla jednostki tory. Niemniej jednak ich rzeczyw isty wpływ zależy od 
jednego jeszcze, pomijanego przez koncepcje deterministyczne czynnika, jak im  jest 
rozwijający się podmiot.

J. M acnamara (1993), rozważając zw iązki psychologii i logiki, stwierdza, iż choć 
wbrew ujęciom psychologistów umysł ludzki nie jest logiką, jego funkcjonowanie 
możliwe jest dzięki istnieniu podstawowej kompetencji logicznej, która:

składa się ze zbioru proceduropodobnych mechanizmów, które wykonują pracę 
polegającą na interpretowaniu wyrażeń symbolicznych i sprawdzaniu wnioskowań 
przeprowadzanych między nimi. W  celu dokonania takiej interpretacji umysł po
siada zbiór automatycznie funkcjonujących mechanizmów, które nazywam inter
pretatorami. (...) Od interpretatorów odróżnić należy inny zbiór mechanizmów,
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którym i dysponuje umysł, nazywam je  im plikatoram i. Ich funkcja polega na 
sprawdzaniu wnioskowań przeprowadzanych między interpretowanymi zdania
mi. Funkcjonowanie implikatorów podlega kontroli wolicjonalnej (s. 72-73).

Powyższy fragment ilustruje zasadniczy zrąb jego koncepcji rozwoju, w którym 
proces ten rozumiany jest jako autonomiczny, ale zarazem podlegający wolicjonalnej 
kontroli podmiotu. Funkcjonowanie umysłu opiera się na wspomnianych wyżej me
chanizmach, które autor nazywa też niewyuczonymi zasobami logicznymi, nie wdając 
się w niekonkluzywną jego zdaniem dyskusję nad ich pochodzeniem. Podstawowym 
takim  zasobem jest „pewien mechanizm, który wprowadza umysł w intencjonalny 
kontakt z wartościami semantycznymi składników zdania i ich kombinacji” (s. 63) 
i um ożliw ia ich interpretację. Bez założenia istnienia tego mechanizmu, zwanego 
przez Macnamarę interpretatorem, zjawiska interpretacji słów i zdań nie da się wyjaś
nić w logicznie uprawniony sposób.

Pojęcie interpretatora zakłada więc istnienie swoiście ludzkiej zdolności do czynie
nia otaczającego świata i siebie samego przedmiotem poznania bez konieczności prze
noszenia tej zdolności do umysłu z innej sfery rzeczywistości, czy to biologicznej, czy 
to społecznej, kulturowej lub historycznej, drogą dziedziczenia, uczenia się, interiory
zacji jakichkolwiek innych hipotetycznych procesów. Zdolność do odnoszenia się do 
różnorodnych treści jest immanentną właściwością ludzkiego umysłu nieredukowalną 
do żadnej innej. M acnamara (1993) dostarcza licznych przykładów empirycznych na 
potwierdzenie swej tezy.

Dla funkcjonowania umysłu potrzebny jest jeszcze drugi rodzaj mechanizmów zwa
nych przez Macnamarę implikatorami. Te mechanizmy są równie interesujące w kon
tekście edukacji, ponieważ poddają się wolicjonalnej kontroli podmiotu. Macnamara 
pisze, iż „głównym zadaniem inteligencji, wydaje się, jest generowanie następstwa 
m yśli odpowiadającego pewnemu celowi” (s. 70), i choć dalej nadmienia, że nie ma 
wiele do powiedzenia na ten temat, to ta uwaga podkreślająca celowościowy charakter 
umysłu skłania do zastanowienia nad rolą podmiotu w jego rozwoju.

Celowość każdego ludzkiego działania oznacza, iż dla jego podjęcia niezbędne jest 
ustanowienie jakiegoś celu, w postaci pożądanej przez podmiot zmiany istniejącego 
stanu rzeczy na inny. Zakłada to, jako warunek konieczny działania, jakąś formę zdol
ności do percepcji czy ustanawiania celów. Zdolność ta realizuje się nie tylko jako 
świadomy proces logicznego wyboru; człowiek realizować może takie cele, których so
bie nie uświadamia, o czym wiadomo przynajmniej od czasów Freuda. Najwięcej jed
nak problemów nastręcza, jak  sądzę, uchwycenie celowości działania dzieci, zwłaszcza 
bardzo małych. Założenie istnienia niewyuczonych zasobów logicznych umysłu jako 
cechy immanentnej w każdym momencie jego istnienia rozwiązuje ten problem. Tym 
samym w każdym momencie umysł zdolny jest do orientacji na jeden z możliwych 
celów, problemem jest sposób, w jak i wyboru tego dokonuje.

