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Wiedza osobista uczniów jako punkt zwrotny 
w teorii i praktyce dydaktycznej 

Summary

PERSONAL KNOWLEDGE AS A TURNING POINT IN TEACHING THEORY AND PRACTICE

The article presents the students’ personal knowledge as a crucial element of the learning and 
teaching process. The discovery of personal knowledge by psychologists caused a paradigmatic 
turn in the theory of teaching. While the conceptions inspired by behaviourism do not take 
into consideration the personal knowledge and notice/see only the public knowledge assigned 
by the formal curriculum and textbooks, the constructivist conceptions place personal knowl-
edge very high among the factors significant for the learning process. However, its status is still 
controversial as far as we treat it not only as a starting point for learning but as a final point 
determining personalisation of new knowledge as well. To explain this mechanism, the author 
uses the notions of „a mental gentling of the public knowledge” and „a cognitive partnership”.

Keywords: personal knowledge, theory of learning – teaching, school education, theory of  teaching 
paradigms

red. Paulina Marchlik

Wiedza w szkole, powszechnie kojarzona jest z programem nauczania, pod-
ręcznikami i przekazem nauczyciela, czyli tym, co do nauczania wnosi instytucja. 
Ja skupiam się na tym, co do procesu uczenia się wnosi uczeń. Ten uczniowski 
wkład traktuję jako zasadniczy dla rozumienia, co dzieje się na lekcjach, ale też 
tego, jak można zmieniać jakość edukacji. 
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O czym jest dydaktyka?

Teorie dominujące w polskiej w dydaktyce ogólnej skoncentrowane są na 
procesie nauczania. Dydaktykę zdefiniowano w nich jako dyscyplinę, której przed-
miotem jest proces nauczania–uczenia się, co sytuuje uczenie się w pozycji pro-
stego skutku nauczycielskich czynności. Przez długi czas w naukach o edukacji 
szkolnej ta perspektywa była traktowana jako obowiązująca i jedyna słuszna 
naukowo, a i obecnie jej popularność jest znaczna. Bezdyskusyjnie przyjmo-
wane jest w niej założenie, że prawidłowa nauczycielska aktywność (w praktyce 
jest to zgodność z konspektem lub konspektopodobnym zamysłem nauczyciela) 
pozwala osiągnąć zaplanowane cele przy spełnionym warunku pilności ucznia. 
Podobnie jak w przypadku procesów technologicznych przyjmuje się, że odpo-
wiednie czynności prowadzą do zaplanowanego produktu. 

W tej perspektywie dydaktycznej kształcenie nauczycieli zorientowane jest na 
projektowanie lekcji przez ustalaniu sekwencji bodźców (czynności nauczyciela) 
i przypisanych im reakcji uczniów. Uwaga dydaktyków akademickich i nauczycieli 
skupiona jest na metodach nauczania i zbieżności jego efektów z założonymi 
celami, a nie na procesach dziejących się w umyśle ucznia. 

S e p a r a c y j n a  t r a d y c j a  i g n o r o w a n i a  u m y s ł o w y c h  z a s o b ó w 
u c z n i o w s k i c h  tak na poziomie teorii dydaktycznej, jak i w szkolnej codzien-
ności nauczania, jest wyrazem głęboko zinternalizowanych, ale niewyrażanych 
explicite (bo traktowanych jako oczywiste, więc niewymagające wskazywania) zało-
żeń o odrębności i niezależności wiedzy osobistej i wiedzy publicznej (tu: szkol-
nej). Stąd też ustalone odgórnie treści kształcenia utożsamiane są jednoznacznie 
z wiedzą wartościową i sytuowane poza możliwym kwestionowaniem, a uwaga 
dydaktyków koncentruje się na metodach ich opracowywania. Psychologicznym 
źródłem założeń separacyjnych jest przede wszystkim behawioryzm, często ujmo-
wany w spłyconej i metodologicznie zniekształconej postaci (Klus-Stańska 2010). 
Dla behawioryzmu odrębność środowiska zewnętrznego jako źródła bodźców 
i wzmocnień od obiektu oddziaływań była bezdyskusyjna. 

Od separacji do interakcji

W nierelacyjnym rozumieniu edukacji przyjmuje się obraz wiedzy publicznej 
jako istniejącej poza uczniem w postaci gotowej do nieodkształconego przeniesienia 
do jego umysłu. W ten sposób w iedza  pub l i czna  ma  być  mu l t ip l i kowana,
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a za optymalny przyjmuje się efekt: „taka sama wiedza w każdym umyśle”. To 
uzasadnia określone konceptualizacje licznych elementów dydaktycznych, jak na 
przykład nadawanie kierowniczej roli nauczyciela rangi niezbędności, dominacja 
frontalnego nauczania, traktowanie modelu ogniw dydaktycznych jako dowo-
dzącego relacji przyczynowo-skutkowej między nauczaniem i uczeniem się itd.

Chociaż niewątpliwie dydaktyka skoncentrowana na wiedzy publicznej sta-
nowiła ważny krok w rozwoju tej subdyscypliny pedagogicznej, jednak igno-
rowanie wiedzy osobistej uczniów zadecydowało o jej licznych ograniczeniach 
(Klus-Stańska 2010), prowadząc do zastoju w całej dydaktyce ogólnej. 

Impulsem dla zmiany, a na świecie źródłem radykalnego zwrotu w obszarze 
myślenia o nauczaniu i uczeniu się, stał się konstruktywizm (Gołębniak 2005) 
zarówno w swojej wersji rozwojowej (Piaget 1966, 1992), jak i socjokulturowej 
(Bruner 1960,1978; Wygotski 1989). Teorie formułowane na jego gruncie wyeks-
ponowały znaczenie wiedzy osobistej w procesach poznania i rozumienia świata. 

Konstruktywizm znosi całkowicie model separujący wiedzę w umyśle ucznia 
od tej, którą szkoła przeznacza do opracowywania na lekcjach. Przyjmuje się w nim 
założenie, że te dwa zakresy wiedzy nie są od siebie niezależne. Jednostka nie ma 
bezpośredniego, „czystego”, dostępu do wiedzy publicznej (czymkolwiek miałoby 
to być); odczytuje ją zawsze z perspektywy własnej biografii poznawczej. Treści, 
pojęcia, strategie działania, wartości pochodzące z zajęć szkolnych są w procesach 
odbioru filtrowane i zmieniane z użyciem zgromadzonych przez ucznia doświad-
czeń poznawczych. Dodatkowo ów proces filtracji i rekonstrukcji jest pod wpły-
wem kontekstu sytuacyjnego, na który składa się rozpoznawanie przez ucznia 
sytuacji w klasie, klimat lekcji, cechy nauczyciela i jego komunikatów, sygnały 
płynące z ciała ucznia i inne elementy warunków, w których uczeń się znajduje. 

Relacje zachodzące między wiedzą osobistą uczniów a dekretowaną progra-
mem wiedzą publiczną, opisywane są przez konstruktywistów jako dynamiczne, 
silnie współzależne, interferujące, a budujący je kontekst jako złożony, wrażliwy 
na detale i uwikłany w szereg elementów „niewidocznych” na lekcji.

Konstruktywizm zawiera więc sprzeciw wobec ujmowania i analizowania 
uczenia się jako wyniku nauczania oraz pomijania jego kontekstu zarówno w pla-
nie najbliższego otoczenia i biografii jednostki, jak też w planie systemowo-histo-
rycznym. To głęboko zmieniło myślenie o nauczaniu i dydaktyce1.

1 W tym tekście zajmuję się koncepcjami wiedzy osobistej w dydaktyce, mającymi swoje 
źródła w psychologii, ale trzeba pamiętać, że konstruktywistyczny zwrot dydaktyczny ma również 
swoje źródła w innych naukach (np. socjologii czy antropologii), a przede wszystkim w filozofii.
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Język kontekstem racjonalności dydaktyki

Czynnikiem o znaczącym wpływie na przebieg procesów nauczania jest 
kontekst „zaklęty” w języku programu i metodyki. Założenia wykluczające wie-
dzę osobistą uczniów z pola zainteresowania dydaktyki i ekskluzywnie łączące 
termin „wiedza w szkole” wyłącznie z treściami kształcenia, są bardzo silne. 
Wyrażają się nawet w stabilnych związkach frazeologicznych i wytwarzanych 
przez nie rozwiązaniach metodycznych opartych na nieustannej werbalnej 
aktywności nauczyciela i kierowaniu uczniami krok po kroku. Te frazeologiczne 
struktury są na tyle uporczywe, że można je określić mianem perseweracji 
metodycznej. 

We frazeologicznych powszechnie podzielanych automatyzmach nauczyciel 
zawsze „wiedzę przekazuje”, „zapoznaje ucznia z wiedzą”, „kształtuje pojęcia”, 
a uczeń „wiedzę przyswaja”, „zapoznaje się z nią”, „zapamiętuje i utrwala”. 
Określenia takie, jak „nauczyciel rekonstruuje wiedzę uczniów”, „bada rozumowanie 
uczniów”, „tworzy warunki do odkrywania wiedzy”, „uczeń wytwarza wiedzę” itd. 
brzmią w akceptowanej tradycji językowej nienaturalnie i obco. Leks yka taka 
jak: „nauczyciel przekazuje, zapoznaje, kształtuje, wdraża / uczeń zapoznaje się, 
utrwala, nazywa, wymienia, przyswaja” obniża status wiedzy osobistej uczniów, 
wzmacniając przekonania nauczyciela, co do tego, czym jest nauczanie i ucze-
nie się i co oznacza wartościowa wiedza. Kierowanie myśleniem uczniów, jego 
ujednolicanie, egzekwowanie wiedzy w postaci werbalnej – to tylko niektóre 
nieuniknione charakterystyki lekcji wytworzonej przez takie dydaktyczne zasoby 
leksykalne (por. Klus-Stańska 2017). Inne praktyki edukacyjne są pochodną języka, 
który wynika z uznania wartości wiedzy osobistej: „nauczyciel organizuje, stwa-
rza warunki, wspiera, stawia problemy / uczeń bada, projektuje, gromadzi dane, 
sprawdza, eksperymentuje, uzasadnia”. 

W każdym z tych przypadków rozumienie zdarzeń na lekcji jest zupełnie 
odmienne i to, co dla jednych nauczycieli jest dobrym nauczaniem, dla dru-
gich nauczaniem nie jest w ogóle. Dlatego choć dominację niektórych koncepcji 
można rozpatrywać jako dopracowanie wspólnego języka dydaktyki i nauczycieli 
(Kruszewski 1993), trzeba pamiętać, że wytwarza to kolektywne nauczycielskie 
„my”, które pozostaje nieeksplikowane, ale jest p r z e ż y w a n e  j a k o  j e d y n y 
s e n s o w n y  w a r i a n t  r z e c z y w i s t o ś c i  d y d a k t y c z n e j, co w konsekwencji 
pozostawia te koncepcje poza namysłem i krytycznością.

Język nie tyle opisuje rzeczywistość, co ją wytwarza, głęboko penetrując 
praktyki kulturowe oraz sposoby ich rozumienia i interpretacji. Ta teza w naukach 
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społeczno-humanistycznych nie jest niczym nowym (Grzegorczykowa 1999; 
Maćkiewicz 1999; Sapir 1978; Whorf 1982). Tu przywołuję ją jedynie dla wzmoc-
nienia refleksji nad dydaktycznym statusem wiedzy osobistej uczniów. 

Zwrot dydaktyczny

Wywołane konstruktywizmem zmiany w dydaktyce widać w jej wielu obsza-
rach. Co oczywiste, nastąpiła wyraźna zmiana rozumienia znaczenia wiedzy oso-
bistej w procesach dydaktycznych, a także relacji między nią i wiedzą, wynikającą 
z programu kształcenia. 

Jednak kluczowe jest p r z e s u n i ę c i e  p r z e d m i o t u  b a d a ń  d y d a k t y k i. 
Wyraża się to szczególnie w odejściu od ograniczania go do uczenia się kiero-
wanego przez nauczyciela i poszerzeniu obszaru zainteresowań o liczne inne 
zagadnienia. Należą do nich takie nowo dostrzeżone elementy procesu dydak-
tycznego, jak: przestrzeń i rzeczy (Karwasz, Kruk 2012), uczenie się rówieśni-
cze i mowa eksploracyjna (Barnes 1988), nieprzejrzystość oceniania szkolnego 
(Szyling 2011), etyczne aspekty egzaminów (Groenwald 2011), kultura dydak-
tyczna (Klus-Stańska 2010), językowy obraz świata programów i podręczników 
(Wiśniewska-Kin 2013) itd. Zaczęto badać uczenie się w szkole z uwzględnieniem 
kontekstu społecznego, historycznego, politycznego, instytucjonalnego, biogra-
ficznego. Nauczanie i program kształcenia nadal poddaje się analizie, ale nie 
w perspektywie normatywnej czy instrukcyjnej, ale interpretatywno-krytycznej. 
Dobro, jakie w dotychczasowych założeniach bezdyskusyjnie oznaczała dydak-
tyczna oferta szkoły, wskazano jako problematyczne i kontrowersyjne. Po raz 
pierwszy sformułowano pytanie, czy nauczanie jest konieczne dla uczenia się, 
albo – w wersji miękkiej – jak należy zredefiniować nauczanie, bo okazuje się 
pojęciem polisemicznym – w świetle nowych ujęć i wyników badań. 

Wyraźna jest też zmiana metodologiczna. Dotychczasowa dominacja pomiaru 
i eksperymentu została otwarta na takie metody, jak etnografia lekcji (Kruszewski 
1993; Karkowska 2005), badania w działaniu (Klus-Stańska 2013), analiza dys-
kursu podręczników (Zalewska 2000), badania projektowe (Kruk 2008), analiza 
semiotyczna przestrzeni (Nowicka 2010), brikolaż w wieloaspektowych analizach 
dydaktycznych (Groenwald 2011; Sadoń-Osowiecka 2009) i wiele innych. 
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Niejednorodność wiedzy osobistej

Jednym z obszarów problemowych, który pojawił się z impetem teore-
tyczno-metodologicznym w dydaktyce, jest właśnie wiedza osobista. Wiążą 
się z tym pewne nieporozumienia pojęciowe, bowiem wśród badaczy, dekla-
rujących konstruktywizm – koncept wiedzy osobistej bywa rozumiany głęboko 
i wszechstronnie, ale bywa też spłycany i „przykrawany” do dawnego modelu 
dydaktycznego.

Wiedza osobista jest konstruktem złożonym, dynamicznym i nieustannie 
reorganizującym się. Nie jest synonimem wiedzy uprzedniej, gdyż może być 
uruchamiana także na lekcji, na przykład podczas samodzielnego rozwiązywania 
problemów. Przekracza zakres wiedzy potocznej, gdyż do samodzielnie odkrytych 
lub zewnętrznych, ale spersonalizowanych jej zasobów mogą należeć elementy 
wiedzy naukowej. Jest czymś więcej niż zbiorem informacji, ponieważ obejmuje 
też strategie poznawcze. 

Niejednorodność wiedzy osobistej i jej potencjał wyrażają się w jej c e c h a c h 
i  s t r u k t u r z e . Typowe dla niej są: nielinearność, kontekstowość, elastyczność, 
dynamika i zróżnicowanie temporalne (wiedza z „przedtem”, ale też wiedza 
niekierowana, uruchamiana „tu i teraz”). A bogactwo struktury przejawia się 
w konglomeracie różnorodnych elementów, składających się na wiedzę oso-
bistą: informacje, fakty, pojęcia, antycypacje, strategie rozumowania, pytania, 
hipotezy, obrazy, techniki działania, wartości, oczekiwania poznawcze, wraże-
nia cielesne itd.

Dydaktyczne statusy wiedzy osobistej ucznia 

Wiedza osobista uczniów daje się odnaleźć w trzech statusach w różnych 
odmianach dydaktyki. Może być: 

1. nieobecna w teorii dydaktycznej / karana w praktyce szkolnej,
2. odkryta dla teorii dydaktycznej / nieobecna w praktyce szkolnej,
3. kluczowa w teorii dydaktycznej / kluczowa w praktyce szkolnej.
 Pierwszy ze statusów wytwarza dydaktyka mainstreamowa. Wiąże się to 

z utożsamianiem wiedzy traktowanej jako ważna jedynie z programowymi 
treściami kształcenia. Tradycyjne ujęcia dydaktyczne oparto na założeniu, że 
przed byciem nauczanym uczeń nie dysponuje wiedzą związaną z realizo-
wanym tematem, a ujawnianie wiedzy osobistej jest karane jako zakłócenie. 
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Na tym  przekonaniu zbudowane są podręczniki i schemat lekcji. Konspekt 
lekcji zorientowany jest zawsze tylko na wiedzę publiczną i z założenia ma 
doprowadzić do ujednoliconej jej znajomości przez wszystkich uczniów. 
Ujednolicenie – to nie tyko zgodność merytoryczna, lecz uleganie dwóm formom 
nacisku. Są to:

 t y r a n i a  f o r m y  (porządek języka), gdy tak zwana poprawna odpowiedź 
oznacza nie tylko zgodność treści, ale też oczekiwaną ich ekspresję (uży-
cie określonych słów, preferowanej formy gramatycznej, przewidzianych 
przykładów itd.)

 t y r a n i a  c z a s u  (porządek struktury), gdy regulatorem opracowywania 
wiedzy jest przyjęty arbitralnie rozkład materiału i konspekt lekcji.

Wytwarza to praktyki, w których wiedza osobista i jej zindywidualizowana 
ekspresja staje się elementem obcym, zbędnym, a nawet destrukcyjnym. Jest 
ignorowana i marginalizowana przez nauczycieli, ale bywa też jawnie wygaszana 
i eliminowana. Uczniowie szybko uczą się ukrywać swoje nieprzewidziane przez 
nauczyciela kompetencje, interpretacje, strategie działania i rozumowania (Klus-
Stańska 2000). 

Odmienny status wiedzy osobistej dotyczy sytuacji, gdy badacze akademiccy 
są nią zainteresowani, natomiast jest ona nadal nieobecna w praktyce, choć już 
niezwalczana. Odkryta dla teorii, zyskuje w szkole co najwyżej status „sympa-
tycznej ciekawostki”. 

Tymczasem nieustanne kierowanie czynnościami uczniów, wyrażające się 
w nadreprezentacji nauczycielskich komunikatów i instrukcji w czasie lekcji, 
nierzadko stanowi – jak obecnie wiadomo – nie źródło uczenia się uczniów, ale 
jeden z jego głównych inhibitorów.

Konstruktywizm pozwolił dostrzec, że naiwne prekoncepcje nierzadko utrud-
niają rozumienie pojęć naukowych, ale ujawnił też potencjał poznawczy i wie-
dzotwórczy laików2. Oba te wątki (błędy wynikające z naiwnych przedzałożeń 
i osobisty potencjał kognitywny) są intrygujące z dydaktycznego punktu widzenia. 

 2 Choć na świecie badania naiwnych teorii są prowadzone we wszystkich grupach wiekowych 
i na różnych poziomach edukacji, w Polsce zainteresowali się nimi niemal wyłącznie pedagodzy 
wczesnej edukacji. Wyeksponowali orientację badawczo-eksploracyjną dzieci, zwrócili uwagę 
na wysokie, ignorowane przez system oświatowy, szkolne kompetencje dzieci u progu szkoły 
(Murawska 2004), badali dziecięce koncepcje świata przyrodniczego (Rybska 2017) i społecznego 
(Wiśniewska-Kin 2013) oraz dziecięcy filozoficzny potencjał refleksyjny (Szczepska-Pustkowska 
2011). Powstały empiryczno-teoretyczne opracowania wiedzy osobistej dzieci w kontekście 
edukacji szkolnej (Kochanowska 2018).
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Ignorowanie koncepcji, jakie uczeń wnosi do klasy, powoduje, że jego teorie 
pozostają nierozpoznane i nieskonfrontowane z wiedzą naukową. 

Chociaż na świecie zgromadzono już rozliczne dane na temat potocznych 
koncepcji liczby, zjawisk przyrodniczych czy społecznych3, a autorzy najnowszych 
koncepcji nauczania matematyki, fizyki czy historii jako kluczowe wskazują roz-
poznawanie uczniowskich osobistych teorii, to nadal dysproporcja między zain-
teresowaniem badaczy a uwagą praktyków jest ogromna. W praktyce nauczania 
o behawiorystycznej proweniencji wciąż mamy do czynienia z silnym sterowa-
niem lekcją przez nauczyciela i jego wyrazistą nadaktywnością.

O trzecim, najwyższym statusie osobistej wiedzy uczniów możemy mówić, 
gdy jest ona respektowana zarówno w teorii, jak i w praktyce dydaktycznej. 
Z badań do praktyki przenika rozumienie znaczenia samodzielnej, niekierowa-
nej aktywności uczniów dla jakości uczenia się. Owa samodzielność jest utoż-
samiana nie z pozbawionym bezpośredniej nauczycielskiej kontroli ćwiczeniu 
się w tym, co zostało wcześniej wskazane na lekcji jako poprawne (np. podczas 
pracy domowej), ale z podejmowaniem przez uczniów wysiłku koncepcyjnego: 
poszukiwaniu własnych sposobów działania i rozumienia (wiedzy osobistej akty-
wizowanej wobec zadań szkolnych). Niezbędne jest stawianie przed uczniami 
dobrze sformułowanych problemów, a samodzielność koncepcyjna może być 
realizowana zarówno indywidualnie, jak i w procesach nietutoringowego uczenia 
się rówieśniczego w warunkach mowy eksploracyjnej (Mercer, Hodgkinson 2008). 

Zmiana rekomendacji dla praktyki

W dydaktyce pojawiła się konieczność redefinicji nauczania i uczenia się. 
Punktem centralnym staje się spersonalizowana i indywidualnie zróżnicowana 
aktywność uczniów, a nauczanie staje się „nauczaniem w tle”. Redefinicje 

3 Uczniowie dysponują własnymi sposobami rozumienia elementów świata przynależnych 
do szkolnej wiedzy przedmiotowej. Mają koncepcje liczby, zbiorów, relacji między liczbami 
(Driver i in., 1994; Fischbein 1994;  Kalinowska 2010; Starkey 1992), koncepcje wielu zjawisk 
przyrodniczych (Inagaki G. Hatano 2002; Majcher, Suska-Wróbel 2005; Medin, Atran 2004; Ryb-
ska 2017; Tarłowski 2006) czy społecznych. Powszechne dziś wśród psychologów odejście od 
założeń Jeana Piageta na temat istotnych różnic między myśleniem dzieci i dorosłych wiąże się 
z dowodami, że teorie dziecięce oraz osobiste teorie młodzieży i dorosłych zawierają zasadni-
cze podobieństwa, a potoczne koncepcje są w znacznej mierze odzwierciedleniem wzorów, 
jakie charakteryzowały historyczny rozwój nauk (Carey 1985). 
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pojęć dydaktycznych to efekt szerszej świadomości potrzeby nowego języka4. 
Niezdolność od jego zmiany jest jednym z zagrożeń rozwoju dydaktyki, która 
wyrażana w „starym” języku – działa zachowawczo. 

Radykalna zmiana teoretyczna wygenerowała odmienne rekomendacje dla 
praktyki. Szczególnie znaczące różnice dotyczą:

 zmiany pola aktywności ucznia i uwagi nauczyciela (inny obszar kontroli 
i samokontroli; orientacja na procesy dochodzenia do wiedzy, a nie jedy-
nie na ich wynik; monitorowanie zamiast sterowania itd.)

• zmiany zarządzania treściami, czasem i przestrzenią (w miejsce sztywnego 
kierowania i zewnętrznego planu zaczynają działać zasady elastyczności, 
personalizacji treści, szerokiej dostępności przestrzeni i źródeł itd.)

• nacisku na indywidualizację (która okazała się bardziej wiedzotwórcza 
niż nauczanie zbiorowe, nierespektujące zasobów indywidualnych).

W teorii dydaktycznej pojawiły się badania demaskujące dramatyczny rozdź-
więk między bogatą wiedzą i możliwościami poznawczymi dzieci a mierną pro-
gramową ofertą szkolną. Zmienia to status wiedzy publicznej uznanej za odpo-
wiednią i pożądaną: okazuje się jałowa lub wręcz szkodliwa. Relacja wartościująca 
między tym co, osobiste, a tym, co naukowe, przestaje być jednoznaczna.

Kontrowersje wokół statusu (kluczowej) wiedzy osobistej 

Chociaż niewątpliwie konstruktywiści wzmocnili pozycję wiedzy osobistej 
w teoriach uczenia się i w rekomendacjach dla praktyki, jednak z jej statusem 
wiążą się pewne ambiwalencje, które można odnieść do t r z e c h  m o m e n t ó w 
j e j  w y s t ę p o w a n i a. Najkrócej rzecz ujmując: jest ona akceptowana w róż-
nym stopniu w zależności od tego, czy chodzi o wiedzę na wejściu uczenia się, 
w trakcie uczenia się, czy na wyjściu uczenia się. 

Wiedza osobista uczniów jako stan wyjściowy dla myślenia i działania ucznia 
jest powszechnie uznawana przez konstruktywistów i respektowana jako ważna. 
Podobnie wysoki status ma wiedza osobista jako strategia uruchamiana w trakcie 
uczenia się (na przykład podczas dyskusji, projektowania, rozwiązywania pro-
blemów itd.), choć mamy tu do czynienia z pewną jej instrumentalizacją – jest 
traktowana jako narzędzie dojścia do „pozaosobistych” rezultatów. 

4 O niezbędności zmiany języka i jego zasobów w odniesieniu do pedagogiki jako dyscypliny 
naukowej pisał Lech Witkowski (1998). 



DOROTA KLUS-STAŃSKA16

Natomiast dyskusyjne okazuje się lokowanie wiedzy osobistej jako punktu 
dojścia – przypadającego na dany moment uczenia się stanu końcowego. Z reguły 
przyjmuje się, że rezultatem uczenia się winno być zastąpienie wiedzy osobistej 
przez naukową. I takie oczekiwanie ma sens, gdy wiedza osobista definiowana 
jest jako nieuchronnie błędna, niedokładna, chybiona. Lecz gdy zasadniczym 
kryterium jej wskazywania nie jest pochodzenie z doświadczeń codziennych, 
ale stopnień „udomowienia” poznawczego (mentalnego oswojenia) widocznego 
w poczuciu, że jest to „moja wiedza”, wówczas nie wystarcza ograniczanie zna-
czenia wiedzy osobistej do pierwszego etapu lub narzędzia. 

Możliwe jest zatem naświetlenie relacji „wiedza osobista–wiedza publiczna” 
z nieco przesuniętej perspektywy. Między prywatnym i publicznym zacho-
dzi interakcja, więc jest to odziaływanie dwukierunkowe i są tu możliwe 
dwa pytania:

1. Jak „prywatne” zmienia się w publiczne? 
2. Jak publiczne staje się „prywatne”?
Z jednej bowiem strony, nasze doświadczenia poznawcze mogą pod wpły-

wem konfrontacji z wiedzą naukową ulec uporządkowaniu i przekształceniu; z dru-
giej, to co naukowe / publiczne może stać się integralną częścią „ja”. Najbardziej 
jaskrawym przykładem głębokiego zinternalizowania i spersonalizowania tego, 
co publiczne, jest opanowanie języka ojczystego (inaczej dzieje się z językiem 
obcym – chyba, że stanie się językiem, w którym myślimy i czujemy).

Wiedza osobista jako punkt dojścia, jakim staje się w wyniku o s w o j e n i a 
m e n t a l n e g o  w i e d z y  p u b l i c z n e j  (Klus-Stańska, Nowicka 2005), wymaga 
określonych warunków, w których aktywność poznawcza ucznia nie jest stero-
wana przez nauczyciela. Niezbędne są: każdorazowa aktywizacja wiedzy osobi-
stej przed kontaktem z wiedzą publiczną, codzienna przestrzeń dla uczniowskich 
strategii rozumowania w zderzeniu z problemem, zgoda na osobisty język ucznia, 
swobodna interakcja rówieśnicza dla uczenia się. 

Wiedza osobista uczniów w modelach procesów dydaktycznych

W transmisyjnym modelu procesu dydaktycznego kierownicza rola nauczy-
ciela i centralna rola podręcznika jako źródeł i weryfikatorów wyselekcjonowanej, 
jedynej uznanej za ważną wiedzy, czyni z umysłowych zasobów personalnych 
element zbędny i przez nikogo nieoczekiwany (rys. 1). 
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Rys. 1. Transmisyjny model nauczania (bez wiedzy osobistej uczniów)

Wyjaśnienie osoby bardziej kompetentnej
↓

Zrozumienie
↓

Utrwalenie
=

Posiadanie wiedzy

Źródło: Dorota Klus-Stańska (2010)

Zmiana statusu wiedzy osobistej prowadzi do zmiany modelu przebiegu lek-
cji. Konstruktywizm zakłada niezbędną aktywizację osobistej wiedzy uczniów na 
każdym etapie lekcji, łącznie z finalnym spersonalizowaniem wiedzy zewnętrz-
nej (rys. 2). 

Rys. 2. Konstruktywistyczny model uczenia się (wiedza osobista na każdym etapie)

Konflikt poznawczy (problem)
↓

Samodzielna eksploracja i osobiste procedury rozumienia
↓

Negocjacje społeczne 
=

Rekonstrukcja i zmiana zachowania się elementów wiedzy w umyśle

Źródło: D. Klus-Stańska (2010)

Konsekwencją zmiany jest potrzeba relacji uczeń–nauczyciel, którą określam 
jako p a r t n e r s t w o  p o z n a w c z e  (Klus-Stańska 2000). Rzecz nie w partner-
stwie społecznym (jest ono kontrowersyjne), które wymaga symetrii statusów 
zachowań uczniów i nauczyciela, ale poznawczym, opartym na symetrii statu-
sów znaczeń nadawanych rzeczywistości. Wiedza ucznia rozpatrywana jest jako 
warta zastanowienia i deliberacji, co wynika ze społecznego charakteru wszel-
kiej wiedzy. Nadawanie sensu rzeczywistości / treściom kształcenia ujmowane 
jest horyzontalnie (ujawniając wielość znaczeń i argumentów), a nie wertykalnie 
(jako stanowczo poprawna i niepoprawna).

Partnerstwo poznawcze wyrasta z założeń dotyczących umysłu i określonego 
systemu wartości i wyraża się w:

 dynamicznej relacji między wiedzą osobistą i publiczną (aspekt intelek-
tualny),
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 budowaniu przestrzeni porozumienia (aspekt społeczny),
 perspektywie personalnie dialogowej (aspekt etyczny).

Na koniec… 

Na zakończenie tej próby obrony wiedzy osobistej uczniów i założenia, 
że uczeń, by się uczyć, nie musi być nauczany, chciałabym przytoczyć słowa, 
które Geoff Graham zamieścił na Twitterze: „Gdyby dzieci rozpoczynały naukę 
w szkole w wieku sześciu miesięcy, a ich nauczyciele prowadziliby lekcje cho-
dzenia, to wystarczyłoby jedno pokolenie, by ludzie doszli do przekonania, 
że ludzie nie są w stanie nauczyć się chodzić bez uczęszczania do szkoły” 
(https://twitter.com/geoffreydgraham...).
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Uczyć  się od... „wyimaginowanego Innego”

Summary

LEARNING FROM… “THE IMAGINED OTHER”

The article focuses on the current education crisis treated as a crisis of the relevant pedagogical 
discourse. The authors claim that in the context of dynamic cultural changes the refraction of 
educational descriptions’ forms is becoming a factor of the educational development blockade. 
According to the authors, the transformation of the pedagogical discourse that stops this kind 
of blockade is in line with a radical change of the subject field of pedagogy. This concerns, in 
the first place, the change of the way of educational reality’s scaling, focusing the pedagogical 
attention on the ‘molar’ level of education performance as well as the processes of education 
semiosis and micro-changes that are in place in it. Apart from that, discourse changes indicate 
the connection with denaturalisation and dereification of educational phenomena that manifest 
their discursive and opportunistic nature in the new description. Finally, in the new description, 
the nature of educational processes is radically changed: learning manifests the connection with 
the loss of capability learning, teaching – with self-experimenting, sign acquisition – with its 
elimination, whereas identifying oneself with the other – with the others becoming estranged 
and different. In the latter case, it is about the transformation of otherness realization mode, 
as well as specific constitution of education subject and forming a special relationship between 
a student’s position and an imagined Other, his/her concentration on himself/herself due to lack 



22 ALEXANDER POŁONNIKOW, NATALIA KORCZAŁOWA

of the Other whose availability or non-availability enables to discover and change the meaning 
of the student’s current position and semiotic relations realised by him/her

Keywords: Pedagogy’s non-anthropocentric fundamentals, educational semiogenesis, “symbolic 
effectiveness”, “Imagined Other”

red. Paulina Marchlik

Wprowadzenie. 
Wokół zagadnienia nieantropocentrycznych 

podstaw pedagogiki

Co znaczy uczyć się od „wyimaginowanego Innego”? Czy warto uczyć się od 
„wyimaginowanego Innego”? Dla autorów tego tekstu te problemy są istotne, bo 
prowadzą do bardziej skomplikowanej i być może ważniejszej kwestii: Czym jest 
w aktualnych warunkach działanie edukacyjne? Co znaczy dzisiaj posiadanie idei 
edukacyjnej? W istocie jest to ten typ pytań, które w każdej dziedzinie trakto-
wane są jako ostateczne, odsyłające do namysłu nad jej własnymi podstawami.

Co oznacza dzisiaj posiadanie idei edukacyjnej? Formułując w ślad za Gillesem 
Deleuze własne zapytanie, autorzy artykułu znajdują się w sytuacji, wyznaczanej 
przez kontradyktoryjne okoliczności: tworzenie idei oznacza nawiązanie rela-
cji konieczności z własną teraźniejszością, ponieważ tworzenie pomysłów jest 
związane z potrzebą, która „powstaje z określonych przyczyn” (Deleuze 1987). 
Tworzenie idei to także wykonanie dowolnej czynności, ponieważ idee „to rodzaje 
możliwości” (tamże), których istoty „nie sposób jest sprowadzić ani do rzeczywi-
stości naszego świata, ani do rzeczywistości innych światów” (Epstein 2001: 32) 
i których istota jest zdolna do funkcjonowania w trybie produkowania mnogości.

Na czym więc może polegać potrzeba tworzenia „nowej” idei pedagogicz-
nej? Odpowiedź na postawione pytanie jest możliwa przy uwzględnieniu aktu-
alnie istniejących wariantów tej idei.

Rozwój myśli pedagogicznej kształtuje się jako część aktualnej kultury inte-
lektualnej, stanowiącej szersze zjawisko historyczne. W przypadku Europy naj-
bardziej żywotną jej formą jest „humanistyczny racjonalizm” (Le Goff 1997: 64). 
Zapoczątkowany on został w już XII w. przez Pierre’a Abelarda i przedstawicieli 
szkoły w Chartres, jednak aż do dzisiaj wyznacza podstawowe tendencje w huma-
nistyce, a w pewnym stopniu też w naukach przyrodniczych. Wytworzone na 
przestrzeni dziejów podstawy antropocentryczne europejskiej myśli pedagogicz-
nej stanowią rodzaj ramy dla kolejnych opracowań pedagogicznych.
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Wpływ tej kultury intelektualnej na myśl pedagogiczną przejawia się również 
dzisiaj. Chyba najbardziej wyrazistymi jego przykładami są: (a) idea wszechstron-
nego rozwoju osobowości, wykorzystywana w pedagogice szkolnej i akademic-
kiej, oraz (b) podejście kompetencyjne, w większym stopniu właściwe edukacji 
wyższej. Obydwa przykłady pokazują, jak pedagogika oparta na antropocentry-
zmie utrzymuje się dzięki ekstensywnemu wzrostowi.

Wydaje się zatem, że nastawiona na antropocentryzm pedagogika, gotowa 
na rozszerzenie i przemieszczenie granic własnych treści, zdolna jest odpowia-
dać wymogom czasu. Na czym więc polega dzisiaj potrzeba nowych idei peda-
gogicznych i czy w ogóle ona istnieje? Można przypuścić, że wspomniana tu 
wcześniej ruchomość dyskursu pedagogicznego, pozwala mu – pod warunkiem 
niezbędnych modyfikacji – spełniać ważne społeczne i kulturowe zadania, jak 
na przykład: (a) zapewniać przejście od świata wiejskiego do miejskiego czy od 
„zwierzęcości” do „człowieczeństwa” (Le Goff 1997: 87); (b) stanowić warunek 
powstania równego społeczeństwa nierównych sobie ludzi (Rancière 1987: 221); 
(c) potwierdzać wartość każdego ludzkiego życia na przekór dehumanizacyj-
nym działaniom systemów totalitarnych. Zapewnia to bilans procesów tworzenia 
i odtwarzania kultury, który w znaczącym stopniu warunkował wzajemną rele-
wancję między polem edukacji a przestrzenią społeczną. Dzisiaj zaś obserwuje 
się aktywne procesy przenikania się i podziału, traktowane jako utrwalone formy 
i rodzaje relacji: edukacja formalna traci swój wyjątkowy status w realizowaniu 
zadań pedagogicznych (symbolicznej identyfikacji indywiduów), o który walczą 
z nią inni agenci, jak choćby reklama, współczesne media, muzea czy szeroko 
pojęta kultura popularna (Melosik i Szkudlarek 2009). Także procesy identyfikacji 
politycznej zachodzące poprzez przywłaszczanie Innego i integrację społeczną 
odwołującą się do wartości uniwersalnych, są zastępowane przez działania „dez-
identyfikacji poprzez relacje z określonym sobą” i poszukiwania tożsamości za 
pomocą wspólnoty związkowej i wierzeniowej (Rancière 1997: 43). Zanika również 
związek utożsamiający indywiduum i podmiot, a ten drugi przestaje wyznaczać 
obecność w świecie (Foucault 2004). Ponadto wiara w racjonalny charakter działań 
ludzkich po odkryciach Sigmunda Freuda raczej wywołuje uśmiech, a nasilający 
się dyskomfort nasila d ążenie do tego, żeby być prawdziwym i konsekwentnym 
(Gergen 2003: 108). 

Niezależnie od tego, czy przyczyn przedstawionego stanu upatruje się 
w radykalnej zmianie technologii, która „zwala na nas lawinę relacji społecznych, 
zarówno bezpośrednich, jak i zapośredniczonych” (tamże: 111), czy w początku 
nowej epoki kulturalnej, zdominowanej przez obraz (Mitchell 1986; McLuhan 
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2003), można stwierdzić, iż pedagogika nastawiona antropocentrycznie coraz 
gorzej pozwala sformułować taką na niego odpowiedź, która nie prowadziłaby 
do jej izolacji w przestrzeni społecznej. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy 
jest przypuszczenie, że wykorzystywane w sytuacjach edukacyjnych obiekty (na 
przykład teksty i obrazy, komunikacja, technologie informacyjne, fragmenty prak-
tyk naukowo-badawczych i zawodowych) pełnią wobec człowieka funkcję serwi-
listyczną. Nie są więc samodzielnymi agentami relacji edukacyjnych, nadającymi 
im jakościową swoistość i specyficznie je zmieniającymi. W związku z tym sto-
sownych do współczesnych warunków odpowiedzi na postawione na wstępie 
pytanie należy szukać w sferze pozaludzkiej, nieantropocentrycznej.

Prototypami nieludz kiego, po które może sięgnąć myślenie pedagogiczne, 
mogą na przykład być pojęcia: nieprezentującego się (l’irreprésentable) Jacquesa 
Rancière’a, masy (la masse) Jeana Baudrillarda, czy rzeczy Bruno Latoura – innymi 
słowy, to wszystko, co pomoże wyprowadzić dyskurs pedagogiczny ze stanu 
rzeczywistości. 

Próba skonstruowania idei pedagogicznej organizowanej nieantropocen-
trycznie zostanie przedstawiona poniżej.

Wokół zagadnienia „inności” tego, co edukacyjne

W dalszych analizach umieszczamy istniejący dzisiaj świat edukacji w kon-
tekście „inności”, co ma pomóc w odnalezieniu w jego strukturze kilku założeń, 
które w pedagogice zostały uznane za oczywiste. 

Pierwszym z nich jest niespecyficzny związek edukacji z zewnętrznym wobec 
niej światem, wyznaczający wszystkie podstawowe treści edukacyjne. Jego kon-
sekwencję stanowi przyznanie przyszłości konstytutywnej roli w organizowaniu 
procesu edukacyjnego. Nieuchronnie deprecjonuje ona teraźniejszość, która jest 
oceniana tylko z perspektywy dnia jutrzejszego. „Edukacja pod tym względem 
jest czymś, czego jeszcze nie ma – tym, co spełni swoje obietnice w przyszłości, 
a więc zanika «tu i teraz», które naraża się na to, że nigdy nie nastąpi. Aktualność 
edukacji staje się więc nieosiągalna” (Biesta i Säström 2011: 540). W takich warun-
kach edukacja jest dość sztywno związana z doraźnymi życiowymi sytuacjami 
i musi ciągle uzasadniać swoją niezbędność przed społeczeństwem.

Należy zwrócić uwagę, że przyszłość w warunkach edukacyjnych nie jest 
niczym innym, jak fikcją, ideologiczną konstrukcją podmiotów pedagogicznych, 
której nie sposób oceniać z punktu widzenia zgodności z jakimś desygnatem. 
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W procesie weryfikowania tych wzajemnych odniesień poszukujący jest skazany 
za każdym razem odkrywać „rozpuszczalność” jej treści, jej iluzoryczność. Fikcję 
w pozytywnym sensie można rozważyć pod kątem „symbolicznej skuteczności” 
(Zizek 2010: 31), która podkreśla utopijny, a zatem mobilizujący i konsolidujący 
społeczeństwo status tej organizacji znaków oraz jej wyimaginowaną1 (niepre-
zentacyjną) genezę.

Drugie „oczywiste” założenie jest związane z miejscem pedagoga jako 
pośrednika w relacjach między młodym człowiekiem i obiecaną mu przyszło-
ścią. Pośrednik taki powinien posiadać określoną wiedzę, a przy tym znać nie 
tylko przyszłość, ale i drogi prowadzące do zrozumienia powszechnie ważnych 
sensów. Istotę ich oswojenia francuscy socjolodzy Je an-Claude Passeron i Pierre 
Bourdieu (1970) nazwali „przemocą symboliczną”. Z kolei historyczną zmianę 
form przemocy – od bezpośredniej przemocy fizycznej do „miękkich” odmian 
kuszenia i zmuszania – Michel Foucault opisał jako przejście od władzy nad cia-
łem do władzy–wiedzy, umieszczającej władzę wewnątrz myśli (Foucault 1977: 
421; Foucault 1990: 41–42). Związek pozycji przyznanej pedagogowi i wiedzy, 
w której imieniu sprawuje on swoją władzę, najczęściej prowadzi do personifi-
kacji wiedzy, która jest przez ucznia utożsamiana z osobą pedagoga. W takim 
ujęciu formuła „uczyć się od...” odsyła odbiorcę wiedzy nie tyle do abstrakcyj-
nych sensów, ile do realnego nauczyciela. To on bowiem posiada określony 
zestaw dyspozycji oczekiwanych od ucznia i, odwołując się do nich, reguluje 
przekazywanie sensów2.

Trzecie „oczywiste” założenie pedagogiki polega na specyficznej struk-
turze kodu, dostosowanego do werbalnej formy wykorzystywanych znaków. 
Znaki (w formie ustnej czy graficznej) zapośredniczają praktycznie całe spektrum 
relacji edukacyjnych. To znaczy, rekontekstualizując tezę Zbigniewa Melosika 
i Tomasza Szkudlarka (2009), edukacja i właściwa jej superwartość wiedzy wyra-
żana w pojęciach, realizują się jako „totalizujący, logocentryczny projekt, dostar-
czający apodyktyczną prawdę” (tamże: 20). Do realizacji tego zadania potrzebny 
jest odpowiedni mit językowy, który łączyłby orientację człowieka w świecie 

1  Maurice Godelier (2015) wskazuje konieczność rozróżnienia „wyimaginowanych” (imagi-
naires), czyli form mentalnych i „symbolicznych”. Przy tym „wyimaginowane wyobrażenia są 
nieodłączne od praktyk symbolicznych, które wyprowadzają je na scenę” (tamże: 17).

2 Polska badaczka edukacji, Dorota Klus-Stańska (2007), wyróżnia zestaw dyspozycji eduka-
cyjnych (zdaniem autorów artykułu wyczerpujący), nazwanych metaforycznie dyskursami: systemu 
z deficytami, słodkiego elfa, infantylnego badacza, aktywnej niepełnosprawności, demiurga/
konstruktora, kontestatora (tamże: 94).
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„z relacją zachodzącą między otaczającym nas światem a tym, co na temat tego 
świata mówimy” (Klus-Stańska 2016: 11). Przy tym mit językowy realizowany 
jest w dwóch postaciach. Po pierwsze „język służy opisowi rzeczywistości, która 
pozostaje od niego niezależna, a mówiący podmiot jest jedynie odbiorcą tego, 
co opisuje” (tamże). Tak rozumiane reprezentacyjne wykorzystanie języka jest 
najbardziej właściwe tym dydaktykom, które są nastawione na przekazywanie 
uczniowi gotowej wiedzy. Druga postać mitu odwołuje się do kreatywnych moż-
liwości języka i uwzględnia perspektywę rozwoju edukacji. „W takim ujęciu 
zakładamy, że język tworzy obraz świata, jaki jest nam dostępny poznawczo, nie 
tyle go opisując, ile konstruując i w konsekwencji także wytwarzając określone 
praktyki wobec tego świata. Obszar zderzenia języka, myślenia i rzeczywistości 
okazuje się bardzo złożony, a współcześni językoznawcy nie mają wątpliwości, 
że język, jakiego używamy, ma znaczący wpływ na to, co myślimy o otaczającym 
nas świecie” (tamże: 10).

Na kształtowanie się punktów orientacyjnych współczesnych poszukiwań 
dydaktycznych wywarł wpływ „zwrot lingwistyczny” (linguistic turn) w humani-
styce XX w. Oznacza on zaakceptowanie faktu, „iż język został konstytuującym 
warunkiem świadomości, doświadczenia i poznania, iż dokonano przejścia od 
myślenia o języku do myślenia przez język” (Savchuk 2013: 95). „Lingwistyczne 
lobby” w praktykach badawczych zapewniło oczywisty status twierdzenia, według 
którego język „jest narzędziem kształtującym nasze postrzeganie i rozumie-
nie świata, dającym do niego pewien szczególny, zdeterminowany socjalizacją 
poznawczą dostęp, który ma charakter nie odzwierciedlający, ale wytwarzający. 
Wytwarzane jest w ten sposób i to, co widzimy, jak i to, czego nie zobaczymy” 
(Klus-Stańska 2016: 11).

Inność jako warunek transformacji dydaktycznych

Uważa się, że proces dydaktyczny, bazujący na doświadczeniu percepcji 
wzrokowej, rozumianej jako trening spostrzegawczości, ma spełniać szereg wyma-
gań dydaktycznych.

Przede wszystkim chodzi o konstytuowanie ontologii edukacyjnej, która 
potwierdza status edukacji jako wartościowej samej w sobie i kształtującej się 
we współdziałaniu z rzeczywistością, w której powstają warunki dla wytwarza-
nia jakościowo różnych światów symbolicznych, form obecności w nich oraz 
samodzielnego eksperymentowania. W przypadku tym działa założenie, w myśl 
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którego edukacja nie jest podstrukturą relacji makrospołecznych, lecz całkiem 
samodzielnym światem, którego stosunki ze światem zewnętrznym reguluje 
zestaw zasad transformacyjnych. Zasady te nie tylko zapewniają refrakcyjność 
(réfraction)3 edukacji, ale stanowią miernik jej stałości. Chodzi o powrót edukacji 
do modelu „klasztoru”, który nie ma na celu „reformowania relacji społecznych” 
(Duby 2000: 166). 

Specyfikę omawianej ontologii stanowi jej wirtualność, polegająca na tym, 
że nie istnieje ona od momentu rozpoczęcia współdziałania, ale w jego trakcie 
może nabierać nieprzewidywalnego a priori charakteru. Mechanizm modyfikacji 
przestrzenno-czasowych opiera się na mechanizmie semiologicznej4 produkcji 
rzeczywistości, a czas tej formy edukacyjnej jest związany z superwartościowa-
niem teraźniejszości. Przeszłość i przyszłość są realizowane jako zasoby komu-
nikacyjne, za pomocą których uczestnicy współdziałania nadają swojej obecności 
w sytuacji ten czy inny sens.

Drugi z aspektów wymagań dydaktycznych bierze się z faktu, że w danej onto-
logii, rozumianej nie substancjalistycznie, lecz wirtualistycznie, zyskują migaw-
kowy, zmienny status wszystkie występujące w jej granicach realia. Wirtualny 
status składników świata edukacyjnego czyni je równoznacznymi i porównywal-
nymi, chociaż nie identycznymi pod względem ich funkcji semiologicznej. Znak 
„pedagog” może okazać się tak samo symbolicznie skuteczny, jak znaki „tekst”, 
„pauza” czy „obraz”.

Po trzecie, centralnym wydarzeniem edukacyjnym staje się proces oznacza-
nia czy semiogenezy edukacyjnej, który ma stanowić podstawową treść współ-
działania edukacyjnego. Autorzy niniejszego artykułu nie mogą aktualnie przed-
stawić opisu procesu oznaczania edukacyjnego w pełnym zakresie, ale wskażą 
jego najważniejsze pod względem pedagogicznym składniki.

Obraz versus symbol 

W kontekście dydaktycznym ważne wydaje się ustalenie granicy między obra-
zem a symbolem. Obraz w tym przypadku koreluje z pewnego rodzaju aktem 

3 W teorii socjologicznej Bourdieu (2001) „refrakcyjność” (réfraction) jest rozumiana jako 
zdolność pola naukowego do przetworzenia wpływów zewnętrznych, która świadczy o jego 
autonomii (tamże: 52).

4 W przeciwieństwie do semantyki semiologia jest nauką czy badaniem znaków jako ele-
mentów znaczących; ona nie zadaje pytania, co oznacza słowo, lecz zadaje pytanie, jak ono je 
oznacza (Man de 1999: 12).
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psychofizycznym, utrwalającym obecność indywiduum w sytuacji edukacyjnej. 
Tworzenie obrazu sytuacji nie jest w pełnej mierze świadomą czynnością, cho-
ciaż poddaje się świadomemu opracowaniu. Relacje między obrazem a symbolem 
ilustruje szereg twierdzeń Hansa Ulricha Gumbrechta (2001), według którego 
poprzez słowo „obecność” (presence) oznacza się stosunek do świata i jego przed-
miotów. Zakłada się, że czegoś „obecnego” można dotknąć ręką, że „obecne” 
stanowi „świat rzeczy”. I chociaż żaden przedmiot na świecie nigdy nie bywa 
dostępny ciału i świadomości człowieka bezpośrednio, nie mniej jednak pojęcie 
„świata rzeczy” obejmuje jako dodatkowy sens ideę dążenia do takiej bezpo-
średniości (Gumbrecht 2001: 10). Uchwycenie obecności w obrazie można więc 
definiować jako funkcję sensotwórczą czy ontologiczną.

Z kolei proces oznaczania polega na atrybucji znaczenia do momentu obec-
ności, przy czym „w przypadku, gdy nadaje się znaczenie jakiejś obecnej rzeczy, 
tzn. tworzy się wyobrażenie o czymś, czym ta rzecz może być odnośnie do nas, 
prawdopodobnie, nieuchronnie osłabia się wpływ, który dana rzecz może wywie-
rać na nasze ciało i zmysłowość” (tamże: 11). Podkreślając zatem aspekt dydak-
tyczny tego ujęcia, można stwierdzić, że w trakcie oznaczania obraz obecności 
może zostać przedmiotem dystansowania się i późniejszej analizy. Jednocześnie 
warto wziąć pod uwagę, że uchwycenia obecności „dokonuje się w obrazie, ale nie 
przez obraz” (Sartre 2001: 191). Na skutek tego nieinstrumentalna jakość obrazu 
czyni dosyć skomplikowanym wytworzenie relacji z nim oraz jego relatywizację.

Słowo versus słowo

W trakcie oznaczania ujawnia się ta instancja, w której imieniu jest realizo-
wana pozycja oznaczającego: „Odkąd nazywam, jestem nazywany; zostaję wciąg-
nięty w wojnę nazw” (Barthes 1997: 76). 

Analiza praktyki wykorzystywania znaków w trakcie oznaczania zgodnie ze 
schematem Rolanda Barthesa a ktywizuje trzy rodzaje połączeń: (a) wewnętrzne 
(symboliczne), łączące elementy znaczące (signifiant) i znaczone (signifié); (b) 
zewnętrzne: wirtualne (paradygmatyczne) – realizujące stosunek do zbioru innych 
znaków, z którego znak jest wydobywany dla wbudowania w język; (c) aktualne 
(syntagmatyczne) – kontrolujące wbudowanie znaku w system innych znaków 
w łańcuch językowy (Barthes 1994: 246). 

Każda z tych praktyk języka oznacza określoną formę świadomości semio-
logicznej i określony kierunek jej uwagi. W pierwszym przypadku uwaga jest 
skoncentrowana nie na formie słowa, lecz na jego znaczeniu, na elemencie 
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 znaczonym (signifié), w drugim – na zestawieniu znaków z ogólnym porządkiem 
oraz form symbolicznych ze sobą (uwaga zaś do połączenia z elementem znaczo-
nym się osłabia), w trzecim – przedmiotem uwagi jest element znaczący (signi-
fiant). Ten właśnie element (signifiant) – zdaniem Barthesa „najlepiej obchodzi się 
bez elementu znaczonego (signifié): jest bardziej strukturalny niż semantyczny, 
prawdopodobnie właśnie dlatego świadomość syntagmatyczna jest najbardziej 
zbliżona do praktyki: on najlepiej pozwala przedstawić mnogość operatorów, 
systemy kierowania oraz systematyzację złożonych klas obiektów” (tamże: 250). 
W związku z tym znak występuje nie tylko jako „przedmiot specjalistycznej wie-
dzy, lecz jako obiekt pewnego widzenia, przypominającego niebieskie sfery” 
(tamże). Przy tym wszystkie trzy rodzaje relacji działają jako twory komunika-
cyjne, występując jako rodzaje przedstawienia znaku, za którymi stoją różnego 
rodzaju formy twórczości (tamże: 251–252).