Z perspektywy przyjętego tu rozumienia edukacji założenia proponowane przez 
M acnamarę mają zasadnicze znaczenie. Uznanie podstawowej zdolności każdego 
umysłu do wchodzenia w intencjonalny kontakt z rzeczywistością zmusza do odrzu
cenia wszelkich dążeń do kształtowania, formowania, wyposażania i innych działań 
traktujących edukowanego (w różnym stopniu) jako bezwolny przedmiot edukacyj
nych oddziaływań. Jeżeli wszystkie umysły (wyjąwszy patologiczne -  jak  zaznacza 
Macnamara) zdolne są do intencjonalnego odnoszenia się do rzeczywistości, to nie ma
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powodu sądzić, że niektóre z nich są do tego niezdolne, czy też zdolne w mniejszym 
stopniu. Zdolność ta, co jeszcze raz warto podkreślić, jest zdolnością absolutnie pod
stawową. Tym samym jest to jeden z powszechnych ludzkich atrybutów, który dotyczy 
wszystkich osób w jednakowym stopniu. Pociąga to za sobą konieczność uznania jako 
następnego powszechnego atrybutu zdolności do dokonywania wyborów, przez w y
bieranie spośród możliwych celów własnego działania -  choć sposób dokonywania 
tego wyboru może być różny u różnych osób.

W szelkie działania muszą być podejmowane nie tylko ze względu na ich cele 
własne, lecz także cele działania innych osób, zwłaszcza te, które współuczestniczą 
w jakiejko lw iek formie w tym  działaniu. Oznacza to zatem ich wzajemność. Tym 
samym edukacja jaw i się jako proces wzajemnych oddziaływań, swoistej wym iany 
między podmiotami obdarzonymi zdolnością dokonywania wyboru, ukierunkowany 
na dostarczanie dóbr zaspokajających specyficzne potrzeby edukacyjne wynikające 
z uwarunkowań wewnętrznych, zewnętrznych i rozwojowych każdej osoby uczest
niczącej w nim w roli edukowanego. W  procesie tym niezbędne jest uwzględnianie 
indywidualnych celów, dążeń, pragnień i zamierzeń wszystkich uczestników.

Powyższe określenie procesu edukacyjnego wykracza poza postulat indywidualiza
cji nauczania, rozumianej jako dopasowywanie oddziaływań edukacyjnych do potrzeb 
poszczególnych uczniów. Tradycyjnie rozumiana indyw idualizacja nie pozostawia 
miejsca na rzeczywiście podmiotowe traktowanie uczniów, w którym uwzględniano- 
by nie tylko ich właściwości wynikające z niedojrzałości, lecz przede wszystkim ich 
fundamentalne ludzkie atrybuty. Taka edukacja opierać się powinna na odmiennej 
metodzie działania niż stosowana obecnie.

Z teorii psychologicznych zaliczanych do nurtu konstruktywistycznego ich autorzy 
wyciągnęli wiele interesujących z rozważanego tu punktu widzenia wniosków. J. Piaget 
(1977), omawiając konsekwencje sformułowanej przez siebie poznawczo-konstrukty- 
wistycznej teorii rozwoju intelektualnego i moralnego, daje liczne wskazówki co do 
metody nauczania. Ponieważ w rozwoju dużą rolę, jego zdaniem, odgrywa aktyw 
ne odkrywanie przez podmiot właściwości świata fizycznego i społecznego, metoda 
nauczania powinna polegać na tworzeniu warunków, w których uczący się, podczas 
swobodnego eksperymentowania pod kierunkiem nauczyciela, sam wykryje to, czego 
ma się nauczyć. Choć teoria Piageta nie wychodzi poza deterministyczne ujęcie roz
woju (Niemczyński [1994] zalicza ją  do grupy teorii dialektycznych, usiłujących łączyć 
podejście aprioryczne z aposteriorycznym), metoda przez niego proponowana może się 
okazać użyteczna w postulowanym tutaj modelu edukacji.