Symbol versus słowo

Podczas oznaczania (desygnowania) jako działania w „przejściu” między 
obrazem a słowem autorzy – w ślad za Tzwetanem Todorovem (1999: 51) –  pro-
ponują rozróżnić dwa składniki: symbolizacji i oznaczania. Pierwszy z nich jest 
związany z odwołaniem się do schematu obrazowego, określającego obecność 
atrybucji pierwotnego sensu. Drugi natomiast realizuje związek „mówiącego 
i słuchającego (wymiar komunikacji)” (tamże: 28). Pod wpływem znaków w umy-
śle słuchającego powstaje przeżywany sens, zakorzeniony w umyśle mówiącego: 
„Produkować znaki to przejawiać sens na zewnątrz” (tamże: 33). 

Praca edukacyjna w przestrzeni, uwarunkowanej połączeniami semiotycz-
nymi nigdy jednak nie zachodzi w sytuacji „ex nihilo, i w rezultacie [epistemo-
lodzy] muszą sobie poradzić z problemem oczyszczenia, dezintegracji dotych-
czasowej nomicznej struktury subiektywnej rzeczywistości” (Berger i Luckmann 
1983: 241). W trakcie realnego współdziałania edukacyjnego ma realizować 
się ruch w przeciwnym kierunku niż w przypadku desygnowania: od znaku do 
symbolu i od niego do obrazu konstytuującego sytuację. Podczas takiego typu 
analizy współdziałanie uczestników zderza się nie tylko z praktykami języko-
wymi, ukształtowanymi w warunkach codzienności, ale i z doświadczeniem 
komunikacyjnym, uwarunkowanym poprzednią edukacją. Z tego wynika, że 
najważniejszym zadaniem pedagogicznym jest oduczenie, pokonanie efektów 
konsolidacji semiotycznej, stanowiącej alfę i omegę wypowiedzi, bazujących 
na absolutyzacji nastawień referencyjnych. Dane efekty stają się przedmiotem 
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udziwnienia (defamiliaryzacji) i analizy, czyli prawdziwym przedmiotem stosunku 
pedagogicznego.

Zakończenie

W podsumowaniu warto wrócić do zagadnienia inności jako bardziej ogól-
nego problemu granic myślenia o edukacji. Zostało ono rozważone w artykule 
w kontekście dwóch rodzajów przeciwstawień: (1) pedagogiki antropocentrycznej 
i nieantropocentrycznej, (2) relacji między słowem a obrazem. W takim przypadku 
namysł zaczyna się od uznania homonimiczności Innego: „inny” jako „odmienny” 
i „inny” jako właśnie „inny” stają się w dyskursie pedagogicznym znakami dwóch 
różnych ontologii, dwóch niewspółmiernych kosmologii edukacji. 

Niewykluczone, że przywiązanie edukacji do kosmologii „odmiennego” (alter 
ego) jest spowodowane troską o kontrolę produkcji sensów w sytuacji ich gwał-
townych modyfikacji. W przypadku tym pozostaje nadzieja, że za pomocą tekstu, 
obrazu, Nauczyciela, Ucznia wciąż możliwe jest stworzenie i utrzymanie iluzji 
zgodności i wzajemnej przekładalności, czyli stworzenia warunków dla takiej 
semiogenezy edukacyjnej, w której na poziomie podstawowym będzie odtwa-
rzana zasada wspólności, połączenia wszystkiego ze wszystkim.

Kosmologia Innego powstaje nie jako rozbieżność z innymi kosmologiami, 
ona sama jest kosmologią rozbieżności: nic już nie istnieje jako całość, jako coś 
uniwersalnego, jako a priori napełnione sensem, lecz jednocześnie – nie jest to 
kosmologia bezsensu. Ona rozdziela i miesza, rozdrabnia i dehierarchizuje, pod-
porządkowuje się swobodnym grom oznaczania oraz żongluje zasadami i nie-
jednorodnością. Pozwala także stracić kontrolę, nie przejmować się już wszyst-
kowidzącą obecnością i zająć się rzeczami o wiele ważniejszymi. Nie przychodzi 
również na miejsce kosmologii Innego, a wręcz nie może być urzeczywistniona 
bez jej obecności. Jej podstawowym zadaniem jest powtórne wytyczenie granic. 
Nie jest już związana z obowiązkiem rozumienia, a ponadto właśnie w superwar-
tości rozumienia widzi się jej kluczowe zagadnienie. Jej miejsce to (nie)miejsce 
„wyimaginowanego Innego”, a jedyne, co może ona z pewnością stwierdzić spro-
wadza się do tezy, że to, z czym mamy do czynienia, to jeszcze nie wszystko, 
wciąż jeszcze nie wszystko.
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Wprowadzenie

Ostatnie dziesięciolecia przyniosły sporo interesującej literatury dotyczącej 
zmiany w oświacie. Jej recepcja pozwoliła zbudować ramę dla zmiany myślenia 
o edukacji w szkole, edukacji nauczycieli, wyznaczyła krytyczną przestrzeń dla 
dyskusji, zainicjowała interesujące projekty badawcze i wdrożeniowe. Rozwinął 
się dynamicznie nurt badań wywodzący się z odmiennej tradycji niż klasyczna 
teoria poznania. Prowadzone w nim badania empiryczne i studia teoretyczne 
zwróciły uwagę na fakt, iż wiedza i uczenie sytuują się w kontekście codzien-
nego doświadczenia jednostki w stopniu o wiele większym niż przyjmowały to 
dotychczas teorie poznania, przypisując zbyt mało wagi społecznemu aspektowi 
uczenia się i rozwoju. Uwrażliwiły też badaczy i refleksyjnych praktyków na 
myślenie o uczeniu się jako procesie nadawania sensu przeżyciom dydaktycz-
nym. Niektóre z tych prac jednocześnie zainicjowały krytyczną przestrzeń dys-
kusji o trudnościach w przygotowaniu nauczyciela do organizowania warunków 
środowiska stymulującego rozwój i konstruowanie wiedzy (Klus-Stańska 2002; 
Filipiak 2015; Gołębniak, Kwiatkowska 2012). 

Niewątpliwie polska szkoła zmieniła się i nadal się zmienia, a współczesne 
debaty nad edukacją stają się publicznymi wydarzeniami medialnymi. Koncentrują 
się one przede wszystkim na rezultatach i standardach kształcenia. We wdraża-
nych reformach zwraca się uwagę na podnoszenie licencjonowanych kompetencji 
nauczycieli i dyrektorów szkół, co skutkuje zwiększaniem ilości obowiązkowych 
szkoleń. Nadal jednak zdaje się pomijać to, co jest istotne, czyli rozumienie natury 
samej zmiany edukacyjnej, ale też natury samego procesu nauczania–uczenia się 
i jego społecznego kontekstu. 

Jerome S. Bruner już w latach 80. zwrócił uwagę, że żadna reforma edu-
kacji nie może się rozpocząć bez zaangażowanego udziału nauczycieli, których 
należy włączyć do debaty i projektowania zmian, bo to oni będą wykonawcami 
reform. Apel ten, wzywaj ący do przemiany szkoły we „wspólnoty uczących się” 
(Bruner 2016), pojawił się po publikacji historycznego już raportu A Nation at 
Risk. Odpowiadając na pytanie, dlaczego nauczyciele są tak sceptyczni wobec 
reform, autor raportu, Ernest Boyer, postawił tezę, iż siłą napędową działań 
reformatorskich była głównie interwencja ustawodawcza i administracyjna, kon-
centrująca się bardziej na regulacji niż na odnowie (Boyer, za Bruner 2006: 124). 
Pogląd ten podziela Bogusława D. Gołębniak (2014), która dokonała analizy 
krytycznej wprowadzanych reform oświaty w Anglii i zaangażowania nauczy-
cieli w ten proces. Zwróciła ona uwagę na fakt, iż niepowodzenia odgórnie 
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zarządzanych reform oświatowych, uświadomiło decydentom wagę czynnika 
humanistycznego w zmienianiu świata edukacji i w konsekwencji konieczność 
oparcia reform oświatowych na badaniach w działaniu, prowadzonych wspólnie 
z nauczycielami. 

W tym kontekście chciałbym podjąć problem kolejnego wyzwania, przed 
jakim stanęli nauczyciele, realizując odgórne ministerialne zalecenie „zorgani-
zowania i utworzenia sieci samokształcenia” oraz dokumentowania tego dzia-
łania (Rozp. MEN 2009). W rozporządzeniu tym, określono sposób rozumienia 
pojęcia „sieci”, a w poszczególnych dokumentach, krok po kroku wskazano: jak 
organizować pracę w sieci, określono rolę i zadania koordynatora-lidera, podano 
przykłady tematycznych sieci i proponowaną tematykę spotkań1. 

Sieci współpracy niewątpliwie są ważnym elementem nowego modelu wspo-
magania szkół i doskonalenia profesjonalizmu nauczycieli. Uczący się dorośli 
muszą jednak zaakceptować proponowaną im formę i obszar uczenia się, widzieć 
sens i związek między realizowanym wyzwaniem (sieciowaniem) a pytaniami sta-
wianymi sobie w nawiązaniu do osobistych doświadczeń biograficznych. Konieczna 
jest zmiana filozofii ich myślenia i przygotowanie do tej zmiany.

Natura uczenia się nauczycieli w sieci. 
Istota, złożoność, teorie

Charakteryzując  naturę i proces uczenia się nauczycieli w sieci, rozumianej 
jako społeczność uczących się specjalistów, opieram się na założeniach wypro-
wadzonych z kulturowo-historycznej teorii Lwa S.Wygotskiego, społeczno-kul-
turowej teorii Brunera, teorii ekspansywnego uczenia się i uczenia się przez 
poszerzanie Yrjö Engeströma, transformatywnego uczenia się Jacka Mezirowa, 
koncepcji uczenia się sytuacyjnego Etienne’a Wengera i koncepcji społeczności 
praktyki Jean Lave i Wengera. Teorie te pozwalają zrozumieć i wyjaśnić, w jaki 
sposób uczy się jednostka w grupie, co się dzieje, gdy zespół się uczy, kie-
rują uwagę na „pulsujące kategorie”, podpowiadają w jaki sposób zorganizować 
warunki i przestrzeń dla tak rozumianego uczenia się, pozwalają wyłonić specy-
ficzne narzędzia poznawania niezbędne do wyposażenia „skrzynki narzędziowej” 
nauczycieli–dorosłych uczących się specjalistów.

1 Por. przewodnik ORE: Nowy system doskonalenia nauczycieli. Sieci współpracy i samokształcenia. 
www.ore.edu.pl
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Socjo-kulturowo-hi storyczna teoria rozwoju 
wyższych funkcji psychicznych Lwa S. Wygotskiego: 

Uczenie się w strefie najbliższego rozwoju

Koncepcja Wygotskiego (1989) kieruje uwagę na społeczne podstawy pozna-
nia, rolę środowiska społecznego oraz procesów interpersonalnych odpowie-
dzialnych za zmianę w obszarze umysłu, w szczególności specyficzną relację 
między uczeniem się a rozwojem. Uczenie się jest w niej wspólnie podzie-
laną aktywnością w strefie najbliższego rozwoju, polega na wymianie udziałów, 
poszerzaniu stopnia świadomości uczących się. Uczestnicy interakcji edukacyjnej 
doświadczają zróżnicowanej odpowiedzialności na mocy odmiennego poczucia 
kompetencji. Systemy znaczeniowe w strefie najbliższego rozwoju konstytuują 
kontekst, wewnątrz którego rozwija się rozumienie uczestników interakcji spo-
łecznej. Istotna jest jakość „udziałów” jakie w interakcję edukacyjną wnoszą jej 
uczestnicy. Rozwój poznawczy polega na zmianie sposobu pojmowania i przej-
ścia z poziomu interpsychicznego na intrapsychiczny. Przestrzeń interpretacji 
określa sformułowane przez Wygotskiego prawo przejścia funkcji z zewnątrz do 
wewnątrz. W perspektywie charakteryzowanej specyfiki społecznego uczenia się 
ważna jest zarówno aktywność (działalność) uczącej się jednostki, jak również 
zmieniająca się „wrażliwa” aktywność tutora, lidera sieci. W ujęciu tym pośredni-
kiem między uczeniem a rozwojem jest język (por. Filipiak 2015). W szczególno-
ści zwraca się uwagę na formatywny charakter instrukcji tutora, jego „wrażliwą 
gotowość do reagowania” i współuczestniczenia w nadawaniu znaczeń, co ma 
swoją wartość w sytuacji podzielanego rozwiązywania problemów. Tutor jako 
bardziej kompetentna osoba (w przypadku procesu uczenia się w sieci, taką rolę 
przyjmuje lider zespołu) formuje strukturę interakcji, w taki sposób, aby „nowi-
cjusz” mógł brać udział w działaniach i podejmować aktywności, do których nie 
był wcześniej zdolny. Tutor jako organizator społecznej konstrukcji jest wrażliwy 
zarówno na osiągnięcia jednostki, jak i potencjał jego możliwości, podejmuje 
działania interwencyjne wspierające rozumienie partnera interakcji. W odniesie-
niu do s  ytuacji uczenia się i tworzenia narracyjnej konstrukcji rzeczywistości we 
współczesnych laboratoriach, tak zwanych Learning Studio, opierających swoje 
działania na teorii Wygotskiego, nauczyciele pod kierunkiem i we współpracy 
z liderem konstruują konteksty dla rozumienia swoich własnych działań, odnaj-
dując je w sposobach mówienia o swoich doświadczeniach (Filipiak, Lemańska-
Lewandowska 2015).
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Teoria ekspansywnego uczenia się (expansive learning) 
Yrjö Engeströma 

Fundamenty teorii ekspansywnego uczenia się Engeströma zostały zbudo-
wane na ideach przedstawionych przez przedstawicieli rosyjskiej szkoły kultu-
rowo-historycznej: Wygotskiego, Leontiewa, Iljenkowa, Dawidowa oraz Batesona 
i Bachtina. Proces ekspansywnego uczenia się jest zorientowany na wywołanie 
zmiany w przedmiocie kolektywnej działalności, co w efekcie prowadzi do jako-
ściowej transformacji wszystkich komponentów systemu działalności. Proces ten 
jest rozumiany jako „tworzenie i rozwiązywanie stopniowo ewolujących sprzecz-
ności” (Engeström i in. 2012). Sprzeczności są koniecznym, ale nie wystarczającym 
motorem napędowym ekspansywnego uczenia się. W procesie ekspansywnego 
uczenia się obie strony tworzą nowy, podzielany przedmiot i koncepcję wspólnej 
działalności (shared activity) (Engeström i in. 2012). Doświadczanie i współuczest-
niczenie w tworzeniu rozszerzonego celu i nowego wzorca działalności dopro-
wadza do powstania zbiorowego i rozdzielonego sprawstwa. W tworzonej prze-
strzeni i warunkach ekspansywnego uczenia się istotne znaczenie ma umiejętne 
przechodzenie między ideami zawartymi w systemach a ideami podmiotu. Lider 
przyjmuje status interwencjonistycznego badacza. Jego zadaniem jest odnalezie-
nie się w systemach działalności partnerów dialogu, swoistej przestrzeni uczest-
niczącej konwersacji. Uczestnicy sieci czasami przejmują rolę lidera w trakcie 
interwencji, odrzucając i modyfikując pierwotnie przyjęte zadania i działania, 
co skutkuje zmianą działania interwencjonisty procesy innowacji i uczenia się. 
W trakcie sesji or ganizowanych w Learning Studio uczestnicy wypracowują nowe 
narzędzia konceptualne przechodząc cykle praktycznego działania, w których 
poddają w wątpliwość dotychczasowe sposoby radzenia sobie z problemami. 
Zaproponowany przez Engeströma model jest heurystycznym narzędziem kon-
cepcyjnym wywodzącym się z logiki przechodzenia od abstrakcji do konkretu. 
Wdrażana w Learning Studio sekwencja działań w cyklu ekspansywnego uczenia 
obejmuje: (a) kwestionowanie, (b) analizowanie sytuacji (analiza historyczno-gene-
tyczna i faktyczno-empiryczna), (c) modelowanie nowego rozwiązania, (d) badanie 
i sprawdzanie nowego modelu działalności; odkrywanie dynamiki, potencjału, 
ograniczeń, (e) implementację nowego modelu; praktyczne zastosowanie, wzbo-
gacanie, koncepcyjne rozszerzenie oraz (f) refleksję nad modelem (i ewaluacja) 
– konsolidacja i generalizacja nowej praktyki.
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Jack Mezirow: Uczenie się transformatywne

Istotę procesu uczenia się w rozumieniu Mezirowa stanowi nadawanie zna-
czeń indywidualnemu doświadczeniu. Proces transformatywnego uczenia się 
dorosłego (nauczyciela) prowadzi do głębokiej przemiany w jego sposobie spo-
strzegania zdarzeń krytycznych w codzienności (edukacyjnej), rozumienia, inter-
pretacji świata, odkrywania prawdy o sobie i świecie, zwiększaniu niezależności 
w myśleniu i działaniu, zmiany sposobów nadawania znaczeń, w konsekwencji 
opieraniu własnego działania na świadomej krytycznej refleksji (Mezirow 1997, 
Illeris 2006; Pleskot-Makulska 2007). Centralną rolę w konstruowaniu znaczeń 
pełni rama odniesienia (frame of reference). Stanowi ona swoisty indywidualny układ 
interpretacyjny, za pomocą którego jednostka filtruje surowe dane napływających 
z zewnątrz lub wewnątrz świata jednostki i nadaje im znaczenia. W strukturze 
ramy, która jest perspektywą znaczeniową Mezirow wyróżnia dwa wymiary: 
nawyki mentalne (habits of minds), sposoby myślenia i działania uwarunkowane 
przez kody kulturowe, społeczne, edukacyjne, polityczne, psychologiczne, eko-
nomiczne) oraz punkty widzenia (point of view) schematy znaczeniowe (uszcze-
gółowione sposoby spostrzegania i wnioskowania).

Etienne’a Wengera i Jean Lave: koncepcja 
uczenia się sytuacyjnego (situated learning) 

i społeczności praktykującej (communities of practice)

Zdaniem Lave i Wengera uczenie się poprzez praktykę włącza daną osobę 
do społeczności praktykującej, społeczności podzielającej tę samą działalność. 
Doświadczanie uczenia się w grupie uczących się profesjonalistów pozwala jed-
nostce na budowanie swojej tożsamości społecznej, komunikowanie tego, jak 
zmienia się uczenie się, postrzeganie siebie jako jednostki uczącej się i tworzenie 
własnej historii stawania się nauczycielem. Proces uczenia się ma dwa wymiary: 
społeczny i indywidualny powiązane z czterema, wyodrębnionymi przez Wengera 
warunkami uczenia się. Dwa z nich – praktyka i społeczność, wiążą się z kon-
tekstem społecznym uczenia, dwa pozostałe – znaczenia i tożsamość, charakte-
ryzują indywidualny wymiar uczenia (Wenger, za Illeris: 150–151).
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Socjokulturowa koncepcja Jerome S. Brunera: 
tworzenia kultury wspólnot uczących się 
i narracyjnej konstrukcji rzeczywistości

Na procesy uczenia się nauczycieli w sieci warto spojrzeć przez pryzmat 
socjokulturowej koncepcji Brunera, w szczególności przez jego wezwania do 
przemiany szkoły w kulturę wzajemnego uczenia i tworzenia przestrzeni możli-
wości dokonywania refleksji nad działaniami grupy. Zwracając uwagę, że ucze-
nie się największą skuteczność osiąga wtedy, gdy „[…] jest ono partycypacyjne, 
proaktywne, wspólne, kooperatywne i nastawione raczej na tworzenie znaczeń 
niż na ich przyjmowanie w gotowej postaci”, autor koncepcji proponuje przy-
jęcie „narracyjnego sposobu myślenia” (2006: 122). Jego zdaniem jedynie w try-
bie narracyjnym możemy konstruować własną tożsamość (osobistą i społeczną) 
i odnajdywać swoje miejsce we własnej kulturze. Narracja w tym ujęciu jest 
narzędziem umysłu służącym wytwarzaniu znaczeń, które tworzą podstawę dla 
wymiany kulturowej. Stosowanie narracji w działaniu wymaga zaangażowania 
ze strony lidera, jego wrażliwości narracyjnej, umiejętności zarówno „odczyta-
nia” narracji jak również wytwarzania, zanalizowania jej, zrozumienia jej „rze-
miosła”, wyczucia zastosowań oraz umiejętnego prowadzenia dyskusji nad nią. 
Bruner podkreśla kulturowe uwarunkowanie znaczeń w konkretnej sytuacji. Ten 
warunek zapewnia im negocjowalność i komunikowalność. „Rozumienie i wyja-
śnianie innych umysłów” to proces interpretacyjny. Autor Kultury edukacji (2006) 
opracował dziewięć zasad organizujących narracyjną rzeczywistość. Każda z nich 
wnosi wiele do rozumienia, jak organizować przestrzeń, warunki narracyjnego 
uczenia się i wytwarzania wiedzy w społecznym działaniu. Z zasad tych wyłaniają 
się narzędzia poznawania: świadomość, krytyczna refleksja, dialog i negocjacja. 
Bruner zwraca uwagę na centralne miejsce problemu w narracyjnej konstrukcji 
rzeczywistości: „problem napędza narrację” (tamże). Wybór zagadnień jest spiri-
tus movens uczenia się w sieci. Problemy poddane analizie i interpretacji powinny 
być wyłonione z etnografii klas szkolnych, rzeczywiste a nie pozorne i narzucone 
przez koordynatora sieci.
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Wspieranie uczenia się nauczycieli w sieci 
poprzez wyposażanie ich w strategie i narzędzia poznawania 

i rozwijanie ich

Stworzenie paradygmatyc znej ramy i próba uporządkowania teorii, pozwa-
lających na zrozumienie specyfiki uczenia się w sieci, umożliwiło wyłonienie 
specyficznych narzędzi i strategii, niezbędnych do wyposażenia poznawczej 
skrzynki z narzędziami nauczyciela, uczestnika „uczącej konwersacji”. Proces 
poznawania i badania rzeczywistości edukacyjnej wymaga stosowania różnych 
strategii i rozwijania umiejętności2. Są wśród nich umiejętno ści konstytuujące 
nauczycielski poszerzony profesjonalizm (por. Gołębniak 2014), w szczególności: 
zdolność komunikowania i dyskutowania kwestii edukacyjnych „w” i „wobec” 
szerszego audytorium, zdolność do prowadzenia badań związanych z praktyką 
szkolną i doskonalenie tej praktyki, zdolność uczenia się „w” i „z” codzienno-
ści edukacyjnej (pobierania próbek etnograficznych, kreowania zdarzeń krytycz-
nych (badania w działaniu, krytyczne uczestniczące badania w działaniu, trans-
formacyjne badania w działaniu, badania uczestniczące i kolektywne) (Kemmis 
2010), zdolność do wnoszenia własnego wkładu do kolaboratywnego uczenia 
się we wspólnotach profesjonalnych (dzielenie się wiedzą), zdolność do prze-
kładania wyników badań edukacyjnych na innowacje podejmowane w szkole/kla-
sie (Gołębniak 2014), zdolność do tworzenia i działania w węzłach współpracy 
(collaborative konts), umiejętność współdziałania w obrębie „epizodów wspól-
nego zaangażowania” (EWZ) (Rudolph H. Schaffer 1994), wychodzenie poza ramy 
szkoły i gotowość do spotkania z innymi, konfrontowanie własnych doświadczeń 
z innymi – w sieci mikro i makro. Nauczyciele uczący się w profesjonalnej sieci 
powinni ujawniać zdolność czynienia szczególnego rodzaju refleksji, o której pisał 
Donald A. Schön: „refleksji–w–działaniu” i „refleksji–nad-działaniem”. Refleksyjne 
nastawienie wobec własnych działań uruchamia procesy myślowe towarzyszące 
w poznawaniu w działaniu: knowing–in action. Ważną umiejętnością nauczyciela 
jest zdolność do problematyzowania i badania problemu poprzez odkrywanie 
jego głębi; zdolności do uczenia się transformatywnego, w szczególności umiejęt-
ność krytycznej oceny źródeł własnej wiedzy, refleksyjnego nadawania znaczeń, 

2   Krytyczną analizę (nie)przygotowania nauczyciela do roli badacza własnej praktyki podjęła 
Joanna M. Michalak, (2013); próby rozwijania profesjonalnych kompetencji nauczycieli podejmują 
m.in. Beata Zamorska, Sławomir Krzychała (2009), Ewa Filipiak i Ewa Lemańska-Lewandowska 
(2015). 
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przekształcania ramy odniesienia w sytuacji interpretowania nowych doświad-
czeń (re-framing w rozumieniu Mezirowa) i gotowość do „uczenia poszerzo-
nego” (Engeström); umiejętność zaangażowanego uczestniczenia w dyskursie 
nadawania znaczeń; wyodrębniania, analizowania i interpretowania zdarzeń kry-
tycznych, praca z danymi, umiejętność stawiania pytań i „dziwienia się”. Warto 
rozwijać u nauczycieli umiejętność prowadzenia dokumentacji pedagogicznej 
w rozumieniu Reggio Emilia Approach (REA) i dokumentowania zdarzeń krytycznych 
(por. arkusz AnAlySE, Szymczak 2018). Poza tym, aby zostać członkiem uczącej 
się społeczności nauczyciel musi umieć słuchać, udzielać się, być otwartym na 
nowe doświadczenia, wciąż próbować czegoś nowego i wykazywać ducha przed-
siębiorczości. Zespołowe uczenie się wymaga  zarówno od lidera, jak i uczest-
ników „uczącej konwersacji” umiejętności prowadzenia i współuczestniczenia
w dialogu i dyskusji. Krytyczny dialog umożliwia przekraczanie granic rozumienia 
indywidualnego, polega na twórczym badaniu złożonych i subtelnych proble-
mów, głębokim wsłuchiwaniu się w argumenty i stanowisko innych uczestników 
dialogu, powstrzymywaniu się od formułowania własnych ocen i przedstawiania 
własnych punktów widzenia. Budując kulturę krytycznego dialogu, umożliwiamy 
uczestnikom osiąganie takiego poziomu rozumienia problemu, którego nie uda-
łoby się osiągnąć indywidualnie. Wypracowujemy nowy rodzaj myślenia, który 
rozpoczyna się dzięki wspólnemu rozumieniu znaczeń i osiąganiu puli wspólnego 
znaczenia. Uczestnicy dialogu stają się „obserwatorami własnego myślenia” (Senge 
1998). Analiza zarejestrowanych sesji pozwala rekonstruować proces tworzenia 
negocjowanych znaczeń i obserwować kolektywną naturę myślenia i rozumienia, 
wrażliwość narracyjną uczestników dialogu. Lider staje się rozjemcą w sesji dia-
logowej, katalizatorem rozumienia, facylitatorem rozwoju procesów nadawania 
znaczeń. Jest odpowiedzialny za kreowanie społecznej sytuacji uczenia się, jest 
projektantem narracyjnej przestrzeni, określa wizję, ulepsza wspólne modele 
myślowe, współpracuje z innymi ekspertami, zachęca do uwzględniania racjonal-
nej perspektywy i interpretacji zróżnicowanego świata. Interwencje formatywne 
lidera wspomagają nauczycieli/uczących się, tworzą pomost między wizją osobistą 
a wizją wspólną. Dyskusja tworzy przestrzeń dla prezentacji osobistych poglą-
dów, odsłania punkty widzenia, ważne dla podejmowanych decyzji. Dyskusja 
i dialog wzajemnie się uzupełniają, ale jak zauważa Senge większość zespołów 
nie potrafi tych dwóch form oddziaływania rozróżnić i świadomie przechodzić 
z jednej do drugiej (Senge 1998). Proces kolektywnego uczenia się, kolektyw-
nego profesjonalizmu jest złożony, wymaga odpowiedniej organizacji warunków 
i przestrzeni, jest jednak istotnym krokiem w kierunku budowania organizacji 
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uczącej się (tamże). Badanie rzeczywistości edukacyjnej, wzajemne angażowanie 
i budowanie wiedzy, konfrontowanie swoich metod pracy z innymi jest współcze-
śnie „zawodową koniecznością” nauczyciela, kluczem do poprawy jakości pracy 
szkoły, „sposobem bycia profesjonalisty” i „nawykiem umysłu” (Michalak 2012).

Reggio Emilia Approache (REA ) – inspiracją do budowania 
sieci kultury uczenia się opartego na współkonstruowaniu 

(projekt sztokholmski)3

Oryginalne podejście Reggio Emilia i związane z nim działania pedagogiczne 
i „narzędzia” są znane na całym świecie. Stały się źródłem inspiracji zarówno dla 
teoretyków, jak i praktyków. REA nie jest gotowym „program em” działań nauczy-
ciela, który można bezkrytycznie przenieść w inny kontekst kulturowy i tam 
zastosować, kopiując działania autorów projektów tematycznych alteriestów4 
i pedagogistów5. Przede wszystkim trzeba zrozumieć perspektywę filozoficzną 
konstruowania „pedagogiki mówiącej głosem dziecka, pedagoga i nauczyciela” 
(Dahlberg i in. 2013) odkrywając ją w społecznym działaniu. Takiego uczenia się 
w sieci doświadczyli pedagodzy szwedzcy współpracując z pedagogami z Reggio 
Emilia. Celem projektu było stworzenie przestrzeni dla wymiany doświadczeń 
badaczy i pedagogów, współtworzenia wiedzy w społecznym działaniu i reflek-
sji nad dokumentacją pedagogiczną prowadzoną w oparciu o rzeczywiste sytu-
acje i działania pedagogiczne „wycięte” z codzienności praktyk. Wyzwaniem dla 

3 Oprócz REA istnieją inne sieci w skali makro, mikro, lokalne, tworzące przestrzeń koope-
ratywnego uczenia się, np. utworzone przez Celestyna Freineta Ecole moderne (Institut Cooperatif 
de L’Ecole Moderne; ICEM), skupiająca nauczycieli francuskich i jej szerszy międzynarodowy wymiar, 
sieć FIMEM (Międzynarodowa Federacja Ruchu Nowoczesnej Szkoły); lokalna sieć tematyczna 
(problemowa) z zaangażowanym udziałem ekspertów – Bydgoski Bąbel Matematyczny. 

4 Pedagogista to specjalista, doradca pedagogiczny w Reggio Emilia, który pracuje z pedago-
gami z kilku instytucji. Wspiera ich w wytwarzaniu znaczeń, próbie refleksji nad własną praktyką, 
rozumieniem teorii pedagogicznej (Dahlberg, Moss, Pence 2013: 178, 184).

5 Alterierista to pedagog, zazwyczaj posiada wykształcenie w zakresie sztuk wizualnych, 
często ma wykształcenie w zakresie różnych form ekspresji artystycznej: muzyki, tańca, teatru. 
Współpracuje z innymi pedagogami i dziećmi w instytucjach edukacyjnych Reggio Emilia. Pomaga 
dzieciom w wyrażaniu się w różnych językach niewerbalnych. Pracując z nauczycielami two-
rzy przestrzeń dla rozumienia myślenia i uczenia się dzieci. Organizuje warunki i przestrzeń 
dla specjalistycznych warsztatów (atelier). Pomaga w tworzeniu dokumentacji pedagogicznej, 
współuczestniczy w procesie krytycznej refleksji nad pracą nauczyciela (Dahlberg, Moss, Pence 
2013: 184).
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tego projektu i organizowanej przestrzeni do uczenia się było doprowadzenie 
do zmiany nie tylko na poziomie deklaracji, ale zmiany praktyki. Do projektu 
zaproszono siedem instytucji, które utworzyły sieć. Celem uczących się w sieci 
profesjonalistów było odkrycie REA. Twórcom, współrealizatorom projektu sztok-
holmskiego nie chodziło jednak o odtworzenie tego podejścia. REA stało się 
swoistą ramą odniesienia (frama of reference) i perspektywą znaczeniową (meaning 
perspective) pozwalającą wzbogacić rozumienie i zdekonstruowanie dyskursów, 
które dominują w społeczeństwie. Umożliwiło także poddanie krytycznej analizie 
paradygmatów naukowych, zrozumienie, co się dzieje we własnej praktyce edu-
kacyjnej, poznanie innych alternatywnych sposobów rozumienia dziecka i dzie-
ciństwa, stworzenie przestrzeni zmiany myślenia o uczeniu się. Rama odniesie-
nia REA pomogła uczestniczącym w nim nauczycielom w refleksji nad własną 
tradycją pedagogiczną i dotychczasowymi praktykami pedagogicznymi. Działania 
w projekcie ukierunkowane były na wzmacnianie umiejętności refleksji krytycznej 
pedagogów, problematyzowanie, zrozumienie na czym polega dokumentowanie 
własnej działalności pedagogicznej. Ucząc się w sieci pedagodzy wspólnie z bada-
czami pracowali z kategoriami i pojęciami jako konstruktami i narzędziami, które 
podlegały zmianie. Pojęcia i perspektywy stały się narzędziami konstruowania 
alternatywnych sposobów rozumienia i praktyk. Filtr interpretacyjny, jakim był 
REA, pomógł zespołowi pedagogów w doprowadzeniu do kryzysu we własnym 
myśleniu (kwestionowanie), umożliwił przekroczenie dominujących dyskursów 
i praktyk. Krytyczne dociekania i refleksja otworzyły nową przestrzeń myślenia 
nauczycieli i umożliwiły im dostrzeżenie nowych możliwości działania. Uczenie 
nauczycieli w sieci pozwoliło na przechodzenie od teorii do praktyki; do wyja-
śnienia rozumienia „namierzonych” pojęć i nadawania im znaczeń. Oryginalnym 
narzędziem wyprac owanym przez pedagogów REA, a zastosowanym w projekcie 
szwedzkim, była dokumentacja pedagogiczna. Dokumentacja jest narzędziem 
odgrywającym zasadniczą rolę w dyskursie nadawania znaczenia, wspomaga-
jącym samoświadomość nauczyciela. Nauczyciele posługujący się nim w prak-
tyce muszą opanować nie tylko technikę dokumentowania, ale przede wszyst-
kim muszą odkryć sens i znaczenie dokumentacji jako praktyki wspomagającej 
refleksyjne myślenie nauczyciela (po co). Każdy uczący się dorosły musi widzieć 
związek między realizowanym programem edukacyjnym a pytaniami stawia-
nymi sobie w nawiązaniu do osobistych doświadczeń biograficznych. Pedagożki 
uczestniczące w projekcie sztokholmskim zaczęły dokumentować własne dzia-
łania, pracować z sytuacjami, zdarzeniami krytycznymi „zanurzać w obserwa-
cjach”, poddawać je analizie krytycznej i analizować. Zarejestrowane sytuacje 
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pozwoliły im na rekonstrukcję sposobu, w jaki dzieci badają i współkonstruują 
świat. Po doświadczeniach i zanurzeniu się w sytuacjach współkonstruowania, 
sesjach wzajemnego uczenia się, zmieniła się ich „teoria dziecka”, w konse-
kwencji pedagożki ulepszyły swoje działania pedagogiczne. W projekcie sztok-
holmskim (od krywanie REA) podtrzymano znaczącą rolę specjalistycznego per-
sonelu: alterielista vs pedagogista, który stanowił wsparcie rozumienia nauczycieli 
i dawał możliwość konsultacji. W tygodniowym wymiarze czasu pracy pedago-
gów uwzględniono miejsce na analizowanie, refleksję, dyskusję, dialog, feedback 
(Dahlberg i in. 2013).

Konkluzja

Tworzenie zespołów uczących się nauczycieli, sieciowanie, podobnie, 
jak i inne elementy reformy ma sens jedynie wówczas, jeśli służy określonym 
celom  i jest działaniem świadomym wszystkich zaangażowanych uczestników, 
a uczestnicy (dorośli uczący) odkrywają sens takiej formy doskonalenia. Niestety 
codzienność edukacyjna pokazuje, że nauczyciele, przyjmując jako obowiąz-
kowe i narzucone działanie reformy obowiązek szkolenia-uczenia się w sieci, 
dopasowują się do znanego im tradycyjnego modelu dydaktycznego i akcep-
tują tradycyjny podział ról (lider vs grupa) i reprodukcyjny, transmisyjny a nie 
negocjacyjny, konstruktywistyczny model uczenia się w sieci. Budowanie sieci, 
współkonstruowanie znaczeń, p owinno być oparte na rzeczywistych działaniach 
pedagogicznych, wyprowadzanych z etnografii klas szkolnych uczestników uczącej 
konwersacji a nie działaniem reproduktywnym, „wiedzą po śladach” (Klus-Stańska 
2002). Ważnym aspektem wprowadzanej formy kolektywnego wytwarzania wiedzy 
jest możliwość stworzenia przestrzeni do kwestionowania, negocjowania zna-
czeń, doświadczania transformacji, re-framing, i w konsekwencji doprowadzenie 
do zmiany nie tylko na poziomie deklaracji, ale zmiany praktyk edukacyjnych. 
Koniecznym działaniem jest wzbogacenie instrumentarium nauczycieli i budo-
wanie rozumienie sensu pracy kolektywnej, motywacja do dzielenia się wiedzą 
i wytwarzania wiedzy. Rola lidera sieci (określona w wytycznych) może być też 
pułapką i działaniem pozornym. Nie może on być osobą, narzucającą rozumienie 
i przyjmowanie nowych kategorii i strategii pracy bez ich kolektywnego przepra-
cowania. Przygotowanie liderów, katali zatorów rozumienia jest osobnym proble-
mem i wyzwaniem projektowanej zmiany. Sztywną strukturę środowiska „szko-
leń” i spotkań w sieci musi zastąpić miękkie wchodzenie w uczącą konwersację, 
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przestrzeń dla krytycznej dyskusji i narracyjnej konstrukcji rzeczywistości. 
Pedagogika sieci wzajemnego uczenia się które wykracza poza granice szkół 
umożliwia nauczycielom radzenie sobie ze złożonością nauczania i uczenia się, 
podnosi jakość i rozwija profesjonalną wiedzę , jest fundamentem dla projektowa-
nia nauczania opartego na „danych empirycznych”, jest elementem demokratycznej 
szkoły. Stworzenie dobrze funkcjonujących zespołów wymaga jednak wiele pracy. 
Warto jednak w to działanie zainwestować. Grupa uczących się wzajemnie pro-
fesjonalistów, współpracujących, dokumentujących własną prace, rozumiejących 
naturę i proces nauczania–uczenia się – może zmienić kulturę i praktyki szkoły.
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Summary

INT ERNATIONAL TESTS OF ENGLISH: JAPANESE PARADOXES AND CONTROVERSIES

The aim of the article is to describe – on the example of teaching English – the reductionistic 
character of the testing phenomenon. Global international tests (TOEFL and TOEIC) provide 
excellent arguments to critics of the phenomenon of “testology”, related to reducing the scho-
ol’s identity and student identity to results of test. An excellent example of this phenomenon 
is Japanese society. In Japan, where English is considered the cultural and professional capital 
of individuals, the paradoxes (and absurdities) of testing find their best exemplification. At the 
same time, the fact that English is completely different from Japanese results in contextualizing 
language tests in different, sometimes unexpected, cultural aspects of life. In addition, the con-
troversy surrounding the testing of the English language proficiency in Japan is related to the 
discussion about cultural imperialism. All these issues will be analysed in the article, not only 
in the Japanese context but also in relation to whole “testing culture”.      
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Nie ulega wątpliwości, że język angielski, nabierając charakteru języka global-
nego, całkowicie zdominował międzynarodową komunikację, a ponadto w coraz 
większym stopniu staje się integralną częścią tożsamości kultur i narodów na 
wszystkich kontynentach. Umiejętność posługiwania się nim stanowi jeden z atry-
butów wykształconego człowieka, jego niezwykle ważną „miękką kompetencję” 
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(Kubota 2013: 4) a także, jak twierdzi Ryoku Kubota – integralną część kapitału 
ludzkiego w neoliberalnej globalnej konkurencyjnej ekonomii (Kubota 2011: 249). 

Celem mojego artykułu jest przedstawienie wybranych problemów i para-
doksów oceniania procesów uczenia się/nauczania języka angielskiego w skali 
międzynarodowej, a w szczególności testowania stopnia jego przyswojenia. 
Nieoczekiwanie, to kraje Dalekiego Wschodu stanowią najbardziej atrakcyjną 
przestrzeń analizy. Z jednej strony występuje tam niemal obsesyjna orientacja na 
testowanie uczniów – nie tylko w zakresie języka angielskiego. Z drugiej strony, 
języki tych krajów są całkowicie odmienne od angielskiego, co powoduje, że 
sprawdzanie kompetencji językowych jest uwikłane w różnego typu, niekiedy 
zaskakujące, konteksty kulturowe. Najlepszym przykładem w tym zakresie jest 
Japonia, w której język angielski jest postrzegany jako forma narodowego kapi-
tału w globalnym współzawodnictwie (Teresawa 2012: 112–113). Uważa się przy 
tym, że „niezależnie od tego, iż Japończycy czują się Azjatami, a język japoński 
posiada zupełnie inną logikę niż angielski, to właśnie ten drugi stanowi dla nich 
formę i symbol połączenia się z cywilizowanym światem” (Kubota 1998: 117). 
Ponadto rząd japoński znajduje się pod presją japońskiego biznesu uznającego, 
że „zwiększenie kompetencji Japończyków w zakresie języka angielskiego będzie 
prowadzić do wzmocnienia konkurencyjności japońskiej ekonomii” (Kubota 2011: 
250). W efekcie wynik egzaminów TOEIC w skali punktowej stał się integralną 
częścią CV każdego młodego Japończyka1. 

W konsekwencji dużego zainteresowania udziałem w testach mierzących 
kompetencje języka angielskiego, przygotowanie do TOEIC stało się w Japonii 
wielkim biznesem obejmującym niezliczone kursy i podręczniki. Mówi się, że 
istnieje tam wręcz „przemysł testowania” (Kubota 2011: 257). Bardzo ciekawe są 
przy tym rozważania Virginii Locastro z początku lat dziewięćdziesiątych. Uważa 
ona, że w Japonii występuje powszechne przekonanie, iż – zdefiniowane przez 
wyniki testów – rezultaty uczenia się języka angielskiego są skorelowane z ilora-
zem inteligencji. Wynik testu zdaje się być w tym kontekście jednym ze wskaźni-
ków inteligencji (1990: 346). W tym nurcie można też umieścić rozważania Yuko 
Goto Buttler na temat logiki nauczania języka angielskiego w Japonii jeszcze 
w niedalekiej przeszłości: „od uczniów nie wymagano kompetencji w zakresie 
języka angielskiego […] jako takiego, ale raczej demonstrowania swojej ogól-
nej inteligencji poprzez uczenie się gramatyki i słownictwa oraz przekładu” 

1 TOEIC – Test of English for International Communication, certyfikat językowy określający 
biegłość w języku angielskim według wytycznych Rady Europy.
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(za: Green 2016: 136). „Głównym celem było [poprzez język angielski] rozwijanie 
kompetencji analitycznych, i ostatecznie wyselekcjonowanie najinteligentniejszych 
i najlepszych do studiowania na elitarnych uniwersytetach” (tamże). 

Badania wykazują, że w japońskich korporacjach język angielski wykorzysty-
wany jest praktycznie w bardzo niewielkim stopniu (Kubota 2011: 257). Obsesja 
na punkcie tego języka jest więc oderwana od praktyki i stanowi raczej jedynie 
„emblemat” kompetencji zawodowych. Znajomość języka angielskiego w wer-
sji, którą unaoczniają wyniki testów, jest jednak – w powszechnej wyobraźni – 
warunkiem wstępnym kariery (tamże: 258). Przy tym, nacisk na udział w testach 
powoduje, że pracownicy przygotowują się do ich wypełniania, co ma niewiele 
wspólnego z praktycznymi możliwościami wykorzystania języka (tamże: 256). 

Mit języka angielskiego jako czynnika sukcesu zawodowego w Japonii powo-
duje, że mówi się tam o zjawisku „English divide” (podział społeczeństwa prze-
biegający wzdłuż kryterium, jakim jest znajomość języka angielskiego – przyp. 
AG-M), którego istotą jest nierówny dostęp do nauki w tym języku i tej formy 
kapitału kulturowego, jaką jest znajomość języka angielskiego (Terasawa: 111). 

Mimo występującej w Japonii i w innych krajach azjatyckich presji społeczno-
-edukacyjnej na rzecz podniesienia kompetencji obywateli w zakresie języka 
angielskiego, trudno tutaj dostrzec znaczące sukcesy. Według danych Educational 
Testing Service z roku 2008 wśród 28 krajów OECD Japonia zajmowała 28 a Korea 
26 miejsce w testach TOEF–la (Della Chiesa i in. 2012: 258). Również przepro-
wadzone wśród obywateli 46 krajów w roku 2015 testy TOEIC potwierdziły tę 
sytuację: Koreańczycy z Południa znaleźli się na 18 miejscu, Chińczycy na 24, 
Tajwańczycy na 37, obywatele Hong-Kongu na 38, a Japonii na 39. Kraje azja-
tyckie zostały w tej klasyfikacji wyprzedzone nie tylko przez kraje europejskie, 
ale przez wiele krajów południowoamerykańskich (Nikaragua, Chile, Argentyna, 
Kostaryka, Wenezuela) a także afrykańskich (Tunezja, Maroko, Algieria). Natomiast 
Tajwan, Hong-Kong i Japonia uplasowały się jeszcze za takimi „egzotycznymi” 
krajami, jak Senegal czy Gabon (Report on Test 2015: 5).

Japończycy osiągają bardzo słabe wyniki w międzynarodowych testach mie-
rzących kompetencje językowe w zakresie biernego posługiwania się angielskim, 
trudno byłoby jednak stwierdzić, że posiadają oni kompetencje praktyczne w tym 
zakresie. Z czego wynika taka sytuacja? Można, jak się wydaje, przeprowadzić 
dwa typy rozumowania. Pierwszy z nich związany jest ze specyfiką testów „jako 
takich” i ich redukcjonizmem, drugi z – kontrowersjami dotyczącymi kulturowej 
adaptacji języka angielskiego w Japonii. Przy tym oba te czynniki przeplatają się 
wzajemnie. 
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Podnosząc problem redukcjonizmu testów można wyjść w przypadku Japonii 
od przykładu wewnętrznego japońskiego testu języka angielskiego EIKEN2, któ-
rego wykorzystywanie jest wspierane przez japońskie Ministerstwo Edukacji, 
Kultury, Sportu, Nauki i Technologii. Składa się on z dwóch etapów: pisemnego 
i ustnego. Zdobycie oceny pozytywnej z pierwszego etapu pozwala na przejście 
do drugiego, który – w przypadku pomyślnego przebiegu – zakończony jest 
zdobyciem certyfikatu. Od początku jego istnienia, czyli od roku 1963, w teście 
tym uczestniczyło ponad 90 milionów osób (EIKEN http://www.eiken.or.jp/eiken/
en/eiken–tests/overview/). Niezależnie od swojej popularności i znaczenia (jego 
wyniki są akceptowane zarówno w Japonii, jak i w procedurach przyjęć przez 
część instytucji wyższej w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie oraz Australii) 
EIKEN, a szczególnie jego pierwszy etap jest bardzo krytykowany. Twierdzi się, 
że na tym etapie język angielski zamienia się we „wzory, które znajdują swoje 
zastosowanie na papierze” (Karlsson 2016). Podkreśla się, że wymaga się podczas 
niego nie tylko doskonałej znajomości zasad gramatycznych, ale także znajomo-
ści ogromnej liczby słów, z których część używana jest w języku codziennym 
zupełnie wyjątkowo. W konsekwencji Japończycy spędzają setki godzin ucząc 
się na pamięć nieprzydatnego słownictwa (tamże). Również i drugi etap nie ma 
nic wspólnego z „angielskim dla komunikacji”. Ma charakter bardzo formalny 
i polega na przeczytaniu w obecności egzaminatora zadanego tekstu, ustnym 
przedstawieniu sytuacji na kilku obrazkach i odpowiedzi na kilka pytań (tamże). 
Z kolei testy języka angielskiego podczas egzaminów wstępnych na uczelnie 
japońskie koncentrują się głównie na gramatyce, a sprawdzane problemy gra-
matyczne są pełne – jak to ujmuje jeden z krytyków – podstępów, tak że stają 
się trudne do rozwiązania również i dla native-speakerów. Nawet w przypadku 
żądania tłumaczeń fragmentów ocenia się przede wszystkim poprawność gra-
matyczną – a nie jakość tłumaczenia (Paakki 2013: 34). Osoby, które osiągają 
najlepsze wyniki w tych testach, nie posiadają zwykle rozwiniętych kompetencji 
w zakresie praktycznej komunikacji (tamże: 29–30). 

Podobne uwagi krytyczne odnieść można do specyfiki wykorzystywanych 
w Japonii międzynarodowych testów języka angielskiego typu TOEFL czy TOEIC. 
Są one kwestionowane z kilku perspektyw. Sang Ah Sarah Jeon krytykuje fakt, 
iż TOEFL czy TOEIC nie orientują się na ewaluowanie praktycznych kompeten-
cji w zakresie bezpośredniej komunikacji werbalnej (Sang Ah Jeon 2013: 30). 

2 Jitsuyō Eigo Ginō Kentei–Test in Practical English Efficiency
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Celem procesu nauczania jest więc jedynie „wynik punktowy”, związany głównie 
z „doskonałością gramatyczną” i słownictwem. 

Autorka ta stwierdza krytycznie, że testy osiągnięć w zakresie języka angiel-
skiego, typu TOEFL czy TOEIC, oparte są na „fałszywej ideologii pedagogicznej”, 
na „native-speakerismie”, a więc nie są w stanie zmierzyć kompetencji w zakresie 
„globalnej komunikacji” (tamże: 34). Podobne podejście prezentuje Mo Obaidul 
Hamid, który przywołuje pogląd, iż „normy języka angielskiego oparte na stan-
dardach «native speakerów» zobowiązują uczących się do dostosowania się do 
nich kosztem swojej własnej lingwistycznej kreatywności i w konsekwencji testy 
[…] mogą nie odzwierciedlać ich rzeczywistych językowych kompetencji” (Obaidul 
Hamid 2014: 264). Twierdzi się, że wyniki standardowych testów nie tylko nie 
pozwalają przewidywać skuteczności komunikacji (McNamara, Roever 2006: 16), 
ale że wręcz „systematycznie zniekształcają «prawdziwe wyniki» kandydatów” 
(pojęcie „prawdziwe” odnosi się tutaj do praktycznej znajomości języka) (Davies 
i in. 2003: 571). Konstrukcja testu językowego fragmentaryzuje kompetencje języ-
kowe, które w komunikacji społecznej są zintegrowane (McNamara, Roever 2006: 
23). Testy te przypominają oderwane od realnego świata badanie „izolowanych 
aspektów kompetencji w układach klinicznych” (Fox i in. 2007: 29) TOEFL i TOEIC 
są oparte o „standardowe normy referencyjne” (Davidson 1994: 378). Krytykuje 
się je także za to, że są oparte o „strukturalistyczny i behawiorystyczny model 
uczenia się i testowania” (Chapman 2011: 3). 

Podobny sposób rozumowania prezentuje Brian Tomlinson, który wskazuje 
przy tym na bardzo istotny paradoks: oto twórcy międzynarodowych testów języka 
angielskiego konstruują je tak, jakby ich uczestnicy w swoim życiu mieli komuni-
kować się wyłącznie z Brytyjczykami, Amerykanami (itd.), z „native-speakerami” 
(Tomlinson 2010: 609). Dodam od siebie, że native-speaker zdaje się być tutaj 
„typem idealnym”. Testy znajdują się więc w oderwaniu od rzeczywistości, w któ-
rej żyją przystępujący do ich rozwiązywania, a równocześnie zakładają istnienie 
jakiejś angielsko-językowej wyidealizowanej rzeczywistości, w której dominuje 
standardowy angielski. Według Christophera N. Candlina, każdy test kompetencji 
języka angielskiego „zubaża pojmowanie przez człowieka istoty języka jako formy 
komunikacji”, mamy tutaj do czynienia z redukowaniem języka, wynikającym 
z przyjętych kryteriów oceny (Shoamy 2001: XXII). Z kolei Anthony Green (2016) 
pisze, iż „w rzeczywistości rezultaty testów TOEFL nie ujawniają niczego znaczą-
cego w kwestii ogólnych kompetencji językowych osób uczących się w różnych 
krajach”. Podaje on, że w 2013 r. amerykańscy uczestnicy tych testów uzyskali 
dużo gorsze wyniki niż uczęszczający w nich obywatele Hiszpanii (Green 2016).
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A jednak, aby powrócić do przykładu Japonii, można stwierdzić ponownie, 
że w kraju tym w powszechnej świadomości, choć całkowicie nieprawomocnie, 
wynik tego testu stanowi wskaźnik rzeczywistych kompetencji danej jednostki 
w dziedzinie języka angielskiego (Shibata 2011: 76). Oczywiście żadna agencja 
tworząca testy (np. TOEFL i TOEIC) oraz rządy państw promujących testowanie 
znajomości języków nie przyznają jednak, że testy badają niemal wyłącznie… 
zdolność wypełniania testów. Logika testu języka angielskiego dla Japończyków 
stanowi u swoich podstaw wyabstrahowany z rzeczywistości „angielskiej” (do 
której „genetycznie” się odnosi) układ odniesienia. Test ten ma służyć oce-
nie kompetencji językowego funkcjonowania w tejże rzeczywistości, do której 
Japończyk nie ma dostępu i którą otrzymuje w postaci zredukowanego, ubogiego 
i abstrakcyjnego „testowego” układu odniesienia. Dla testowanego Japończyka 
realnym układem odniesienia jest przecież rzeczywistość japońska, z którą ten 
test ma „epistemologicznie” niewiele wspólnego. 

W praktyce „formalnie” zorientowana struktura testu TOEFL (i innych podob-
nych testów) ma zdaniem Billa Templera negatywny wpływ na postrzeganie zajęć 
z języka angielskiego. Główne pytanie, które zadają sobie ich uczestnicy, jest 
następujące: „czy ta lekcja pomoże mi zdobyć więcej punktów w standaryzo-
wanych egzaminach”? (Templer 2004: 201). Twierdzi się w tym kontekście, że 
to właśnie specyfika testów „stanowi główną barierę dla rozwoju kompetencji 
w zakresie praktycznego wykorzystywania języka angielskiego” (Green 2016). 
Krytycy twierdzą, że w szkołach japońskich uczy się angielskiego, jakby to była 
łacina, przy orientacji na perfekcjonizm, polegający na braku błędów grama-
tycznych (Arudou 2010) – tylko takie podejście służy bowiem przygotowaniu do 
testów. Z tego też powodu w Japonii nauczanie języka angielskiego opiera się 
na metodach behawiorystycznych (Shibata: 74). 