Podobnie rzecz się ma w wypadku edukacyjnych propozycji innego przedstawiciela 
nurtu konstruktywistycznego L .S. Wygotskiego (1978). Jego kulturowo-historyczna 
teoria rozwoju, przyznając decydującą rolę czynnikom kulturowym i historycznym (po
zostając tym samym ujęciem deterministycznym), zwraca uwagę na to, że w rozwoju 
indywidualnym ważne jest, by dorośli umiejętnie pomagali dzieciom w rozwiązywaniu 
przez nie zadań. W ygotski utrzymuje, iż u dziecka można zauważyć dwa poziomy 
funkcjonowania: obecny, który można określić, obserwując samodzielne wykonywanie 
zadania przez dziecko (np. w badaniu testowym), oraz potencjalny, w którym dziecko 
korzysta z pomocy dorosłego. Różnica między tym i poziomami wyznacza strefę naj
bliższego rozwoju, czyli kierunek, w którym w najbliższym czasie potoczy się rozwój 
dziecka. Nauczanie powinno stymulować rozwój, to znaczy w procesie tym należy sta
wiać dzieciom takie zadania, w których będą miały szansę się ujawnić i doskonalić nowe
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sposoby funkcjonowania. W edług M . Kielar-Turskiej (1989) „stymulowanie rozwoju 
winno opierać się na określeniu strefy najbliższego rozwoju dziecka oraz zmierzać do 
utrwalenia, uogólnienia, zróżnicowania i udoskonalenia sprawności dziecka”. Potrzebne 
jest zatem wnikliwe poznanie ucznia dzięki obserwacji jego zachowania w trakcie roz
wiązywania różnych zadań w interakcji z dorosłym; na tej podstawie można określić 
strefę najbliższego rozwoju i podjąć odpowiednie działania stymulujące.

Klasyczne teorie konstruktywistyczne dają pewne wskazówki co do tego, jak  orga
nizować edukację, by uwzględniała konieczne uczestnictwo edukowanych podmiotów 
w procesie edukacyjnym; Piaget podkreśla rolę aktywnego budowania przez dziecko 
wiedzy i własnego umysłu przez samodzielne odkrywanie tego, czego ma się nauczyć, 
W ygotski daje podstawy współczesnego rozumienia roli nauczyciela jako osoby wspo
magającej dziecko w jego własnym rozwoju przez dostarczanie mu potrzebnej w tym 
zakresie pomocy. Podążając dalej tym tropem, można postulować tworzenie autono
micznego systemu formalnej edukacji, opartego na następujących zasadach: 1) celem 
edukacji jest umożliwienie edukowanym odnalezienia właściwej drogi życiowej; 2) co 
jest indywidualnym a zarazem wspólnym dobrem wytwarzanym  w procesie eduka
cyjnym przez jego uczestników; 3) w tym celu system edukacyjny podejmuje dzia
łania zmierzające do zapewnienia każdemu uczniowi warunków do jak  najlepszego 
poznania własnych możliwości oraz możliwości oferowanych przez otaczający świat 
we wszystkich sferach ludzkiego funkcjonowania; 4) czemu służą stosunki równo
ści i wzajemności m iędzy wszystkim i uczestnikam i systemu, oparte na wzajemnym 
szacunku wynikającym z akceptacji zarówno podstawowych atrybutów posiadanych 
przez wszystkie osoby, jak  i zachodzących między nim i różnic; 5) w których zachodzi 
wzajemne poznawanie się podmiotów niezmierzające do zapanowania nad sobą na
wzajem, ale pomagające skuteczniej doradzać edukowanym w podejmowanych przez 
nich podmiotowych wyborach.

Realizacja powyższych zasad wymaga odejścia od ukształtowanego w XIX stuleciu 
sposobu organizacji pracy szkoły, zwanego systemem klasowo-lekcyjnym. Jego celem 
było przygotowanie dużych grup ludności do pracy w rozwijającym się dynamicznie 
przemyśle, aparacie administracyjnym oraz do służby wojskowej. Nowoczesne państwa 
narodowe, które wyłoniły się w Europie po I wojnie światowej, przejęły ten sposób 
organizacji szkół, dodając jeszcze cele patriotyczne.