Podobny sposób rozumowania prezentuje Yumi Makata. Twierdzi on, że 
celem nauki angielskiego w szkole jest jedynie przygotowanie uczniów do pisem-
nych testów podczas egzaminów wstępnych do uniwersytetów. W testach tych, 
jak już pisano wyżej, nie bierze się pod uwagę kompetencji komunikacyjnych, 
lecz jedynie umiejętność pisania i gramatykę. Stąd, „uczniowie spędzają całe 
godziny na zapamiętywaniu skomplikowanych angielskich reguł gramatycznych”, 
jednakże językiem tym się nie posługują. Po drugie, w japońskiej szkole nie 
pozwala się uczniom na swobodne wypowiadanie się, również i na lekcjach języka 
angielskiego. Dominująca metoda nauczania opiera się „zapamiętywaniu” (Nakata 
2014). Można w tym miejscu podać fascynujący przykład profesorów literatury 
angielskiej, którzy znakomicie czytając i pisząc po angielsku nie potrafili w tym 
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języku mówić (Scholefield 1997: 37–38, za: Reesor 2003: 61). W takim kontekście 
Harumi Ota pisze ironicznie, że w Japonii występuje nie tyle nauczanie angiel-
skiego, co testowanie angielskiego (Ota: 87). 

 Trzeba też dodać, że język angielski jest w Japonii często postrzegany stereo-
typowo jako „obca [Japończykom] własność kulturowa, należącą do egzotycznych, 
niebieskookich przedstawicieli rasy Kaukaskiej [białych]” (tamże). Sugeruje się też 
niekiedy, że właśnie z tego powodu problemy Japończyków z przyswojeniem języka 
angielskiego są „wpisane w tożsamość japońską” (tamże: 138). W Japonii można 
dostrzec istnienie kulturowo-nacjonalistycznego podejścia do języka. „Jest to 
«nihonjinron3», który – jak podaje Kubota – «stanowi reakcję na poczucie utraty toż-
samości», zagrożonej przez procesy westernizacji. Nacjonalizm językowy podkreśla 
unikatowość Japończyków i ich odmienność od ludzi Zachodu. Związana jest z tym, 
występująca u niektórych Japończyków «alergia na język angielski», która stanowi 
reakcję na „uzależnienie od języka angielskiego” (Kubota, za: Melosik 2016: 117). 

Zdaniem Kuboty istnieje w Japonii również i inne podejście do języka angiel-
skiego. Jest to kokusaika4, która „zmierza, zarówno w swoim kontekście kultu-
rowym, jak i językowym, do «harmonijnego połączenia procesu westernizacji 
poprzez nauczanie komunikacji w języku angielskim, z jednoczesnym promowa-
niem [japońskich] wartości narodowych»” (Kubota, za: Melosik 2016: 117–118). 
Japończycy postrzegają bowiem angielski zarówno jako „możliwość” w zakresie 
odnalezienia się w procesie globalizacji, jak i zagrożenie dla ich unikatowej kul-
tury (Green 2016: 138). 

Paradoks dotyczący roli języka angielskiego w takich społeczeństwach jak 
Japonia, a także Korea Południowa, polega więc na tym, że te kraje pragną 
zachować swoją mono-etniczność (również i w nawiązaniu do dziedzictwa kon-
fucjańskiego), której rodzimy język jest oczywiście jednym z najbardziej istot-
nych komponentów. Z drugiej strony, w obu krajach postrzega się alfabetyzację 
w języku angielskim wręcz jako „misję”, w kontekście globalnego współzawod-
nictwa na globalnych rynkach (Della Chiesa i in. 2012: 258). Istnieje więc sprzecz-
ność między dążeniem do upowszechniania języka angielskiego, a tradycyjnym 
przekonaniem, że język jest symbolem tożsamości narodowej i jako taki uciele-
śnia wartości, kulturę i tradycję (tamże).

Aby zrozumieć pewną absurdalność sposobów i specyfiki testowania zna-
jomości języka angielskiego w krajach azjatyckich, (szczególnie w kontekście 

3 Słowo określające debatę/dyskurs o japońskim charakterze narodowym.
4 czyli internacjonalizacja (Japonii).
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wykorzystania wyników testów w karierze młodych ludzi), należy podjąć próbę 
krótkiego przedstawienia jego genezy. Mateo Santipolo nazywa standardowy 
angielski w wersji brytyjskiej dialektem, który uzyskał swój prestiżowy status 
„w rezultacie długiego procesu zmiany, związanej z czynnikami społecznymi, 
politycznymi, kulturowymi i ekonomicznymi, mającego swój początek w klasie 
średniej (lub niższej średniej) społeczeństwa angielskiego (tzw. Middle England)” 
(Santipolo: 404). Ten standardowy angielski (Oxbridge English lub Queens English) 
związany jest genetycznie – jak twierdzi ten sam autor – z East Midlands Triangle, 
geograficznym terenem między Cambridge, Oxfordem i Londynem (tamże: 405). 
Jego kodyfikacja rozpoczęła się w XVIII w. (Hickey 2012:1), przy czym jej źródłem 
było dążenie wyłaniającej się klasy średniej do potwierdzenia poprzez język swo-
jej pozycji społecznej (tamże: 5). Z kolei, zdaniem Urszuli Clarck, postępująca 
kodyfikacja języka angielskiego w jego wersji, którą dzisiaj nazywamy brytyjską, 
miała miejsce w latach 1500–1800, a przyjęcie jego standardowej wersji używanej 
w regionie East Midlands związane było z jego ogromnym znaczeniem – w kon-
tekście ekonomicznym, politycznym i intelektualnym (Clarck 2005:12).

Kodyfikacja, stanowiąca niezwykle ważny etap w powstaniu standardowego 
języka angielskiego, polegała na zapisaniu istniejących słownictwa i gramatyki. 
Odtąd wszystkie „zmiany w języku stały się przedmiotem regulacji i kontroli […] 
ze strony tych, którzy mieli największe wpływy w społeczeństwie” (tamże: 11). 
Już w XIX w., w epoce wiktoriańskiej, w świadomości społecznej istniało jasne 
rozróżnienie między standardowym angielskim a posiadającymi niski status spo-
łeczny jego odmianami lokalnymi. Jak pisze Norman Fair Clough: „Standardowy 
angielski był postrzegany jako prawidłowy angielski, a inne społeczne dialekty 
były stygmatyzowane nie tylko w kategoriach poprawności. Symbolizowały one, 
choć nie bezpośrednio, niski status, styl życia, moralność […] wyłaniającej się 
klasy robotniczej w kapitalistycznym społeczeństwie”. Klasa ta ze wszystkich 
perspektyw, w tym i językowej była uważana za wulgarną (Hickey 2012: 5). 

Odnosząc się z kolei do problemu genezy amerykańskiej wersji języka angiel-
skiego należy wyjść od stwierdzenia, że imigranci z wysp brytyjskich „rozprze-
strzeniali się poprzez kontynent [amerykański] od Atlantyku do Pacyfiku, a w trak-
cie tego procesu […] absorbowali inne kultury i innych osadników” (Algeo 2001: 
5). Przy czym angielski od swojego zarania poddawany był na kontynencie ame-
rykańskim wpływom ze strony języka rdzennych jego mieszkańców, ale także 
przybyłych tam Francuzów, Duńczyków, Hiszpanów czy Niemców (McIntyre 2006: 
67). Można w nim także dostrzec słowa z Yiddish; nietrudno zauważyć wpływy 
afrykańskie, związane z niewolnictwem (Romaine 2001: 178). Wprowadzano nowe 
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słowa, a stare uzyskiwały inne znaczenie. W Ameryce Północnej zachowały się też 
pewne słowa angielskie i struktury, które wcześni imigranci przywieźli ze sobą 
z Anglii, a które potem w kraju macierzystym przestały być używane – Albert 
C. Marckwardt nazywa je „archaizmami” (za Romaine 2001: 68).

 W konkluzji moich rozważań i analizy kulturowej adaptacji języka angiel-
skiego w Japonii, mogę zwrócić uwagę na pewien paradoks, który odnosi się 
zresztą do wszystkich nie-anglojęzycznych krajów. Oto jednym z warunków 
edukacyjnego i szerzej społeczno-zawodowego sukcesu w Japonii i innych kra-
jach azjatyckich jest posiadanie – mierzonej zawsze za pomocą standardowych 
testów – kompetencji w zakresie języka angielskiego. Przy czym mamy tutaj do 
czynienia z procesem przyswajania sobie tego języka w wersji, która wyłoniła się 
na małym obszarze Anglii, bądź jego amerykańskiego wariantu (to samo w spo-
sób oczywisty odnosi się do zawartości owych standardowych testów). W tym 
pierwszym kontekście Azjaci niejako „retrospektywnie” muszą odwoływać się do 
zjawiska walki klasowej (przed wiekami) w Anglii, w tym drugim – do zjawiska 
zdominowanej przez język angielski amerykańskiej (wielo)kulturowości. Z pew-
nej perspektywy może to się wydawać wręcz niedorzeczne… 

 Na zakończenie pragnę stwierdzić, że część krytyków umieszcza między-
narodowe testy języka angielskiego w kontekście problemu imperializmu lingwi-
stycznego i szerzej – kulturowego (Roberts, Canagarajah 2009: 204). Joel Spring 
zadaje pytania: „jakie kulturowe zmiany następują w świadomości uczniów przy-
gotowujących się do zdawania tych samych egzaminów?”, czy globalne testy 
przyczyniają się do „uniformizacji światowej kultury edukacyjnej i promowania 
angielskiego jako języka globalnego?”, wreszcie czy „globalne testowanie pro-
wadzi do globalnej standaryzacji wiedzy w konkretnych profesjonalnych dziedzi-
nach?” (Spring 2014: 129). W konkluzji moich rozważań odwołam się do bardzo 
ważnych, koniecznych do uwzględnienia w przypadku konstruowania i przepro-
wadzania testów pytań: czy my naprawdę wiemy, co mierzymy w testach języ-
kowych? (Charles 2007: 21) i co oznacza: znać obcy język (Spolsky 2007: 14)?
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Wyjściowy kontekst analizy

Polskę i Rosję łączy doświadczenie pozostawiania w rzeczywistości posta-
pokaliptycznej. W XX w. oba kraje przeżyły dwie katastrofy: II wojnę świa-
tową i Holokaust oraz rozpad tzw. bloku wschodniego. Pierwowzorem metafory 
apokalipsy wykorzystywanej z powodzeniem w naukach społecznych są obrazy 
zaczerpnięte z literatury oraz z archetypicznego dla tego obrazowania filmu 
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Mad Max1. W polskim kontekście zwraca uwagę proza Ziemowita Szczerka (2015). 
Jak zauważa Justyna Dąbrowska, Polska wciąż tkwi mentalnie w postapokalip-
tycznej „poradziecji” (Dąbrowska 2016: 190). 

W analizie odwołam się do założeń lingwistyki kognitywnej (Tabakowska 
2001: 15; Gonigroszek 2011: 14). Za Georgem Lakoffem przyjmuję, że język ma 
charakter symboliczny (Krzeszówski 1988: 12). Dlatego główny nacisk położę 
na znaczenie i metafory, jako sposoby pojmowania świata. Pojęcia, których uży-
wamy i czynności, które podejmujemy kształtowane są przez metaforę. Podobnie 
działa metonimia, choć nie ma tutaj miejsca na rozważanie stosunku metafory 
do metonimii. Za Lekoffem powtórzę jedynie, że podstawową funkcją metafory 
jest rozumienie i opiera się ona na podobieństwie, natomiast metonimia posiada 
funkcję desygnacyjną, pozwalającą użyć pojęcia w zastępstwie innego i opiera 
się na przyległości (Lakoff, Johnson 1988: 62). Podobnie zatem jak metafora, 
metonimia pozwala na organizację myśli i działań wokół pojęć (Pietrzak-Porwisz 
2007: 53–54). W moim rozumowaniu istotne jest odniesienie funkcji metafory 
i metonimii do systemów kulturowych. Jak wskazują Lakoff i Johnson, systemy 
pojęciowe kultur i religii są w istocie metaforyczne lub inaczej – stanowią szcze-
gólne przypadki metonimii (Lakoff, Johnson 1988: 63). 

Przyjmując, że kulturowy kontekst Polski i Rosji jest podobny, chciałbym 
zastanowić się, czego możemy się nauczyć o sobie, odczytując symptomatyczne 
dla kontekstu rosyjskiego metonimie? Czy porównując symboliczne mechanizmy, 
działające w naszych krajach możemy zdenaturalizować zastaną rzeczywistość, 
przez co zrozumiemy więcej o sobie samych? Obszarami, które eksploruję są 
dyskursy pamięci. Zakładam, że wspólne zakorzenienie w doświadczeniu auto-
rytarnym ma konsekwencje w analogicznych mechanizmach wytwarzania edu-
kacyjnych narracji o przeszłości. Poza tym twierdzę, że podobieństwo realizuje 
się w tendencji do homogenizacji narracji historycznej. Prowadzi do mitologi-
zacji historii i dominacji dyskursu militarnego nad dyskursem ofiary. Za wyj-
ściowy przyjmę kontekst rosyjski jako matrycę rzeczywistości postapokaliptycznej. 
Pozwoli to wyłonić pojęciowy aparat krytyczny, który wykorzystam do analizy 
polskiego przykładu.

1 Szerzej o postkatastrofie można przeczytać w: Mateusz Mazzini. 2016. On the aesthetics of 
a postapocalyptic world, „New Eastern Europe”, nr 2, s. 183–188 oraz Lech.M. Nijakowski. 2018. 
Świat po apokalipsie: społeczeństwo w świetle postapokaliptycznych tekstów kultury popularnej, Wydaw-
nictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
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Aparat krytyczny analizy

„Przestaliśmy się bać wojny. Przestaliśmy jej nienawidzić” – brzmi konsta-
tacja Siemiona Nowoprudskiego dotycząca aktualnej sytuacji społecznej w Rosji 
(Nowoprudski 2018). Do takiego wniosku doprowadziła go ocena muzycznego 
festiwalu „Naszestwije”, największego wydarzenia młodzieżowego lata w Rosji. 
Może ono posłużyć jako przykład ogniskujący szersze tendencje w rosyjskim 
społeczeństwie. Otóż od 2014 r. sponsorem festiwalu jest Ministerstwo Obrony 
Narodowej. W jednym miejscu spotykają się zatem przeciwstawne konteksty: 
rockowa muzyka, tradycyjnie utożsamiana z młodzieżowym buntem oraz kultura 
militarna, związana z instytucją totalną. Druga dekada XXI w. w Rosji znamionuje 
się bowiem wejściem w świat militarystycznych memów, gdy młodzież paraduje 
po ulicach w koszulkach z parafrazą wojennych haseł (np. „Na Waszyngton!”). 
Festiwal muzyki rockowej, służący też za wojskowy punkt rekrutacyjny można 
odczytywać jako metonimiczny obraz szerszych procesów społecznych zacho-
dzących w Rosji. W ostatnich latach jest to otwarte zerwanie z fasadowym dys-
kursem pacyfistycznym i przejście na pozycje zmilitaryzowanego dyskursu neo-
imperialnego. 

Jako inspirację dla budowy aparatu krytycznego przyjmuję prace Aleksandra 
Etkinda, pioniera i najbardziej znanego badacza traumy postapokaliptycznej 
w Rosji. Przechodząc od obrazów pustynnego świata z filmu Mad Max do 
świata społeczeństw postkomunistycznych, Etkind przywołuje Archipelag Gułag 
Sołżenicyna. Noblista opisuje zeków, zjadających wykopane z wiecznej zmarzliny 
szczątki prehistorycznego zwierzęcia (Etkind 2016: 267–277). Obraz więźniów 
pożerających mięso mamuta staje się dla Etkinda rytuałem ustanawiającym totem 
populacji odczłowieczonych ofiar systemu totalitarnego. Jak pisze, zjedzony stwór 
staje się nieśmiertelny, pożera tych, którzy go zjedli: „w tym obrazie ci, którzy 
byli poddani represjom i ci, którzy byli wykonawcami, wszyscy oni wracają, przy-
brawszy zmienione, wykoślawione formy” (Etkind 2016: 277). Przywołany obraz 
wprowadza nas w świat metafory, która w istocie dotyczy problemu pamięci. To 
właśnie pamięć stanie się dla mnie centralnym problemem, gdy będę napełniać 
znaczeniem pojęcie czasu postapokaliptycznego. Etkind stwierdza, że istnieje 
rodzaj pamięci postkatastroficznej. Jej centralną jakością jest mieszanie prze-
szłości z teraźniejszością. W efekcie powstaje zjawisko nazywane historycyzmem 
magicznym (tamże: 295). W normalnych warunkach bliskość magii i historii bywa 
niemożliwa, jednak postkatastroficzny czas sprzyja odejściu od racjonalnego 
postrzegania historii. Przeszłość historyczna zaczyna powracać w cyklicznych 
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narracjach. Ponadto dyskurs historyczny przestaje objaśniać to, co się wydarzyło 
i zaczyna zmieniać przeszłość. Pociągające stają się fantazmatyczne narracje 
alternatywnych wizji przeszłości. Dopełnieniem charakterystyki pamięci postka-
tastroficznej jest pewien rodzaj ambiwalentnego wstrętu, który w sobie niesie 
(Etkind 2016: 287; Kristeva 2007: 7–8).

Reasumując, czas postapokaliptyczny transformuje pamięć historyczną, 
w której przeszłość może materializować się w teraźniejszości, a to, co było, może 
ulegać zmianie. Racjonalność ustępuje mitowi i plemiennym rytom, a ludzie zaczy-
nają fantazjować o możliwości zbliżenia się do obiektu straty, aż w kierunku gestu 
wstrętnego pochłonięcia. Być może dlatego Etkind przywołuje Sołżenicynowski 
obraz więźniów pożerających rozmrożone szczątki mamuta jako trafną metaforę 
pamięci postkatastroficznej. 

Wojny pamięci i widma

Metafo ra pochłoniętego mamuta uaktualniła się w Rosji Putina na polu edu-
kacyjnym. W 2007 r. administracja prezydenta zatwierdziła nowy podręcznik do 
nauki historii (Filipow A.W. 2006). Według autora podręcznika ofiary represji 
stalinowskich były ceną, jaką kraj musiał zapłacić za wielkie osiągnięcia gospo-
darcze, a czystki i tortury sprzyjały tworzeniu nowej klasy zarządzającej, zdolnej 
do przeprowadzenia modernizacji państwa. Chodziło o wychowanie człowieka 
zdyscyplinowanego i lojalnego w stosunku do władzy państwowej. Intencją autora 
podręcznika było przekazanie, że terror aparatu państwowego i masowość mor-
derstw nie mogą unieważnić tytanicznych osiągnięć ZSRS.

Logika tego wywodu nie zaprzecza milionom ofiar systemu stalinowskiego. 
Mamy raczej do czynienia z narracyjną transformacją znaczenia, prowadzoną 
w duchu tzw. narracji odkupienia, co przywodzi na myśl narracje Holokaustu 
(Nieroba 2012: 179). Oznacza to, że autor podręcznika dokonuje sprytnej mani-
pulacji semantycznej: cierpienie narodu transformuje się w ofiarę dla przyszło-
ści tegoż. Wszystko prowadzi do procesu dyskursywnej substytucji: idea para-
noidalnego szaleństwa prezentowana jest pod postacią „historycznej prawdy”. 
Młodzież rosyjska uczy się, że masowy terror wychował nowego człowieka, 
bolszewicką wersję nadczłowieka Nietzschego. Etkind ocenia, że łącząc kata-
strofalną przeszłość z żałosną teraźniejszością i niebezpieczną przyszłością, 
Rosja stałą się „oranżerią dla hodowli widm, zombi i innych widmowych bytów” 
(Etkind 2016: 297).
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Podobne transformacje w obrębie edukacji historycznej (Siegień 2016) dopro-
wadziły do stanu, który można nazwać „wojną pamięci” (Rieff 2016). Wielu auto-
rów twierdzi, że front „pamięciowych działań wojennych” przechodzi wzdłuż 
dawnej żelaznej kurtyny (Etkind 2009: 182). Jeśli to prawda, kwestia wzajemnego 
uczenia się państw dawnego bloku wschodniego staje się bardzo aktualna. W tej 
wojnie ważne miejsce zajmują publiczne praktyki komemoratywne (Miller 2015: 
127). Chociaż w ostatnim czasie popularność zyskało pojęcie postpamięci (Hirsch 
1997; Hirsch 2010), publiczne praktyki upamiętniania w krajach postkomunistycz-
nych odgrywają coraz ważniejszą rolę. Są one szczególnie istotne w szerokim 
kontekście pedagogicznym. Obok muzeów, monumentów czy produkcji filmowej 
jako elementów edukacji nieformalnej (Trempała 2011: 98), jednym z kluczowych 
mechanizmów komemoracji są podręczniki szkolne i literatura. Dawne repu-
bliki sowieckie wytworzyły „perwersyjny” rodzaj praktyk komemoracji. Chodzi 
o specyficzny stan „multihistorycyzmu”. Oznacza to, że wiele dekad oficjalnej 
„niepamięci” w momencie zmiany ustrojowej transformowało się w masowe 
i publiczne zainteresowanie historią. Oczywiście, w każdym kraju ścierają się ze 
sobą różne narracje historyczne, a granica między prawdą i mitem uzależniona 
jest od poglądu politycznego. W przypadku ustrojów demokratycznych istnieje 
wiele instytucji władzy rywalizujących o kontrolę nad transmisją pamięci kultu-
rowej. W dzisiejszej Rosji, z wyraźnie zaznaczonym centrum władzy nad dyskur-
sem, narracja historyczna pozostaje często wewnętrznie sprzeczna. Poza tym, 
jest ona „nadobecna”. Stąd określenie odwołujące się do perwersyjności pamięci: 
jest to żywa kombinacja rożnych historycznych symboli i twierdzeń, doświadcza-
nych publicznie w sposób symultaniczny, która dostosowuje się do politycznego 
zapotrzebowania lub potrzeb społecznych (Etkind 2009: 190). Symbolem tego 
stanu jest postać Stalina. Etkind twierdzi, że widmo Stalina nawiedza postso-
wiecką kulturę Rosji, która wciąż produkuje dziesiątki alternatywnych historii 
o tyranie (tamże: 191). Podręcznik do historii, gdzie Stalin staje się efektyw-
nym managerem jest tylko jednym z przykładów tego perwersyjnego mechani-
zmu nawiedzenia. Ten st an celnie opisał Jacques Derrida wprowadzając pojęcie 
widmontologii (Derrida 2016: 24). W jego rozumieniu jest to nauka o widmach 
i sztuce rozmowy z nimi (Etkind 2016: 251) i odnosiła się do widm marksi-
zmu. Jak wskazuje Etkind – widmontologia może się też odnosić do wszelkich 
ofiar w imię lub z winy ideologii. Jakub Mumio zauważa, że „rzeczywistość nie 
składa się tylko z tego, co widzialne, i tego, kto lub co sprawuje hegemonię, 
ale też z tego, co zostało przemilczane przez dominujące narracje historyczne 
i polityczne: wyrządzonych krzywd, niesprawiedliwości, różnych form ludzkiego 
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wyobcowania” (Mumio 2016). To przemilczane w odniesieniu do ofiar, to właśnie 
widma stalinizmu, które nawiedzają Rosję dzisiaj.

Czego się uczymy od Rosji?

W przedstawionej tu analizie stanu pamięci kulturowej Rosji zwraca uwagę 
instrumentarium analiz. Etkind odwołuje się do pojęcia traumy, budując swoją 
diagnozę stanu społeczeństwa postkomunistycznego. Jest to  odwołanie do meta-
foryki zaczerpniętej z psychiatrii, wsparte filozofią dekonstrukcji czy klasycznymi 
pracami Waltera Benjamina. Mowa jest o traumie wojny i Holokaustu oraz traumie 
transformacji ustrojowej. W prezentowanych analizach, podobnie jak w przypadku 
traumy jednostkowej, mamy do czynienia z opisem szeregu zjawisk, z których 
ważna część dotyczy postrzegania rzeczywistości i pamięci. 

Polskiej pedagogice nie jest obcy ten rodzaj argumentacji. Analogiczne roz-
patruje się także wydarzenia historyczne, które stanowiły czynnik traumatyzujący 
na skalę społeczną. W ramach badań pedagogicznych, podejmowano wielokrotnie 
tematykę związaną z traumą wojenną (Theiss 1996) i splecioną z nią pamięcią 
o Holokauście (Boroń 2013; Kaźmierczak, Boroń 2013; Kantz 2018; Żuk 2009).

Okres transformacji ustrojowej był ważnym impulsem dla zwrotu w peda-
gogice polskiej i poszukiwania nowych paradygmatów. Badania pedagogiczne 
inspirowane kwestiami pamięci, wpisują się w szeroki i rosnący w ostatnich 
latach nurt badań „pamięciologicznych” (Szulakiewicz 2016: 8). Powstające prace 
często operują kategoriami nawiązującymi do teorii traumy, czy to w szerokim 
znaczeniu traum społecznych, czy wprost sięgając do ujęć psychodynamicznych, 
transponują je na poziom społeczny (Radzymiński 2016: 22).

Pracą z zakresu nauk społecznych, która koresponduje z rosyjskim przykła-
dem jest w moim odbiorze Trauma wielkiej zmiany: społeczne koszty transformacji 
Piotra Sztompki (2000). W jego ujęciu trauma rodzi się w warunkach rozpadu sys-
temu socjalistycznego i powstałego konfliktu dyskursów – „realnego socjalizmu” 
i „narodzin kapitalizmu”. Konflikt rozgrywa się w przestrzeni postapokaliptycznej. 
Jedną z kluczowych różnic jest kwestia orientacji temporalnej antagonistycznych 
dyskursów (Sztompka 2000: 58). W przeciwieństwie do proprzyszłościowej orien-
tacji kapitalistycznej, realny socjalizm charakteryzował się gloryfikacją przeszłości 
oraz tendencją do mitologizacji. Mit miał większe znaczenie niż realność, przy 
czym myślenie mityczne to rodzaj eskapizmu, który może mieć charakter reli-
gijny lub ideologiczny. Konkretnie może chodzić o wyidealizowane bohaterskie
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tradycje, utopijne nadzieje odnośnie państwa czy narodu, wiarę w jego posłan-
nictwo cywilizacyjne lub opiekę sił nadprzyrodzonych (Sztompka 2000: 60). 
Pojęcie mitologizacji nawiązuje do historycyzmu magicznego, który rozpozna-
waliśmy w kontekście rosyjskim. Warto wskazać jeszcze na diagnozowane przez 
Sztompkę objawy traumy postkomunistycznej: traumę pamięci zbiorowej, przez 
którą dochodzi do rewizji przeszłości i ponownej oceny ról poszczególnych osób 
czy wydarzeń. Pojawiają się kwestie odpowiedzialności, kary, zemsty, przez co 
przebija się społeczne poczucie wstydu i winy (Sztompka 2000: 81–84). Taki stan 
w naturalny sposób sprzyja „wojnom o pamięć” i przywołuje widma przeszłości, 
które zaczynają zasiedlać publiczny dyskurs historyczny. 

Ku kontekstowi polskiemu 

Proponuję przyjrzeć się przykładowi zaczerpniętemu z polskiej debaty 
publicznej o pamięci. Potraktuję go jako metonimię, która daje wgląd w sym-
boliczne mechanizmy funkcjonowania naszego społeczeństwa. 

Przypadek dotyczy debaty wokół języka polityki historycznej Muzeum 
II Wojny Światowej w Gdańsku. Muzeum traktuję jako kontekst, w którym ma 
miejsce proces edukacji pozaszkolnej. Młode pokolenia odbiorców mają tu szansę 
nie tyle na bierne przyjrzenie się „artefaktom”, a na aktywną reinterpretację prze-
szłości (Kamińska 2015: 118). Z drugiej strony muzeum rozumiane jest jako ele-
ment transmisji określonej ideologicznie narracji o pamięci, stąd takie instytucje 
wpisują się w konflikt między różnymi dyskursami historii (Piotrowski 2011: 14).

Od samego początku idea muzeum tworzyła się jako narracyjna przeciwwaga 
dla obcych dyskursów historycznych (np. upamiętniania przesiedleń Niemców 
po II wojnie światowej). Jednak zgodnie z założeniem pomysłodawcy, Pawła 
Machcewicza, w murach muzeum powinno znaleźć się miejsce na prezentację 
pełnego doświadczenia wojny wielu narodów doświadczonych totalitaryzmami 
(Machcewicz 2007). Założeniem było stworzenie instytucji międzynarodowej, 
kształtującej nie partykularną, a europejską pamięć historyczną. Twórcy instytu-
cji chcieli też pokazać zbrodnie totalitaryzmów z perspektywy ofiar. Te założe-
nia pokazują, jak ważne miejsce w ogólnej, nie tylko edukacyjnej polityce pań-
stwa zajmują publiczne praktyki kommemoratywne. Ponadto batalia o Muzeum 
II Wojny Światowej, nomen omen, która rozgorzała w Polsce po jego otwarciu 
i zmianie oficjalnego dyskursu historycznego po 2015 r., odsłania szersze ten-
dencje dotyczące praktyk pamięci w naszym kraju. 
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Jako przykład dyskursu krytycznego w stosunku do wyjściowej idei muzeum 
posłużą dwie recenzje wystawy. Mowa o opinii Piotra Semki oraz Piotra 
Niwińskiego. Semka w swojej recenzji pisze: 

Opowiadając o wojnie nie należy ukrywać potworności, ale akcentuje się też hartowanie 
się charakterów, pomysłowość oporu i solidarność społeczną. A także to, co zawsze fascynowało 
ludzi – format dowódców, jakość taktyki wojennej i odwagę na polu bitwy. Przez wiele lat narze-
kano – niekiedy słusznie, że opowieści o wodzach i bitwach nie zauważają cierpienia zwykłych 
ludzi. Dzisiaj obserwujemy przechył w odwrotnym kierunku: skupienia się wyłącznie na losach 
ludności cywilnej z programowym wręcz wypychaniem dumy z dziejów militarnych na margines 
[…] Podkreślając wagę jednostkowego cierpienia, traci na znaczeniu fakt, że były narody, które 
podjęły z Niemcami walkę […]. To nowe ujęcie zepchnęło nieco w cień chwałę militarnych zma-
gań, a na plan pierwszy wysunęło heroizm martyrologii” (Semka 2016). 

Natomiast Niwiński pisze tak: 

Pojawia się pytanie podstawowe – po co Muzeum II Wojny Światowej? Jeśli ma uczyć mło-
dych o wybranych aspektach konfliktu światowego, to brak tu interaktywności, aby ich przyciągnąć 
[…]. Ważnym pytaniem jest także przesłanie, jakie ma nieść muzeum. Obecnie niesie głównie 
przesłanie o wyjątkowym nieszczęściu, jakim jest wojna. Pokazuje przede wszystkim jej negatywne 
aspekty. Nie ma natomiast zbyt eksponowanych cech pozytywnych, takich jak patriotyzm, ofiar-
ność, poświęcenie czy działanie w interesie wyższym niż prywatny […]. Ukazana została w sposób 
dość wybiórczy ciemna strona wojny, zaś to, co wytworzyło się w niej jasnego znajduje się daleko 
w tle (za: Pawłowski 2016).

Przedstawione wyimki z recenzji, reprezentatywne dla konserwatywnego 
dyskursu, ukazują kierunki zmian w mówieniu o pamięci i wojnie. Mamy tu do 
czynienia ze strukturalnym konfliktem opozycji. Z jednej strony sytuuje się nega-
tywnie oceniana wizja wojny – jako czegoś nieludzkiego, związanego z niewy-
obrażalnym nieszczęściem i cierpieniem. To stan poniżenia, ciemności. Z dru-
giej strony jest hart ducha, działanie, coś fascynującego i napawającego dumą. 
Uwznioślenie, inspirowane czymś wyższym niż partykularne interesy, to także coś 
jasnego. Jednak na prymarnym poziomie, opozycje można sprowadzić do jednej 
podstawowej – to opozycja jednostkowe vs. kolektywne. Jednostkowe cierpienie 
nabiera cech ofiary, za to przeżywane kolektywnie nabiera cech heroicznych. 
Jednostkowe w wojnie jest żałosne, podczas gdy grupowe – wysublimowane. 

Pod tą prostą binarnością kryje się istota konfliktu o pamięć. W tym miej-
scu sięgnę po aparat krytyczny, zbudowany dzięki doświadczeniu rosyjskiemu, 
gdzie doszliśmy do Derridiańskiej widmontologii. Derrida przestrzega nas przed 
homogenicznością dziejów, bo dziedzictwo nigdy nie ulega skupieniu w jedność. 
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Gdyby historia dała się odczytać jednoznacznie, bez oporu, krytyki – „nie byłoby 
czego dzięki niej dziedziczyć” (Derrida 2016: 40). I w tym właśnie zamyka się 
pozorność binarności ujawnionej w przytoczonych narracjach. Przypadki jed-
nostkowego cierpienia są w istocie heterogeniczne – każdy cierpi po swojemu. 
Są „rozspojone”, stanowią przeciwieństwa bez opozycji. A tylko taki stan jest 
warunkiem koniecznym możliwości pojawienia się innego, co samo w sobie jest 
podstawowym warunkiem zaistnienia możliwości uczenia się (Derrida 2016: 43). 
Kolektywne, w przytoczonych przypadkach, dąży za to do ujednolicenia, mówi 
o bycie zbiorowym i jego fascynacji opowieściami o wodzu i bitwach. Jest to 
dyskurs scalenia, homogeniczności dziejów, stwarzający możliwość ich  totalizacji 
(tamże: 57). Słowem, za jednostkowym cierpieniem kryje się heterogeniczna 
opowieść o przeszłości, podczas gdy za grupowym czynem, autorytarny nakaz 
ujednolicenia narracji. Upowszechniająca się w Polsce tendencja do scalania pod 
egidą wodza bywa interpretowana jako emanacja stosunków dominacji i pod-
ległości, charakterystycznych dla relacji folwarcznej, która dzisiaj rozciąga się 
na całe społeczeństwo. Jak pisze Andrzej  Leder, relacja folwarczna z potrzebą 
dominacji może realizować się w geście przyjęcia dyskursu państwowego mili-
taryzmu, poprzez który zaczynamy opisywać samych siebie (Leder 2016). Stąd 
przyjęcie perspektywy „cierpienia prostego człowieka” oznaczałoby przyznanie 
się do przynależności do grupy słabych. 

Podsumowanie

Przeprowadzona analiza pokazuje daleko idące podobieństwa między Polską 
i Rosją w obszarze wytwarzania dyskursu pamięci. Porównawcza strategia analizy 
z pewnością przyczynia się do denaturalizacji zastanej rzeczywistości i pozwala 
zweryfikować sądy o nas samych. Po pierwsze, wspólne doświadczenie upadku 
władzy autorytarnej, wytworzyły krajobraz postkatastroficzny. Okazuje się, że ten 
stan sprzyja konstruowaniu analogicznych tendencji w narracjach o przeszłości. 
Te z kolei silnie kształtują edukacyjny dyskurs historyczny. Można to obserwo-
wać na polu edukacji formalnej, analizując podręczniki i zawartą w nich wykład-
nię wydarzeń historycznych. Polski przykład pokazuje też znaczenie elementów 
edukacji nieformalnej. W obydwóch kontekstach dyskurs pamięci, wytwarzany 
w krajobrazie postkatastroficznym cechuje się tendencją do homogenizacji nar-
racji historycznej. W obydwu państwach dominujący aktualnie ośrodek władzy 
zmierza do podporządkowania sobie oficjalnej narracji historycznej, co ociera 
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się o uzurpację w obszarze pamięci. Przykład konfliktu o Muzeum II Wojny 
Światowej, jako edukacyjnej instytucji normatywizującej narrację o roli Polski 
w tych wydarzeniach, jest tego dobrym przykładem. 

W ten sposób dochodzimy do drugiej konstatacji, wynikającej z porówna-
nia. Młodzież odwiedzająca muzeum uczy się o pozytywnych stronach wojny: 
cierpienie ofiar transformuje się w daninę za jedność i solidarność narodu. Tak 
formułowana polityka historyczna wyklucza inne interpretacje, przez co staje się 
hegemoniczna i jako taka oddala się od racjonalnego dyskursu historycznego. 
W zamian nabiera cech mitologicznych, a więc uodparnia się na krytykę. Historia 
zaczyna przypominać sferę sacrum wraz z panteonem świętych, których miejsce 
w Polsce ostatnich lat zajmują konsekwentnie Żołnierze Wyklęci. 

To kieruje nas to trzeciej konstatacji – kreatorzy homogenicznej, zmitologi-
zowanej wersji historii świadomie zrywają z dyskursem ofiary w mówieniu o naj-
ciemniejszych stronach XX w. Cierpienie jest partykularne i zasługuje na żałość. 
W zamian proponowany jest język dumy narodowej, która najpełniej prezentuje 
się w gloryfikacji osiągnięć militarnych. W ten sposób jesteśmy świadkami redefi-
nicji znaczenia wojny, która zaczyna być przedstawiana jako zjawisko pozytywne. 
Słowa „przestaliśmy się bać wojny, przestaliśmy jej nienawidzić” zaczynają się 
stosować zarówno do Rosjan, jak i Polaków. Wzmacniająca się tendencja afir-
macji wojny, pomimo przeżytych traum społecznych, działa w obu krajach, co 
nie pozwala pozostawać optymistą. 
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rozważania na marginesie projektu COST1

Summary

CYBERP ARKS AS HYBRID LEARNING SPACES: REFLECTIONS ON THE COST PROJECT

CyberParks will be hybrid spaces of future cities. Learning in CyberParks will take the form of 
technology-enhanced outdoor learning and will become an important concept that can be used 
in practice in order to provide an answer to numerous problems of educational institutions, 
related to students’ lack of contact with nature and consolidation of their sedentary lifestyle. 
In this paper we discuss evidences from the CyberParks COST project and we present recom-
mendations regarding the constructions of CyberParks. We point out, for example, that when 
designing CyberParks one has to think not only about the technological infrastructure, but also 
about making sitting spots for using learning technology. We also present the original project 
of such an object.
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Wprowadzenie

We współczesnej urbanistyce jedno z centralnych miejsc zajmuje pytanie 
o to, co zrobić, by w miastach były wysokiej jakości tereny zielone (Lindholst 
i in. 2016), a także o to, jak to zrobić, by mieszkańcy miast realnie wykorzy-
stywali potencjał tego typu miejsc (Thomas 2014), przezwyciężając tym samym 
obecną kulturową tendencję do przebywania w miejskich przestrzeniach zamknię-
tych (Duarte i in. 2015). Jednym z najnowszych pomysłów na takie ulepszenie 
i uatrakcyjnienie miejskich przestrzeni zielonych jest dodanie do nich dodat-
kowego, cyfrowego wymiaru, a zatem przekonwertowanie tych przestrzeni do 
postaci hybrydowej – łączącej naturę i technikę (Menezes i Smaniotto Costa 2017; 
Klichowski 2019). Taki digitalny kontekst ma stymulować obywateli miast do odsu-
nięcia się choć na chwilę od siedzącego, wirtualnego życia i zachęcać do zinten-
syfikowania własnej aktywnej partycypacji w „życiu na zewnątrz” (Raiyn 2015).

Hybrydowe przestrzenie powinny być postrzegane jako bardzo innowa-
cyjne, tradycyjnie bowiem zielone (naturalne) zakątki miast i wszelkie cyfrowe 
domeny, rozpatrywane były jako skrajnie od siebie odseparowane (Thomas 2014). 
W ostatnich latach używanie mobilnych technologii w publicznych przestrze-
niach zielonych stało się jednak zupełnie powszechne. Każdego dnia można 
spotkać osoby spacerujące w parku ze smartfonem w ręce, czy siedzące na par-
kowych ławkach jednostki, przeszukujące zasoby Internetu na tabletach (Duarte 
i in. 2015). Korzyści z połączenia natury i techniki, uzmysławiają także wyniki 
najnowszych badań. Sugerują one na przykład, że mobilne narzędzia mogą sty-
mulować aktywność fizyczną na świeżym powietrzu (Barnett i in. 2014; Hurvitz 
i in. 2014) i zachęcać do spędzania czasu w kontakcie z przyrodą (Lubans i in. 
2014; Suchocka i in. 2017). Hybrydowa przestrzeń to jednak coś więcej niż park, 
w którym ludzie korzystają ze smartfonów. Musi być to inteligentne środowisko, 
w którym różnego typu czujniki i komputery monitorują aktywność użytkowni-
ków i reagują adekwatnie do niej, niejako dostosowując funkcjonowanie parku 
do aktualnego zachowania ludzi, którzy się tam znajdują, czy zachęcając ich do 
podjęcia określonego typu aktywności (Thomas 2014). Cyfrowy wymiar miejskiego 
parku, to więc zaawansowana technologiczna infrastruktura zaimplementowana 
w jego najpierwotniejszą tkankę (Menezes i Smaniotto Costa 2017).

Idea prz estrzeni hybrydowych pojawiła się najpierw w sztuce, w artysty-
cznych działaniach, w których różnego typu obiekty technologiczne, wykorzy-
stywano do pobudzenia uwagi użytkowników parków (Thomas 2014). Później 
ideę tę przejęli miejscy innowatorzy, którzy postanowili zachęcić mieszkańców 
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miast do pracy na własnych laptopach, tabletach czy smartfonach w parkach, 
wyposażając je na przykład w bezpłatne Wi–Fi czy źródła zasilania (Smaniotto 
Costa i in. 2015). Finalnie, naukowcy zwrócili uwagę na społeczny i poznaw-
czy potencjał takiego cybernetyczno-przestrzennego doświadczenia, torując tym 
samym drogę dla powstania idei cyberparków (Ioannidis i in. 2015; Smaniotto 
Costa i Suklje-Erjavec 2015), czyli publicznych terenów zielonych w mieście, 
w których można korzystać z mobilnych narzędzi technologicznych, i których 
technologiczna infrastruktura zachęca do podejmowania różnorakich aktywności 
poznawczych i fizycznych (Klichowski i Smaniotto Costa 2015; Klichowski i in. 
2015; Klichowski 2017).

Koncepcja cyberparków została naukowo rozwinięta przez europejskich bada-
czy zrzeszonych w międzynarodowym projekcie realizowanym w latach 2014–
2018 i finansowanym przez European Cooperation in Science and Technology 
(TUD COST Action TU1306), w ramach którego Michał Klichowski opracował 
i eksperymentalnie zweryfikował koncepcję uczenia się w cyberparkach. W arty-
kule tym, bazując na raporcie z tego projektu (Klichowski 2017), przedstawimy 
(w niemal telegraficznym skrócie, a tym samym i w pewny uproszczeniu) zało-
żenia i technologiczne uwarunkowania tego konceptu. Omówimy także wyniki 
badań nad efektywnością uczenia się w przestrzeniach bliskich definicji cyber-
parku, zarówno te rekonstruowane w wymienionym opracowaniu, jak i w nim 
raportowane. Naszą narrację uzasadniamy tym, że dotychczas dane te nie zostały 
opublikowane w języku polskim. Nawet więc takie skrótowe omówienia edu-
kacyjnych kontekstów cyberparków uznajemy za istotne dla polskiego czytel-
nika (czytelników pragnących zagłębić się w teoretyczno-empiryczne rozwa-
żania dotyczące uczenia się w cyberparkach odsyłamy do wskazanego raportu 
– Klichowski 2017 oraz do pozostałych anglojęzycznych publikacji na ten temat: 
Klichowski i Smaniotto Costa 2015; Klichowski i in. 2015; Klichowski i Patricio 
2017; Bonanno i in. 2019; Klichowski 2019). Artykuł zakończymy rekomendacjami 
praktycznymi, sporządzonymi na marginesie omawianego projektu oraz prezen-
tacją autorskiej propozycji układu cyberparku i wizualizacji jednego z kluczo-
wych jego obiektów. I właśnie przedstawienie tych pedagogicznych wskazówek 
uznajemy za najważniejszy cel niniejszej pracy.
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Założenia i technologiczne uwarunkowania uczenia się 
w cyberparkach

Badacze są zgodni co do tego, że naturalne otoczenie, wzbogacone o tech-
nologiczny wymiar, stanowi bardzo atrakcyjną przestrzeń uczenia się (Land 
i Zimmerman 2015). Co więcej, zauważają oni, że publiczne przestrzenie zie-
lone wyposażone w rozwiązania technologiczne, mogą efektywnie stymulować 
poznawczy rozwój mieszkańców miast (Kukulska-Hulme i Jones 2012), a także 
mogą stanowić „zdrową” i intrygującą przestrzeń uczenia się dzieci i młodzieży 
uczęszczających do miejskich szkół (Smith i in. 2012). Koncepcja cyberparków 
wydaje się więc fascynująca z perspektywy pedagogicznej. Oto bowiem miejskie 
parki mogą stać się przestrzeniami uczenia się, zapewniającego uczniom bliskość 
natury, stymulującego ich do aktywności fizycznej i umożliwiającego poznawa-
nie własnego otoczenia, poprzez wspieraną technologicznie jego eksplorację 
(Klichowski 2017; Klichowski i Patricio 2017).

Technologicznym rozwiązaniem możliwym do wykorzystania podczas uczenia 
się w cyberparkach może być na przykład połączenie smartfona z e-biblioteką. 
W takich warunkach uczniowie mogą dokonywać obserwacji wybranych obiek-
tów przyrodniczych wraz z tworzeniem notatek (w formie tekstu, filmu, zdjęcia, 
dźwięku itp.) na ich temat poprzez smartfona, a następnie skonfrontować własne 
spostrzeżenia z informacjami znajdującymi się w e-bibliotece (Hung i in. 2010). 

Inną ciekaw ą technologią uczenia się, którą można by zaimplementować 
w tkankę cyberparków są QR (ang. Quick Response) kody. W tym przypadku ucznio-
wie wyposażeni w smartfony lub tablety, spacerując po parku, mogliby skano-
wać znajdujące się przy różnych jego obiektach (na przykład przy drzewach, 
krzewach czy pomnikach) kody QR i otrzymywać na swoje mobilne urządzenia 
ciekawe informacje na ich temat, które mogą następnie jakoś przekształcić i uzu-
pełnić, dodając na przykład nowe zdjęcie czy opis (Perez-Sanagustin i in. 2016; 
Lai i in. 2013). W cyberparkach mogą także znajdować się komputery połączone 
z Kinectami. Taki system mógłby rozpoznawać różnorakie ruchy uczniów i na 
ich podstawie uruchamiać na wyświetlaczach krótkie filmy edukacyjne dotyczące 
danego ciekawego miejsca w parku (Pan i in. 2014).

Najefektywniejszą technologią uczenia się w cyberparkach wydaje się jednak 
GPS (Perez-Sanagustin i in. 2015; 2016). Pozwala on bowiem na to, by urucha-
miana na smartfonie lub tablecie aplikacja dostarczała uczniowi materiały eduka-
cyjne dobrane do miejsca, w którym się właśnie znajduje. I tak na przykład, gdy 
uczeń zatrzyma się w pobliżu ciekawego gatunku drzewa, na jego smartfonie 
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mogłaby uruchomić się animacja ujawniająca jego budowę (Mannheimer Zydney 
i Warner 2016) lub obraz rozszerzający (wykorzystując technologię AR+), uka-
zujący na przykład, jak wygląda to drzewo w innych porach roku (Bonanno i in. 
2017). Ponadto aplikacja ta może prowadzić uczniów do interesujących miejsc 
w parku, tak by poznawali lokalną historię lub geografię terenu (Schwartz 2016), 
albo wskazywać im zadania do wykonania w danym punkcie, na przykład obli-
czenie objętości zbiornika wodnego znajdującego się przy parkowej fontannie 
(Ludwig i Jesberg 2015). GPS pozwala także „tagować” wybrane miejsca, tak więc 
uczniowie mogliby oznaczać intrygujące skwery i upowszechniać multimedialne 
notatki na ich temat, a nauczyciele byliby zdolni zdalnie monitorować ich postępy 
(Pierdicca i in. 2017; Lister 2017).

Badania nad uczeniem się w cyberparkach

Istnieje wyraźny deficyt badań dotyczących wspomaganego technologicznie 
uczenia się na zewnątrz (Hung i in. 2012). Metaanalizy pokazują na przykład, 
że tylko nieco powyżej piętnaście procent badań edukacyjnych dotyczy uczenia 
się na zewnątrz, z czego bardzo niewiele z nich analizuje jakiegokolwiek typu 
technologiczne jego wspomaganie (Sung i in. 2016). Ponadto w tych nielicznych 
badaniach najczęściej studiowano efektywność uczenia się poprzez zbieranie 
opinii uczniów na jego temat, a nie badano realnych jego efektów (Huang i Chiu 
2015). Dotychczas tylko trzy zespoły naukowców podjęły się rzetelnego, ekspery-
mentalnego zweryfikowania efektywności technologicznie wspomaganego ucze-
nia się na terenach zielonych. Badania te pokazują jednoznacznie, że tego typu 
strategia uczenia się jest znacznie efektywniejsza od tradycyjnych (nie opartych 
na nowych technologiach) form uczenia się na zewnątrz (Hsiao i in. 2010; Huang 
i in. 2016), ale także, że jest ona efektywniejsza od technologiczne wspomaga-
nego uczenia się w klasie (Su i Cheng 2015).

Jednak w żadnym z tych badań nie uwzględniono fundamentalnej dla tech-
nologicznie wspomaganego uczenia się na zewnątrz kwestii, a mianowicie inter-
ferencji aktywności poznawczej z aktywnością fizyczną. A takie połączenie, jak 
sugerują najnowsze badania z zakresu neuronauki, może przynosić bardzo nega-
tywne skutki. W ostatnich latach zauważono, że obszary mózgu powiązane 
z wyższymi procesami poznawczymi są silnie zaangażowane w wykonywanie 
także prostych i dotychczas uznawanych za zautomatyzowane rodzajów aktyw-
ności fizycznej, takich jak na przykład chód, co sugeruje, że choć sobie tego nie 
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uświadamiamy, nawet najprostsze czynności motoryczne podlegają poznawczej 
kontroli (Harada i in. 2009). Dlatego też, jeśli idąca osoba zacznie wykonywać 
jakieś zadanie poznawcze, natychmiast tempo jej chodu spada i zaczyna być 
narażona na upadek (Al-Yahya i in. 2011). Mózg, nie mogąc bowiem w pełni kon-
trolować przemieszczania się, musi je po prostu w jakimś stopniu wyhamować, 
choć takie wyhamowanie i tak nie zapewnia pełnego bezpieczeństwa (Bonato 
i in. 2012; Pothier i in. 2014). Co ciekawe, działa to także w drugą stronę: Gdy 
podczas zadania poznawczego jednostka zacznie wykonywać jakąś czynność 
motoryczną, efektywność realizacji tego zadania natychmiast spada (Takeuchi 
i in. 2016). Taki efekt nazywany jest kosztem podwójnego zadania i jest on tym 
większy, im większa jest trudność zadania poznawczego lub intensywność ruchu 
(Yuan i in. 2016).

Jedną z najpowszechniejszych współcześnie sytuacji, w których doświadczyć 
można kosztów podwójnego zadania, jest używanie smartfona podczas chodu 
(Takeuchi i in. 2016). Zarówno opracowania naukowe, jak i statystyki medyczne, 
potwierdzają, iż tego typu zachowanie niesie ze sobą poważne ryzyko o charak-
terze motorycznym (Nagamatsu i in. 2011; Yamada i in. 2011). Do roku 2017 nie 
dysponowaliśmy jednak wynikami badań, w których analizowano, w jak dużym 
stopniu spacerowanie ze smartfonem osłabia procesy poznawcze (Bonanno i in. 
2019). A jest to kwestia kluczowa, bowiem gdyby osłabienie to było istotne, 
wyartykułowana tu idea uczenia się w cyberparkach, jako pewnego typu połą-
czenia aktywności poznawczej – realizowanej właśnie poprzez smartfony (albo 
tablety czy inne tego rodzaju narzędzia) – z aktywnością fizyczną (na przykład 
spacerowaniem w parku), nie tylko odnosiłaby się do czynności motorycznie 
niebezpiecznej, ale też poznawczo nieefektywnej.

By rzucić nieco światła na ten problem, w ramach omawianego tu pro-
jektu przeprowadzono dwa eksperymenty, podczas których uczestnicy uczyli 
się w parku z wykorzystaniem smartfonów, czasem łącząc te działanie z aktyw-
nością fizyczną, a czasem nie. Grupa kontrolna wykonywała te same zadania 
w klasie. Podczas eksperymentu uczniowie mieli na głowach mobilny encefa-
lograf, pozwalający na monitorowanie aktywności ich mózgu. Okazało się, że 
uczenie się w parku było dużo efektywniejsze od tego realizowanego w klasie. 
Jednak efekty zadań wykonywanych w połączeniu z aktywnością fizyczną były 
istotnie niższe od tych, z nią niepołączonych, a zapisy fal mózgowych wskazy-
wały, iż łącząc działania intelektualne i motoryczne, uczniowie mieli problemy 
z koncentracją na zadaniu poznawczym i przejawiali podwyższony poziom stresu 
(Klichowski 2017). Wyniki te sugerują, iż cyberparki, jeśli mają stać się hybrydo-
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wymi przestrzeniami uczenia się, powinny być projektowane w nieco inny, niż 
pierwotnie założono, sposób.

Podsumowanie i rekomendacje

Uczenie się w cyberparkach to bardzo ciekawa propozycja kierowana do 
mieszkańców współczesnych (i przyszłych) miast. Jednak nim cyberparki staną się 
przestrzeniami efektywnego uczenia się, ich idea musi zostać w pewnym sensie 
przedefiniowana: W cyberparku ludzie powinni być aktywni fizycznie, jednak 
aktywność ta powinna być odseparowana od celowej aktywności poznawczej.

Cyberparki powinny być więc tak zaprojektowane, by osoby uczące się w nich 
mogły usiąść na ławce, trawie czy w innym miejscu, i uczyć się z wykorzysta-
niem technologii niewymagających od niego ruchu. Ponadto usytuowanie miejsc 
do siedzenia powinno być tak pomyślane, by uczący się, podczas przerw, mogli 
być aktywni fizycznie. Projektując cyberparki należy więc nie tylko myśleć o ich 
technologicznej infrastrukturze, ale także o tym, by były w nich miejsca, pozwa-
lające na wygodne siedzenie i korzystanie z mobilnych technologii (Klichowski 
2017). W cyberparkach powinny być więc na przykład stoły z bezprzewodowymi 
ładowarkami, ławki wyposażone w źródła zasilania, a może nawet coś na kształt 
zewnętrznych klas. Autorską propozycję układu technologiczno-przestrzennego 
cyberparku prezentujemy na rycinie 1.

Kluczowe w cyberparkach wydają się być różnego typu altany, nie tylko posia-
dające dostęp do mediów elektronicznych, ale także dające cień lub chroniące 
przed deszczem. Autorski projekt takiego pawilonu przedstawiamy na rycinie 2.