Model ten był zasadniczo funkcjonalny do połowy XX wieku, kiedy na skutek gwał
townego przyspieszenia zmian technologicznych i społecznych pojawiły się nowe ocze
kiwania zwłaszcza ze strony rynku pracy. W  większym niż wcześniej stopniu o sukcesie 
jednostek i społeczności decydować zaczęły indywidualne cechy i właściwości, takie jak: 
kreatywność, przedsiębiorczość, umiejętności interpersonalne i radzenia sobie ze stresem 
czy zdolność funkcjonowania w zróżnicowanym kulturowo środowisku społecznym, 
wiedza natomiast rozumiana jako zasób informacji, posłuszeństwo, do którego usilnie 
stara się wdrożyć swych uczniów tradycyjna szkoła, stopniowo tracą na znaczeniu. Stąd 
wiele spektakularnych karier osób, które albo nie odebrały formalnego wykształcenia, 
albo zakończyły szkolną karierę na stosunkowo elementarnym poziomie.

Nie oznacza to jednakże, że współczesne dzieci i młodzież szkoły nie potrzebują. 
W ręcz przeciwnie: kryzys wychowania rodzinnego, mnogość wzorców prezentowa
nych, a nawet propagowanych w środkach masowego przekazu, przy braku jednoznacz
nego wskazania dróg wartościowych, powodują, iż odpowiedzialność szkoły wydaje się 
obecnie większa niż kiedykolwiek. Wobec braku niepodważalnych autorytetów i za
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gubienia dużej części młodzieży szkoła wydaje się jedyną instytucją zdolną dostarczyć 
uczniom „społecznego rusztowania” (Bruner, 1986), które umożliwi młodym ludziom 
zaprojektowanie własnej drogi życiowej będącej zarazem trajektorią ich rozwoju.

Budowanie skutecznego systemu wsparcia wym aga zatem demokratyzacji szkoły. 
Dewey (1972) wskazywał, iż demokratyczny ustrój szkolny jest niezbędny zarówno 
z moralnych (co wydaje się oczywiste), jak  i poznawczych względów: jedynie w demo
kratycznych warunkach pytania mogą być stawiane bez żadnych ograniczeń, co sta
nowi podstawę pełnego rozwoju ucznia. Demokratyzacja szkoły oznacza także zmianę 
sposobu kierowania nią z administracyjnego na zarządcze. Główna różnica m iędzy 
tym i dwiema formami kierowania organizacjami polega na większej autonomii mena
dżera wobec właściciela organizacji niż się to dzieje w przypadku administratora i jego 
władzy zwierzchniej (Kożuch, 2004). W  warunkach edukacji autonomia „menadżera 
edukacji” zasadzać się powinna nie tyle na finansowej niezależności jego organizacji 
(choć i ta byłaby przydatna), ile na zdolności oparcia jej działania na wiedzy o rozwoju 
uczniów w różnych okresach ich życia. Posiadanie jej umożliwiłoby menadżerom edu
kacji wdrażanie takich form działania, które maksymalizowałyby prawdopodobień
stwo tworzenia dogodnych warunków do realizacji zindywidualizowanych potrzeb 
edukacyjnych poszczególnych uczniów, a m inim alizowałyby prawdopodobieństwo 
zagrożenia rozwoju przez nieadekwatne oddziaływania edukacyjne.

Wobec nasilającej się tendencji do urynkowienia oświaty, kierowania nią według 
zasad sprawdzonych w organizacjach rynkowych, powstaje pilna potrzeba rozwijania 
wiedzy teoretycznej i praktycznej o zarządzaniu w oświacie. Jej punkt wyjścia stano
wić powinna psychologia rozwoju człowieka.
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A b s t r a c t

Educational management as a condition of individual development

The chapter outlines the concept of educational management as based on the theory of 
individual development. It stems from the premise that education is a unique social in
stitution aimed at supporting the development of young generations. This requires a re
definition of the primary function of school (Jurkowski, 2000), which needs to be done 
from an external perspective to avoid the current constraints imposed on educational ma
nagement by administrative and managerial approaches. The chapter outlines two general 
perspectives on individual development -  deterministic and autonomous -  an examines 
their consequences for educational management. The theory of individual development as 
an autonomous process (Niemczyński, 1994) involves the necessity of granting profound 
autonomy to schools that should be managed by educational managers: head teachers se
lected to meet students’ educational needs stemming from their developmental process. 
This requires substantial changes in the school organization that currently resembles more 
a 19th century factory than contemporary market or public organizations. Repeating after 
Dewey (1972), democracy is a moral and cognitive must. This may be considered a vital 
direction in the process of reforming school life in an attempt to adjust it better to deve
lopmental requirements.