Po uwzględnieniu powyższych rekomendacji uczenie się w cyberparkach staje 
się bardzo ważną koncepcją, której implementacja do rzeczywistości edukacyjnej 
może być odpowiedzią na liczne problemy współczesnych instytucji oświato-
wych, związanych na przykład z brakiem częstego kontaktu uczniów z przyrodą 
i utrwalaniem ich siedzącego trybu życia. Koncepcja uczenia się w cyberparkach 
wydaje się ponadto reprezentować pewne zbalansowane (zdrowe) podejście do 
poziomu użycia technologii w edukacji (Thomas 2011). W cyberparku uczniowie 
mają się bowiem uczyć z wykorzystaniem technologii, ale mają też być blisko 
świata natury, a zatem rzeczywistości niestechnicyzowanej.
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Rycina 1. Propozycja układu przestrzenno-technologicznego cyberparku 

Opis: W całym cyberparku jest bezpłatne Wi-Fi. W miejscach do siedzenia (np. w altanach) jest dostęp do prądu. 

Altany są tak zlokalizowane, by uczący się, podczas przerw, mogli być aktywni fizycznie. Wszystkie rozwiązania 

technologiczne powiązane są z konkretnymi elementami przestrzeni parku.
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Rycina 2. Projekt altany dla cyberparków

Opis: Pawilon ten jest tak pomyślany, by uczące się w parku osoby mogły wygodnie usiąść, podłączyć własne 

urządzenia do zasilania lub skorzystać z komputerów w nim się znajdujących, ale także schronić się przed 

deszczem czy zbyt intensywnym nasłonecznieniem. Siedziska umożliwiają pracę indywidualną lub grupową. 

Materiały, z których altana jest wykonana nawiązują do idei hybrydy natury i techniki.
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Wprowadzenie

Wzajemność jest określana jako jeden z wskaźników funkcjonowania ludzi 
w grupie społecznej, świadectwo jakości ich codziennego życia, atrybut rela-
cji, które mogą sami kształtować, czy wreszcie, jako narzędzie splatające więzi 
między osobami lub grupami (Ossowska 2000: 184; Guzy-Steinke 2013: 15). 
Intencjonalność owych relacji ujawnia wpisany we wzajemność wymiar moralny, 
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ponieważ siłą sprawczą inicjującą ją, może być dobra wola człowieka lub przymus
działania. Ponadto wzajemność w uczeniu się podlega ocenie moralnej: pozytyw-
nej, kiedy przyjmuje postać rewanżu, albo negatywnej, gdy ma na celu wyrównanie 
doznanej krzywdy. I wreszcie może ona być postępowaniem bezinteresownym 
lub podejmowanym ze względu na korzyści wynikające z odpłaty, bądź z obawy 
przed szkodliwymi konsekwencjami będącymi następstwem niespłaconych dłu-
gów (Zachariasz 1996: 33; Chmielewski 2009: 12).

Czym jednak jest wzajemność w uczeniu się? W poszukiwaniu odpowiedzi 
na to pytanie zamierzam dokonać rekonstrukcji koncepcji wzajemności jako 
wartości moralnej uczenia się, a następnie rozpoznać znaczenia nadawane jej 
przez studentów pedagogiki. 

Teoretyczne modele wzajemności w uczeniu się

W refleksji nad wzajemnością w uczeniu się ukażę najpierw zróżnicowanie 
rozumienia zj awiska uczenia się, a jego krótkiej charakterystyki dokonam z per-
spektywy podstawowych paradygmatów dydaktycznych: obiektywistycznego, inte-
pretatywno-konstruktywistycznego oraz transformatywnego (Klus-Stańska 2018). 
W kolejnym kroku przybliżę modele wzajemności współwystępujące z typami 
uczenia się, które dominują w poszczególnych paradygmatach. I tak w paradyg-
macie obiektywistycznym uczenie się jest przedstawiane jako skutek nauczania. 
Przebiega pod przymusem, wyłącznie „po śladzie” wyznaczonym przez nauczy-
ciela, który zgodnie z przypisaną mu rolą, sprawuje kontrolę nad liniowym roz-
wojem uczniów, spełnianiem przez nich edukacyjnych standardów, utrzymaniem 
hierarchii w szkolnej społeczności (Klus-Stańska 2009: 50–52). Wyraźny jest w tym 
podejściu nakaz podporządkowania się zewnętrznej normatywności (oświato-
wej i społecznej) sterującej nauczaniem-uczeniem się za pomocą wywieranej na 
uczniów (i nauczycieli) presji, ich instrumentalnym traktowaniem oraz zarządza-
niem nimi (Groenwald 2015: 141–147). Zakłada się również, że wszelkie działania 
uczących się, w tym akty wzajemności, powinny być zaplanowane a priori, zaak-
ceptowane przez nauczyciela jako egzekutora porządku społecznego oraz „straż-
nika” zachowań zgodnych z obowiązującymi wartościami i normami oświatowymi. 
Odchylenie od nich jest oceniane jako postępowanie niewłaściwe i złe, a więc 
wymagające zmiany (Guzy-Steinke 2013: 51). W tym ujęciu działania wzajemno-
ściowe są podejmowane jako obowiązek realizowany albo pod przymusem, albo 
ze względu na spodziewaną korzyść: „daję, aby otrzymać” (Gouldner 1992: 144).



WZAJEMNOŚĆ W UCZENIU SIĘ 87

Przykładem wzajemności obowiązkowej jest okazywanie nauczycielowi
przez uczniów wyrazów wdzięczności za nauczanie, zazwyczaj okolicznościowo: 
z okazji święta Edukacji Narodowej czy na zakończenie roku szkolnego. Przy czym 
niektórzy uczniowie odwdzięczają się tylko dlatego, że „tak trzeba” i w obawie, 
by brak podziękowania nie został uznany za niewdzięczność, co oznacza, że 
wzajemność jest ściśle powiązana z oczekiwaniem korzyści własnej. 

W nauczaniu rozumianym jako przekazywanie uczniom wiedzy, nauczyciel 
jest tym, „od którego” się uczą, „dzięki któremu” zdają egzaminy. Zaciągając 
u niego dług, mają obowiązek dokonać jakiejś formy jego zwrotu (Mill 2005: 84). 
W przeciwieństwie do uczniów, nauczyciel w przydziale swoich obowiązków nie 
ma nakazu wyrażania wdzięczności wychowankom, więc jej nie okazuje. Mamy 
tu zatem do czynienia wyłącznie z wzajemnością obowiązkową ucznia wobec 
nauczyciela, kształtowaną przez:

 dominujący kierunek przekazu wiedzy: od nauczyciela do ucznia;
 obowiązujący system zhierarchizowanych ról; gdy są one rozłączne, wza-

jemność nie jest potrzebna (Gouldner 1992: 146);
 instytucjonalizację edukacji, czynnik sprzyjający odczłowieczeniu, odpod-

miotowieniu i anonimowości (Guzy-Steinke 2013: 19–20).
W obiektywistycznym podejściu do nauczania–uczenia się nie ma także 

miejsca dla wzajemności w uczeniu się uczniów od siebie, gdyż dzielące ich 
rywalizacja (wzmacniana m.in. przez ocenianie) oraz indywidualny, wręcz samot-
niczy tryb uczenia się (zamiast współpracy), eliminują potrzebę rewanżowania 
się drugiemu, a tym samym eliminują wzajemność. 

W świetle paradygmatu interpretatywno-konstruktywistycznego, bazującego 
na odmiennych od paradygmatu obiektywistycznego założeniach ontologiczno-
-epistemologicznych i aksjologicznych, uczenie się – jako zespołowe rozwiązy-
wanie problemów „w poszukiwaniu śladu”– przebiega w aurze dobrowolnego, 
wzajemnego uczenia się od siebie, czyli wzajemności zrównoważonej (Klus-
Stańska 2002: 136; Guzy-Steinke 2013: 14 Klus-Stańska 2018: 116). Jej   istotą jest 
dzielenie się uczniów między sobą, takimi dobrami jak: pomysły na rozwiązanie 
problemu czy realizowanie przydzielonych sobie wzajemnie zadań. Równie ważna 
okazuje się współpraca uczniów i nauczyciela w uczeniu się, do którego punktem 
wyjścia staje się postawiony przez nauczyciela problem. Uczniowie samodzielnie 
go rozwiązują, konstruując wiedzę, by następnie ów problem – przy dyskretnej 
pomocy nauczyciela – wspólnie omawiać i wyjaśniać (Dylak i in. 2013: 26–27; 
Klus-Stańska 2018: 137–141). Nauczyciel uczy się także od swoich wychowanków, 
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gdyż będąc pedagogiem refleksyjnym, analizuje sytuacje z szkolnej codzienności, 
czym wzbogaca swoje kompetencje (Gołębniak, Zamorska 2014: 82–86).

Charakterystyczna dla tak rozumianej współpracy relacja kooperacyjna, 
sprzyja budowaniu (lub ugruntowaniu) wzajemności w grupowym uczeniu się. 
By przebiegała bez większych zakłóceń, niezbędne staje się dawanie i branie 
w równowadze, z wykluczeniem sytuacji, w których przepływ wiedzy lub umie-
jętności odbywa się w jedną stronę, grożąc rozpadem grupy oraz zerwaniem sto-
sunków między jej członkami. Trzeba t eż dodać, że o ile uczniowie spodziewają 
się natychmiastowej wzajemności w uczeniu się, jej oczekiwanie przez nauczy-
ciela ma charakter odroczony i jest przykładem długomyślności w spokojnym 
oczekiwaniu odwzajemnienia w jakiejś przyszłości (Gałkowski 2018).

W uczeniu się postrzeganym przez pryzmat paradygmatu transforma-
tywnego, nauczyciel traktuje uczniów jak równoprawnych partnerów, od któ-
rych też może się uczyć. Sam natomiast pomaga uczącym się krytycznie rozu-
mieć świat i dzięki temu dążyć do zmieniania go, a także wyzwala ich własne 
myślenie i działanie z ograniczeń oraz stereotypów. W odpowiedzi na jego 
inspiracje uczniowie – wykorzystując prawo do wolności – włączą się do 
współpracy z nim wówczas, gdy na co dzień będzie: (a) prezentował postawę 
zaangażowania; (b)  zachowywał autentyczność w tym, co mówi i jak postę-
puje; (c) godny naśladowania (Czerepaniak-Walczak 2010: 97–100). Jeśli u pod-
staw wzajemności w uczeniu się od siebie leżą: symetryczność relacji, równość, 
partnerstwo, wspomaganie się i wzajemny szacunek, określa się ją jako wza-
jemność uogólnioną (Guzy-Steink e 2013: 14), albo wzajemność uniwersalną 
(Gouldner 1992: 146). Cechuje ją obecność powiązanych ze sobą minimalistycz-
nych nakazów powinnościowych, takich jak dawanie z „wewnętrznej” potrzeby 
odwdzięczenia się, co oznacza, że obdarowany odwołuje się do własnej chęci 
rewanżu, bez presji formalnych nakazów, wymogów prawnych czy sankcji kar-
nych (Bauman 1996: 78). Odwzajemnianie jest dobrowolnym (podjętym z wol-
nej woli) włączaniem się do „łańcucha działań”, w tym niekrzywdzenia tych, 
którzy pomocy odmówili.

Nie jest ustalone, w jaki sposób, kiedy i czym się odwzajemniać, nie ma 
kontraktu, ani konkretnej ceny, dlatego że „równowartość” dóbr okazywanych 
i otrzymywanych w procesie uczenia się, trudno wymierzyć, nie sposób zbi-
lansować. Właśnie z powodu tej „niemierzalności”, uogólniona wzajemność 
w uczeniu się może trwać latami, nawet wtedy, gdy nie widać, że popłaca 
(tamże: 78–79). Ma ona charakter moralny, gdyż: (a) jest przyjazna, bo cechuje 
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ją  bezinteresowna troska o drugiego człowieka, która w szczególnych sytuacjach 
może przybierać formę altruizmu; (b) relacje w jej ramach są zorientowane 
wewnętrznie i jest wybierana, dzięki czemu powiązane nią osoby mają poczucie 
wolności, równości i jedności; (c) żadna ze stron uczestniczących w tej relacji 
nie czuje się wykorzystywana; nie liczy się kosztów i korzyści, a wartością sca-
lającą jest zaufanie; dzięki niemu między partnerami rośnie wspólne zaangażo-
wanie w działania i gotowość do podjęcia nowego; (d) jest zawsze dyspozycyjna 
(Guzy-Steinke 2013: 13).

Wzajemność w uczeniu się od drugiego 
w doświadczeniach studentów

W celu rozpoznania doświadczeń związanych z wzajemnością w uczeniu się 
od siebie, poprosiłam studentów trzeciego roku wczesnej edukacji o opracowanie 
krótkich esejów na temat: Czym dla każdego z nich jest wzajemność (ogólnie)? 
W jakich sytuacjach spotkali się z nią w uczeniu się: w szkole lub na studiach? 

Otrzymałam 71 prac, które poddałam analizie inspirowanej fenomenografią 
i polegającej na: (1) wybraniu z wypowiedzi fragmentów związanych z wzajemno-
ścią, a odrzuceniu tych części tekstu, które dotyczyły innych zagadnień; (2) upo-
rządkowaniu kategorialnym wybranych fragmentów; przebiegło ono w etapach, 
obejmujących kondensację części tekstu wokół kwestii odmiennej od innych, 
porównanie „kondensatów” jednych wypowiedzi z innymi zagadnieniami, dobra-
nie odpowiednich kategorii opisu (Miles, Huberman 2000: 10–12; Jurgiel 2009: 
142–144; Jurgiel-Aleksander 2016: 108). Tak prowadzon a analiza prac umożliwiła 
wyłonienie trzech kategorii opisujących zróżnicowane znaczenia nadawane przez 
studentów wzajemności w uczeniu się, a więc: czym jest ona w życiu; jakie są jej 
rodzaje w uczeniu się, dookreślone podkategoriami wzajemności: uogólnionej; 
zrównoważonej; wymuszonej; braku wzajemności w uczeniu się, dopełnionej 
podkategoriami przyczyn braku wzajemności i jego konsekwencji. 

Wzajemność – czym ona jest?

Pierwszą kategorią jest rozumienie wzajemności opisywanej jako:

– „Coś co dajemy, co do nas wraca, jak np.: uczucie równości, szacunku w obie strony, 
swego rodzaju partnerstwo, czyn, słowo, wyrażenie zainteresowania, wdzięczności”;

– „Wspólne wykonywanie czegoś”;
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– „Podziękowanie komuś za coś podobnym czynem; pomoc drugiemu w ramach podzięko-
wania”; 

– „Oddanie długu drugiej osobie, która wcześniej coś dla nas zrobiła”;
– „Reakcja na bodźce fizyczne zewnętrzne”.

Na poziomie studenckich definicji wzajemność zyskuje wyłącznie określenie 
działania spajającego relacje międzyludzkie, podejmowanego dobrowolnie lub 
pod presją wywieraną przez otoczenie.

 Przez studentki wzajemność zazwyczaj jest wartościowana pozytywnie: 

– „Z pewnością jest czymś, co łączy, a nie co dzieli”;
– „Jest korzystna dla wszystkich, którzy w niej uczestniczą”.

Ma jednak wzajemność również zabarwienie negatywne, stanowiąc zaprze-
czenie określania jej mianem „społecznego spoiwa”: 

– „Nie zawsze są to rzeczy dobre. Kojarzy się z powiedzeniem: «Jak Kuba Bogu, tak Bóg 
Kubie»; «Coś za coś»; «Ząb za ząb»”;

– „Można wzajemnie się obrażać, nie tolerować, nie zgadzać się”.

Ogólne określenia wzajemności odzwierciedlają jej rozumienie jako postępo-
wania łączącego jednostki, głównie kształtowanego oddolnie, z woli człowieka. 
Na płaszczyźnie moralności jest ona opisywana jako działanie, które może sprzy-
jać zarówno budowaniu dobra, jak i zła między ludźmi. 

Rodzaje wzajemności w uczeniu się

Osadzenie wzajemności na gruncie uczenia się ukazuje jej znacznie szersze 
pojmowanie, pozwalające na wyodrębnienie trzech podkategorii: wzajemności 
uogólnionej; wzajemności zrównoważonej; wzajemności obowiązkowej.

Wzajemność uogólniona

Wypowiedzi umożliwiające wyłonienie wzajemności uogólnionej odzwiercie-
dlają jej pojmowanie jako uczenie się od siebie poprzez poznawanie różnych kultur: 

– „Wymiana informacji o mojej kulturze ze znajomymi z innych krajów”;
– „Udział w wymianie niemiecko-polskiej”.

W tym rodzaju wzajemności ma także miejsce uczenie się wartości, gdyż 
podejmowane w jej ramach działania są pozbawione oczekiwania na rewanż:
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– „Robiąc coś dla kogoś nie oczekuję od tej osoby, by zrobiła dla mnie to  samo, ale gdy 
widzę, że jest wdzięczna i potrafi okazać, i uszanować,  to ja odbieram to, jako sygnał, 
że wiem, że też mogę na tą osobę liczyć”; 

– „Wzajemne uczenie się szacunku do innych osób i cierpliwości”.

Uogólnioną wzajemność w uczeniu się studenci wiążą z wartościami: 
wdzięczności, szacunku, cierpliwości i bezinteresowności w pomaganiu sobie, 
co umożliwia określenie jej jako wzajemności altruistycznej. Urzeczywistnia się 
w partnerskich relacjach partnerskich jako „uczenie się dla drugiego” – głównie 
z myślą o nim i jego dobru.

Wzajemność zrównoważona 

W uczeniu się od siebie może pojawić się jeszcze inny rodzaj wzajemności 
– wzajemność zrównoważona, doświadczana przez studentów jako:

– „Oddawanie tego samego, na tym samym poziomie, odwdzięczanie się tymi samymi 
 czynami lub uczuciami, które otrzymują od innych”; 

– „Obie strony są zaangażowane w takim stopniu”.

Istotną cechą tej wzajemności jest odpłacanie „tą samą miarą”, którą uczący 
się kreują oddolnie i której nadają znaczenie wartości moralnej. W przypadku 
akademickiego uczenia się, wzajemność zrównoważoną scalają takie wartości 
jak: dobrowolność, wspólnotowość, symetria i harmonijność w dzieleniu się:

– „Na studiach często uczymy się od siebie, wymieniamy się wiadomościami, notatkami”;
– „Jest między nami relacja oparta na zaufaniu”;
– „Wzajemność w uczeniu się jest wtedy, kiedy robimy projekt grupowy na studia i dzielimy 

się odpowiedzialnością za niego”; 
– „Wzajemnie z koleżanką tworzymy (a raczej tworzyłyśmy) notatki z wykładów. Chodziły-

śmy na ten wykład na zmianę, każda co dwa tygodnie. Było to bardzo wygodne, bo był 
to jeden wykład w ciągu dnia, więc gdy jedna notowała, druga siedziała w domu. Dojazd 
od nas na 1,5 godz. wykładu trwał 2,5 godz.”.

Studenci dostrzegają przejawy wzajemności w uczeniu się także w szkole, 
podczas uczenia się uczniów od siebie oraz nauczyciela od uczniów:

– „Dzieci uczą się wzajemnie, gdy opowiadają o swoich zainteresowaniach”;
– „Nauczyciel też uczy się od dzieci – jak powinien postępować, żeby efekty jego pracy 

były lepsze, nie tylko dzieci uczą się od niego”.

Przez studentów wzajemność zrównoważona jest rozumiana jako rodzaj nie-
pisanej umowy, dotyczącej równego udziału uczących się w świadczonej pomocy. 
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Wskazują na ważną dla wspólnego uczenia się harmonię sprawiającą, że staje 
się ono „uczeniem z innymi”, które opiera się na takich wartościach, jak: dobro-
wolność w pomaganiu sobie i dzieleniu się wiedzą, zaufanie, odpowiedzialność.

Wzajemność wymuszona

Obrazu zróżnicowania wzajemności w uczeniu się dopełnia kolejna jej 
odmiana, czyli wzajemność wymuszona, z wyeksponowanym w niej obowiąz-
kowym uczeniem się od siebie ról społecznych:

– „Socjalizacja, którą przechodzimy przez cale życie, jest wzajemną nauką”;
– „Uczę się na co dzień od innych ludzi przez kontakty, obserwację zachowania, reakcji, 

rewiduję swoje zachowania i czasem w przyszłości reaguję podobnie, bo uważam, że tak 
jest lepiej”. 

Charakterystyczną cechą tej wzajemności jest podejmowanie jej pod przy-
musem, w ramach obowiązkowej socjalizacji. Presję na respektowanie niepisa-
nych zwyczajów społecznych czy edukacyjnych wywierają osoby z najbliższego 
otoczenia osoby uczącej się: 

– „Niektórzy rodzice w zamian oczekują szacunku, miłości, pomocy, co argumentują wysił-
kiem włożonym w wychowanie”;

– „Bliskie relacje z innymi ludźmi sprawiają, że uczę się oczekiwanych zachowań”.

Wypowiedzi studentów ujawniają natarczywość socjalizacji, która przejawia 
się m.in. w dominacji nauczania nad uczeniem się i w tym, że ważnymi wartoś-
ciami edukacji czyni: posłuszeństwo i podporządkowanie wymogom społecznym, 
zewnętrznym oraz uległość wobec nauczających (kalkulowaną przez uczących się 
jako bardziej korzystną od nieposłuszeństwa).

Brak wzajemności w uczeniu się (trzeci rząd tytułu)

Jeszcze inną kategorią wyłaniającą się z wypowiedzi studentów jest brak 
wzajemności w uczeniu się. W tym obszarze znaczeń można wskazać dwie pod-
kategorie: przyczyny braku wzajemności; jego konsekwencje. Jak się okazuje, dla 
studentów wzajemność nieobecna to powszedni element codzienności:

– „Wzajemność w uczeniu się? Nie miałam takich przypadków, nie spotkałam się z tym”; 
– „Nigdy tego nie potrzebowałam. To ja uczyłam innych i tłumaczyłam zadania”;
– „Nie ma jej, gdy jedna ze stron tylko korzysta i nie daje nic w zamian, co może być 

uwarunkowane różnymi powodami, ale nie zmienia faktu, że jedna strona żeruje na innych 
i postępuje nie fair”.
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Brak wzajemności studenci rozumieją przede wszystkim jako doświadczenie 
bycia wykorzystanym przez innych, którzy otrzymali, lecz nie odpłacili w żaden 
sposób. Aczkolwiek mianem braku wzajemności w uczeniu się, określają także 
sytuacje o moralnie niejednoznacznej konotacji: „Wzajemności nie ma, kiedy 
osoby nie chcą podzielić się notatkami z wykładów”. Znamienną cechą obszaru 
wyznaczonego przez brak wzajemności jest brak wartości. 

 Przyczyny nieobecności wzajemności w uczeniu się

 Tę płaszczyznę znaczeń wytyczają studenckie próby wytłumaczenia, zro-
zumienia czy zracjonalizowania braku wzajemności w uczeniu się. Jej praźródła 
upatrują oni w dominującym wciąż w polskiej szkole nauczaniu tradycyjnym, 
zwłaszcza w praktykującym je nauczycielu:

– „Nie ma wzajemności w uczeniu się, gdy np. nauczyciel jest nastawiony tylko na trans-
misję, na przekazanie wiedzy, nie potrafi lub nie chce niczego nauczyć swoich uczniów. 
Traktuje ich przedmiotowo. Może również występować ze strony ucznia, którego lekcja 
nie interesuje, nie chce w niej uczestniczyć, jest zmuszany do uczenia się, nie słucha, 
przeszkadza”; 

– „Gdy nauczyciel jest osobą wypaloną zawodowo”. 

Dla studentów najbardziej spektakularnym aspektem przywiązania do tra-
dycji są preferowane metody nauczania, paraliżujące wzajemność:

– „Gdy prowadzone jest tradycyjne nauczanie, uczeń nie ma szansy by odwzajemnić się 
nauczycielowi, bo musi tylko słuchać i wykonywać, co on każe”;

– „Nie ma wzajemności, jeśli uczymy się oddzielnie i nie pomagamy sobie”; 
– „Nie ma wzajemności w uczeniu się, gdy jest wykład”.

Bogaty okazuje się obszar znaczeń, nadawanych społecznym przyczynom 
braku wzajemności w uczeniu się, umożliwiający wyłonienie trojakiego rodzaju 
uwarunkowań.  Pierwsze z nich studenci lokują w negatywnych cechach charak-
teru uczących się:

– „Egoiści nie potrafią się odwzajemnić”;
– „Najczęstszą przyczyną braku wzajemności, z jaką się spotkałam, było lenistwo i pójście 

po najmniejszej linii oporu, a także niechęć dzielenia się, spowodowana poczuciem braku 
kompetencji”; 

– „Często, gdy ktoś jest «za dobrą» osobą i myśli tylko o innych, a nie o sobie, jest wyko-
rzystywany przez kogoś”. 
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Obok cech osobowych uczących się, kolejną okolicznością braku wzajemności 
jest generowana oddolnie, wewnątrzgrupowa stratyfikacja lub fałsz w relacjach: 

– „Nie ma wzajemności, kiedy jedni czują się „lepsi” i nie chcą współpracować z «gorszymi»”;
– „Kiedy jedna ze stron chce być «dyktatorem». We wzajemności jednostki powinny być na 

równi”.
– „Gdy pojawia się uczucie zawiści i zazdrości, udawana przyjaźń, wykorzystywanie innych, 

żerowanie”.

I wreszcie trzecią grupą przyczyn braku wzajemności w uczeniu się jest dla 
studentów dysfunkcyjny charakter pracy grupowej:

– „Wzajemność nie pojawi się, gdy nie potrafimy podzielić się obowiązkami i zadaniami 
we wspólnym projekcie. Albo gdy rywalizujemy, walczymy o średnią i nagrody z tym 
związane”;

– „Kiedy każdy trzyma się swojego pomysłu i nie chce dojść do porozu mienia”.

Choć wzajemności w uczeniu się studenci nadają znaczenie cennej warto-
ści w relacjach z innymi, w praktyce nie zawsze jej doświadczają. Do przeszkód 
o egzogenicznej proweniencji zaliczają: stosowane metody i formy pracy na zaję-
ciach, wpisujących się w tradycyjną koncepcję nauczania oraz nauczyciela hołdują-
cego temu podejściu. Obraz uwarunkowań natury endogenicznej jest implikowany 
negatywnymi doświadczeniami zebranymi przez uczących się,  którzy, oczekując 
wspólnotowości w uczeniu się, doznawali zawodu, wynikającego z kierowania 
się przez innych antywartościami, m.in.: lenistwem, rywalizacją, zawiścią, pozo-
rowaniem przyjaźni lub współpracy.

Konsekwencje braku wzajemności w uczeniu się

Konsekwencje, wynikające z braku wzajemności w uczeniu się, są opisywane 
przez studentów w kategorii zmiany w koleżeńskich relacjach, które ulegają roz-
luźnieniu lub nawet zerwaniu:

– „Wzajemność zależy od ludzi i ich relacji. Wszystko zależy od tego, na jaką osobę trafimy. 
Na studiach zdarzyło mi się (i mojej koleżance), że w grupie miałyśmy przygotować 
projekt. I niestety, nasze koleżanki kompletnie zignorowały fakt, że była to nasza wspólna 
praca. Zrobiłyśmy ten projekt we dwójkę i później już starałyśmy się być w grupie dwu-
osobowej. Pomyślałyśmy, że lepiej na przyszłość oszczędzić sobie nerwów”;

– „Umawiamy się w grupie na pracę wspólną nad projektem, po czym okazuje się, że jedna 
bądź kilka osób robi coś nieporządnie, albo wcale się nie angażuje w projekt. Przychodzi 
na gotowe i zalicza na równi ze wszystkimi (z życia wzięte)”.
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Brak wzajemności w uczeniu się jest doświadczany przez studentów jako 
niesprawiedliwość i poczucie wykorzystania, które długofalowo oddziałują na 
relacje w grupie.

Podsumowanie analizy różnorodności rozumienia wzajemności w uczeniu 
się, dokonanej w powiązaniu z paradygmatami dydaktycznymi, przedstawiam 
w syntetyzującej tabeli (tab. 1).

Wzajemność jako wartość edukacyjna. Podsumowanie

Powiązanie modeli dydaktycznych: transformatywnego, interpretatywno-
-konstruktywistycznego i obiektywistycznego (Klus-Stańska 2018), z koncepcjami 
wzajemności (tab. 1) umożliwia wyłonienie kilku jej rodzajów: wzajemności 
uogólnionej, zrównoważonej, wymuszonej oraz nieobecnej (Gouldner 1992; 
Guzy-Steinke 2013). Korespondują one z wynikami analizy danych dotyczących 
doświadczania wzajemności w uczeniu się przez studentów pedagogiki. Pokazują, 
że argumenty, leżące u podstaw decyzji o odwzajemnianiu, odzwierciedlają pre-
ferowane przez nich wartości. Te zaś wyznaczają aksjologiczną płaszczyznę 
wzajemności w uczeniu się, w której obrębie można wyłonić cztery jej typy. 
Zacznijmy od wzajemności altruistycznej, budowanej na fundamencie wdzięcz-
ności, bezinteresowności, odpowiedzialności, cierpliwości, wpisanymi w ucze-
nie się „dla drugiego”. Z perspektywy paradygmatu transformatywnego ma ono 
charakter wzajemności uogólnionej, doświadczanej jako powinność wzajemnej 
pomocy (Singer 2006: 29). 

Drugim rodzajem jest wzajemność wypływająca ze współpracy – w harmo-
nijnie przebiegającym zespołowym realizowaniu zadań postawionych sobie przez 
– uczących się. Ponieważ dla ich pomyślnego wykonania niezbędne są – zaufanie 
i odpowiedzialność – członków grupy za wspólną pracę, tę wzajemność określę 
mianem wzajemności lojalnościowej (Sztompka 2002: 187). Stoi ona na straży 
konstruktywistycznego uczenia się „z drugim”. 

Kolejne dwa typy wzajemności są przez studentów opisywane najczęściej; to 
wzajemność wymuszona lub nieobecna. Swoją powszechność w polskich szkołach 
potwierdza panowaniem nauczania transmisyjnego oraz zewnętrznej normatyw-
ności nakazowo-wykonawczej, skazującej na uczenie się wyłącznie od nauczy-
ciela. Dopuszczalne drobne akty wzajemności „dziękczynnej” świadczą o istnie-
niu wzajemności zniewalającej, doświadczanej przez uczących się w środowisku 
opanowanym przez antywartości (Polkowska 2018). W ich świetle wzajemność 
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w uczeniu się to korzystna strategia przetrwania, bądź normatywne zarządzanie 
nią, dlatego z aksjologicznego punktu widzenia jest to wzajemność atroficzna. 

Nie jest to konstatacja optymistyczna tym bardziej, że dotyczy studentów 
pedagogiki, którzy potencjalnie będą wychowawcami dzieci i młodzieży. Ale 
równocześnie zwraca uwagę na wpisany we wzajemność potencjał dokonywania 
oddolnej przemiany dominującego modelu uczenia się. Pokazuje, że jeśli zastąpić 
– bądź choćby zrównoważyć – uczeni e się „od”, na rzecz uczenia się „z drugim” 
lub „dla drugiego”, wówczas pojawi się szansa na odejście od powszechnej dyk-
tatury nauczania, na rzecz uczenia się wzajemnościowego, wpisanego w kon-
struktywistyczne i transformatywne strategie edukacyjne. 

Na przywołane w studenckich wypowiedziach przypadki doświadczania wza-
jemności w uczeniu się, można spojrzeć jak na marginalne i nieznaczące wobec 
hegemonii nauczania transmisyjnego. Ale i też można w nich dostrzec „jaskółki” 
zmiany, zwracające uwagę na istnienie uczenia się odmiennego od obecnie panu-
jącego i ukazujące je, jako ten element edukacyjnej codzienności, którego nie-
dostatek może zrekompensować otwarcie uczniów i nauczycieli na wzajemność 
we wspólnym uczeniu się.
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Wprowadzenie

Przygotowanie do pracy w zawodzie nauczyciela zawiera bardzo ważny kom-
ponent, jakim są praktyki pedagogiczne. Podczas ich odbywania student ma okazję 
uczyć się od profesjonalistów i poprzez osobiste praktykowanie. Praktyki pedago-
giczne są mocno akcentowane w programach kształcenia nauczycieli i w stan-
dardach dotyczących wykonywania tego zawodu, a przez studentów uznawane 
są za najbardziej znaczący element studiów (Nowicka, Skrzetuska 2017: 97–98). 
Niniejsze rozważania koncertują się na rozpoznaniu barier w uczeniu się od 
praktyków i z/poprzez praktykę odbywaną w szkole i przedszkolu. Wpisują się 
tym samym w ogólnopolską dyskusję na temat wartości praktycznego przygo-
towania do zawodu nauczycielskiego (Piekarski i in. 2014). 

Uczenie się poprzez praktykowanie 

Termin „praktykowanie” nie konstytuuje określonego modelu czy typu 
uczenia się w praktyce lub z praktyki. Z perspektywy społecznej, w rozu-
mieniu procesów poznania i uczenia się przebiegających w konkretnej prze-
strzeni zawodowej, przydatna jest teoria uczenia się sytuacyjnego opracowana 
przez Jean Lave i Etienne’a Wengera (1991), a uszczegółowiona przez samego 
Wengera (1998). Wybór takiej perspektywy teoretycznej jest związany z poszu-
kiwaniem nowych koncepcji i ożywczych inspiracji dla uruchomienia namysłu 
o idei praktykowania zawodowego studenta wczesnej edukacji. Użycie teorii 
Wengera daje nowe możliwości objaśniania złożoności zjawiska uczenia się 
zawodu nauczyciela za pomocą siatki pojęć tej teorii. Może też przyczynić 
się do identyfikacji napięć, jakie rodzi uczenie się w obrębie wspólnoty prak-
tyki i przemieszczania się po trajektorii wielu wspólnot praktyki jednocześnie 
(akademickiej i szkolnej). 

Istotą koncepcji Wengera jest stwierdzenie, że każde uczenie się podlega 
wpływom sytuacji, w której zachodzi oraz czynnikom tę sytuację determinującym 
(Illeris 2006:190). Wiedza nie stanowi bytu odrębnego wobec praktyk społecz-
nych, jest integralnym elementem ludzkich działań (Malewski 2010:96). Kontakt 
z wiedzą następuje poprzez uczestnictwo jednostki w praktykach wspólnoto-
wych. Bycie członkiem „wspólnoty praktyki”, uczestniczenie w jej codzienności 
i podejmowanie działań zgodnych z obowiązującymi w niej normami, a także 
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używanie jej języka konstytuuje różne formy „wiedzenia” (Gołębiak 2007: 220). 
I nie chodzi tu o koncentrację na wiedzy instrumentalno-technicznej, gotowej do 
użycia w innych sytuacjach, ale osobowe „stawanie się”, budowanie indywidualnej 
tożsamości podmiotu w kulturze praktyki. Jak podkreśla Mieczysław Malewski, 
termin „praktykowanie”, wskazuje na centralną rolę podmiotu w uczeniu się, 
które to uczenie obejmuje „całą osobę i jako integralny element powszedniej, nie-
rzadko rutynowej aktywności w sferze praktyki, «dzieje się» w relacjach z innymi 
członkami i w nierozerwalnym związku ze społeczno-kulturowym kontekstem, 
w którym relacje te są zawsze usytuowane” (Malewski 2010: 97). Uczenie się 
poprzez uczestnictwo w społeczności praktyki Wenger opisuje za pomocą czte-
rech elementów, które generują odpowiednie do nich strategie uczenia: znacze-
nia – uczenie się jako doświadczanie; praktyka – uczenie się jako wykonywanie; 
społeczność – uczenie się jako przynależność; tożsamość – uczenie się jako sta-
wanie się (Wenger 1998: 5). 

Z praktykowaniem zawodowym łączy się koncepcja peryferyjnego uczest-
nictwa (Illeris 2006: 193). Stawanie się kompetentnym członkiem społeczności 
praktyki odbywa się na drodze od uczestnictwa peryferyjnego, właściwego nowi-
cjuszowi (newcomer), do uczestnictwa o charakterze pełnym, realizowanego przez 
mistrza praktyki (old-timer). Początkowo nowoprzybyli są angażowani w zadania 
proste, o niskim ryzyku niewykonalności, a stopniowo ich udział przybiera formy, 
które są coraz istotniejsze dla realizacji celów społeczności. Proces pogłębiania 
kompetencji Matthew Floding i Glenn Swier obrazują jako spiralę dośrodkową, 
w której rdzeniem są kompetencje właściwe mistrzom, pozwalające na kreatywne 
reakcje w warunkach niestandardowych (Floding, Swier 2011: 200). Ograniczenia 
dostępu do praktyki mogą służyć sukcesywnemu jej poznawaniu, ale mogą też 
hamować rozwój nowych członków wspólnoty. W tym kontekście koncepcja pery-
feryjnego uczestnictwa może być postrzegana w kategoriach relacji władzy, choć 
sam Wenger dystansuje się od takiego ujęcia (Rozkosz 2017: 104). Uczestnictwo 
we wspólnocie praktyki jest procesem dynamicznym, bowiem spotkania gene-
racyjne stanowią zawsze sytuację uczenia się o podwójnym potencjale: repro-
dukcyjnym, gdyż skierowane są na przekaz i utrwalanie konstytutywnych cech 
praktyki, a także transformacyjnym, bo nowe pokolenia mogą wpływać na zmiany 
praktyki we wspólnotach (Rozkosz 2017: 110). Potencjał do transformowania 
praktyki tkwi również w wychodzeniu poza daną wspólnotę, praktyki poprzez 
różnego rodzaju relacje z innymi wspólnotami, tworzące pomosty połączeń ponad 
ich granicami (tamże: 115).
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Praktykowanie w trakcie studiów jako peryferyjne uczestnictwo 
we wspólnocie nauczycieli

Pozostając na gruncie teorii sytuacyjnego uczenia się, sygnalnie – tylko 
ze względu na objętość tekstu – scharakteryzowaną, proponuję namysł nad 
ograniczeniami obecnymi w procesie przygotowania zawodowego nauczycieli. 
Odbywanie praktyk pedagogicznych ciągłych w ramach studiów można potrak-
tować jako wstępny etap uczestnictwa peryferyjnego w intencjonalnie wytwo-
rzonej wspólnocie uczących się, złożonej z praktykanta i zespołu nauczycieli 
zaangażowanych w ten proces. Dobre praktykowanie pozwala nowicjuszowi 
przemieszczać się z pozycji na obrzeżach (niepewność działań, poszukiwanie 
wsparcia), do centrum, czyli pełnego, kompetentnego uczestnictwa w prakty-
kach wspólnoty. W praktykowaniu bardzo istotną rolę odgrywa superwizor-
-mentor, który wspiera proces uczenia się, rozszerzając pole namysłu studenta 
nad praktyką i angażując go w zadania zawodowe odpowiednie do etapu roz-
woju kompetencji praktykanta (Floding, Swier 2011). Mając możliwość prak-
tykowania w różnych instytucjach kształcenia i opieki nad dzieckiem student 
gromadzi doświadczenia ponadwspólnotowe, będące istotną częścią jego teo-
rii osobistych na temat zawodu i istoty nauczycielskiego profesjonalizmu.

Zakładam, że relacje z uczestnictwa studenta we wspólnocie praktyk nauczy-
cieli konkretnej szkoły/przedszkola dają wgląd w ogólne warunki przygotowania 
zawodowego, których doświadczają praktykanci. Dostęp do wspólnoty praktyki 
miał w przypadku badań, do których się tu odwołuję, charakter pośredni, bowiem 
dane empiryczne pozyskałam drogą przeszukiwania źródeł wtórnych (Rubacha 
2008). Studentki (słuchaczki) studiów podyplomowych wczesnej edukacji przed-
stawiły pisemnie analizy zdarzeń krytycznych, zarejestrowanych podczas praktyk 
ciągłych w przedszkolu i szkole. Rozumienie zdarzenia krytycznego przyjęto za 
Davidem Trippem, który przyjmuje, że jest to wytwór wykreowany przez studenta 
w wyniku nadania temu, co zaszło znaczenia wyjątkowego, czyli zinterpretowa-
nia sytuacji jako doniosłej poprzez osąd wartościujący „dla którego podstawą 
jest ważność jaką przypisujemy znaczeniu zdarzenia” (Tripp 1996: 29). Przed 
przystąpieniem do praktyki przedyskutowano ze słuchaczami sposób rejestracji 
zdarzeń krytycznych. Arkusz do rejestracji zawierał trzy części: opis zdarzenia; 
analiza i osąd zdarzenia (w tym: osąd praktyczny, diagnostyczny, refleksyjny 
i krytyczny); wnioski na przyszłość. Wszystkie części opatrzono licznymi pyta-
niami, ukierunkowującymi myślenie słuchaczy, które zaczerpnięto bezpośred-
nio z lektury Trippa. W badaniach analizowano wypowiedzi słuchaczy z dwóch 
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ostatnich  edycji, kończących zajęcia w 2017 i 2018 r., łącznie 79 osób. Uzyskano 
159 zdarzeń krytycznych z praktyki pedagogicznej ciągłej w przedszkolu i szkole.

Realizacja projektu badawczego była zgodna z założeniami metodologicz-
nymi teorii ugruntowanej i przebiegała według określonych w niej etapów (Glaser, 
Strauss 2009). Elastyczna i heurystyczna procedura badań nastawiona była na 
odkrywanie i konstruowanie teorii indukcyjnie wyprowadzanej z zebranych danych 
(Konecki 2011:177–178). Celem badań było z rozpoznanie doświadczeń studentów 
– przyszłych nauczycieli w zakresie uczenia się od praktyków. Główny problem 
badawczy brzmiał: Jak przebiega proces uczenia się zawodu przez studentów 
wczesnej edukacji na praktykach ciągłych w klasach młodszych szkoły podstawo-
wej i w przedszkolu? Pytanie miało charakter wyjściowego rozpoznania przed-
miotu badań i uległo modyfikacji już od pierwszego etapu rozpoznania materiału 
empirycznego. Podążając za danymi wyłaniającymi się z badań, doprecyzowałam 
obszar badawczy projektu w kierunku identyfikowania barier w uczeniu się od 
praktyków i z praktyki szkolnej/przedszkolnej. Poniżej przedstawiam skrótową 
wersję raportu z badań, będącą rezultatem prowadzonej przez mnie rekonstrukcji.

Bariery uczenia się od praktyków

Przyjęcie studenta do wspólnoty praktyk nauczycieli w danej placówce łączy 
się z legitymizacją jego peryferyjnego uczestnictwa, z założenia zatem, prakty-
kant ma sprzyjające warunki, by daną praktykę dobrze zinternalizować. Jednak 
w procesie tym po stronie szkoły/przedszkola można zidentyfikować bariery, które 
blokują możliwość rozwoju profesjonalnych kompetencji nowicjuszy. Bariery te 
dotyczą działania nauczyciela w klasie oraz relacji nauczyciel-praktykant i ukła-
dają się w następujący rejestr:

1. osaczanie rutyną;
2. pokazywanie się, fasadowość działań;
3. pielęgnowanie kultu nauczyciela-eksperta; 
4. zamknięcie na modyfikację własnej praktyki;
5. deprecjonowanie osoby i działań praktykanta;
6. blokowanie prób odmiennych sposobów działania studenta.

Poniżej kolejno scharakteryzuję każdą z tych barier1.

1 Odstępując nieco od wymogów doniesienia z badań jakościowych, ze względu na ograniczoną 
objętość niniejszego artykułu, tylko sygnalnie przytaczam materiał empiryczny.
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Osaczanie rutyną

Z analizy zdarzeń krytycznych i najliczniejszego nasilenia przypadków wynika, 
że wyznaczeni do opieki pedagodzy traktują obecność studenta na ich zajęciach 
jako utrudnienie, „zło konieczne”, a nie edukacyjne wyzwanie. Nie czują się 
zobligowani do dzielenia się własnymi osiągnięciami, a zaznaczają, że pokazują 
codzienność, czyli jak pracują zwyczajnie, bez specjalnych przygotowań. Zatem 
to, co obserwują studenci jest bezpośrednim wglądem w realną praktykę dydak-
tyczną, co stanowiłoby wartościowe doświadczenie, gdyby było godne naśladowa-
nia. Niestety opisy takich przypadków jednoznacznie świadczą o tym, że nie są 
one do naśladowania. Z zakresu metodyki pracy z dziećmi nie ma się po prostu 
czego od opiekunów uczyć, co dobitnie obrazuje ten fragment:

„Rozpoczyna od krótkiej pogadanki, zadaje pytania. W trakcie kilkoro uczniów otwiera 
zeszyty ćwiczeń i coś w nich wypełnia. Pani kilkakrotnie prosi o ich zamknięcie. Opornym grozi 
wpisem do zeszytu uwag. [...] Nauczycielka dzwoni dzwoneczkiem, uczniowie rozpoczynają pracę 
w zeszycie ćwiczeń. Każde zadanie jest dokładnie omawiane przez nauczycielkę, która instruuje 
czy wziąć do ręki ołówek (podnosi go do góry, żeby zaznaczyć, co ma na myśli) lub kredkę 
(podkreśla, o jaki kolor chodzi). W czasie omawiania zadań część uczniów pisze i nie słucha 
nauczycielki. Widać, że wykonują ćwiczenia z przyszłych tematów. Nauczycielka podchodzi do 
dzieci podczas wykonywania kolejnych zadań, naprowadza, powtarza poszczególne kroki poste-
powania. Kiedy trafia na osoby wykonujące zadania w dalszej części zeszytu denerwuje się, wpi-
suje uwagi. Następnie dzwoni dzwoneczkiem, prosi o włożenie zeszytów ćwiczeń pod piórnik, 
który powinien leżeć w lewym górnym rogu ławki. Dzieci postępują zgodnie z instrukcją” 
(B.S. 11)

Opisana lekcja jest klasycznym przykładem dydaktyki instrukcyjnej z jej najbar-
dziej charakterystycznymi cechami (Klus-Stańska 2018: 80 i n.). Osiągnięcie cen-
trum wspólnoty takiej praktyki nie służy rozwojowi nowego profesjonalizmu, 
o który zabiegamy we współczesnych dyskursach pedeutologicznych (Gołębniak, 
Zamorska 2014). Kontestowanie zachowań autorytarnych nauczyciela, wręcz bli-
skich tresurze, metodycznej rutyny i bezmyślności, stwarza praktykantom okazję 
do uczenia się na zasadzie przeciwieństwa – „jak nie będę prowadzić lekcji”. 
Jednakże nieobecność innych wzorów podczas praktykowania ogranicza kreatyw-
ność studentów, bowiem sam brak zgody na obserwowane działania nie skutkuje 
wiedzą na temat pożądanych zachowań. Jak podkreśla Dorota Klus-Stańska, nie-
znajomość innych modeli edukacji powoduje inercję sposobu nauczania związaną 
z tym, że trudno sobie wyobrazić, jak można inaczej pracować i czy w ogóle jest 
to możliwe (Klus-Stańska 2006: 172).
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Pokazywanie się, fasadowość działań

Z jednej strony nauczycielki nie prezentują studentom inspirujących roz-
wiązań dydaktycznych, ale z drugiej wykonują wiele działań na pokaz, by ich 
zajęcia wyglądały perfekcyjnie i wzorowo. Z tego powodu podczas oglądanych 
przez praktykantki lekcji, nauczycielki nie zajmowały się uczniami sprawiającymi 
kłopoty wychowawcze, pomijały w swoich oddziaływaniach dzieci, które nie zdą-
żyły wykonać prac w wyznaczonym czasie, wybierały do odpowiedzi uczniów 
zdolnych itp. Niektóre studentki odnosiły wrażenie, że gdy ich już w szkole 
nie będzie, pewne sytuacje jednak toczą się inaczej, lekcje nie przebiegają tak 
„gładko” i idealnie. W swoich komentarzach odnotowały:

„Miałam wrażenie, że pani prowadzi lekcję na pokaz: pytała wybrane dzieci, wszystko szło 
gładko, ignorowała «niewygodne» wypowiedzi dzieci” (M.O.79).

Koncentracja na celu i związane z nią dążenie do niezakłóconego przebiegu 
zajęć, to podstawa fasadowości działań nauczyciela. Łączy się ona z głównymi 
cechami dydaktyki instrukcyjnej, w której realizacja z góry założonego planu 
i skuteczność mierzona liczbą wypełnionych przez ucznia ćwiczeń jest prioryte-
towa. Jednakże zaciemnianie obrazu rzeczywistości szkolnej przez nauczyciela, 
ukrywanie pojawiających się problemów w realizacji zadań dydaktycznych nie 
służy procesom profesjonalizacji praktykanta.

Pielęgnowanie kultu nauczyciela-eksperta

W uczeniu się przez praktykowanie ważna jest osoba mentora, ale zbyt-
nie eksponowanie własnej wszechwiedzy przez opiekuna blokuje akceptację 
jego osoby i praktyk. Nauczycielki przyjmujące studentów koncentrowały się na 
prezentowaniu siebie jako nieomylnego eksperta, posiadającego pełną wiedzę 
o nauczaniu i całkowitą kontrolę nad wydarzeniami w klasie. Wyrażało się to 
w przecenianiu swojej wiedzy („dzieci to zawsze...”) i gloryfikowaniu własnego 
doświadczenia w zakresie różnych sytuacji dydaktycznych („uważam, że tak jest 
najlepiej...”). Wypowiedzi praktykantek ujawniają irytację z powodu bezkrytycz-
ności nauczycielek, mętnej argumentacji, usprawiedliwiającej własne zachowanie 
i stałej tendencji do nieprzyznawania się do błędów. 

„Ja byłam oburzona sytuacją i spytałam nauczycielkę, czemu torturuje dziecko, doprowa-
dzając do odruchów wymiotnych, odpowiedziała, że mała zawsze wymyśla przy jedzeniu i miarka 
się przebrała...” (M.O. 113)
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„Pani nawet szarpnęła chłopca i krzyczała na dziecko. [...] Po rozmowie z nauczycielką 
dowiedziałam się, że chłopiec pochodzi z patologicznej rodziny i według Pani nic innego nie 
działa na czterolatka, tylko krzyk i odpowiednie przywołanie go do porządku” (K.B. 152)

Z drugiej strony zauważyć trzeba, że same praktykantki przyczyniały się do 
podtrzymywania wysokiego statusu nauczyciela w relacjach z uczniami i z nimi 
samymi. Reakcje praktykantek na naganne zachowanie pedagoga nie miały miej-
sca w obecności dzieci, ale po zajęciach, a w przypadkach mniej skrajnych niż 
te zaprezentowane tutaj, nie dochodziło do nich w ogóle. Studentki używały 
sformułowań: „nie chciałam podważać autorytetu nauczyciela, nie chciałam się 
przeciwstawiać pani...”. Uwidacznia się tu wyraźnie, zapoczątkowany jeszcze 
we własnym uczniowskim doświadczeniu praktykantek, kult osoby nauczyciela, 
a wzmocniony doświadczeniami na praktyce i niepoddany refleksji może skutko-
wać replikowaniem takiego modelu relacji w przyszłej praktyce pedagogicznej. 

Zamknięcie na modyfikację własnej praktyki

Obecność nowicjusza we wspólnocie praktyk wzmacnia tę praktykę nie tylko 
poprzez reprodukcję, ale również poprzez procesy transformacji. Wspólnota 
praktyk zyskuje nową perspektywę oglądu własnych działań, dzięki której moż-
liwe są zmiany. Tymczasem nauczyciele nie byli zupełnie zainteresowani wno-
szonym przez studentów doświadczeniem i pomysłami. Mimo iż słuchaczki stu-
diów podyplomowych często legitymowały się przydatnym w pracy z dziećmi 
wykształceniem, np. z zakresu psychologii, logopedii, pracy opiekuńczej czy 
terapii, nigdy nikt je o nic nie pytał. Co więcej, nauczycielki czasami okazywały 
dezaprobatę, gdy studentki przejawiały zbytnie zainteresowanie sytuacją dzieci 
„trudnych” i empatię w ich traktowaniu. Nie interesowały się również zbytnio 
propozycjami metodycznymi praktykantek. Z dokumentacji wynika, że zacho-
wywały się tak, jakby tylko „wypożyczały” swoje klasy i uczniów studentkom, 
by te wypełniły warunki zaliczenia praktyki. Wyraźnym objawem dystansowania 
się od studenckich prób prowadzenia lekcji było zajmowanie się w tym czasie 
innymi czynnościami, np.: uzupełnianiem dziennika, kserowaniem materiałów na 
następną lekcję, sprawdzaniem zeszytów itp. 

„Nauczycielka siedziała z tyłu klasy, wypełniając dokumenty i co chwila upominała dzieci, 
by były ciszej” (M.O. 52).

Jak pisze Urszula Opłocka, trzeba mieć „dość odwagi i pokory, by uczyć 
się od nowicjusza, by zaufać jego świeżemu spojrzeniu” (Opłocka 2014: 95). 
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Nauczyciele, których spotkali studenci na praktykach, takich cech nie posiadali. 
Możliwy potencjał transformacyjny obecności studenta we wspólnocie praktyk 
nauczycielskich był zaprzepaszczany. 

Deprecjonowanie osoby i działań praktykanta

Z jednej strony nauczyciele nie interesowali się zbytnio poczynaniami stu-
dentów na praktyce, z drugiej zaś, zbytnio i autorytarnie w nią ingerowali. Jak 
wynika z analizy zdarzeń krytycznych, jest to bardzo uciążliwy dla praktykantów 
rys relacji nauczyciel–student. Deprecjonowanie działań studentek i podważanie 
ich decyzji odbywało się jawnie, podczas prowadzonych przez nie zajęć: 

„(...) nagle z końca sali pani wychowawczyni zaczęła krzyczeć: Uspokójcie się! Pani nie może nic 
powiedzieć! Jak wy się zachowujecie! Sama podskoczyłam i przestraszyłam się. Pani krzyczała dalej, ale już 
do mnie: «jak pani nie krzyknie, to oni nie zrozumieją». Jakoś poczułam irytację oraz bezradność”. (K.N. 20)

Nauczycielki nie tylko ingerowały w dyscyplinowanie dzieci, ale również wymu-
szały na studentkach zmianę ich decyzji w sprawie wyboru ucznia do odpo-
wiedzi, sposobu realizacji ćwiczeń, zapisy na tablicy itp. Swoim zachowaniem 
zmieniały przebieg zajęć, a czasami w ogóle uniemożliwiały ich kontynuację. 
Wypowiedź poniżej jest komentarzem studentki, która zainicjowała w klasie 
dyskusję, a nauczycielka zaczęła wstawiać dzieciom pieczątki „złego pana” jako 
karę za zbyt ożywiony udział:

„Uważam, że to zdarzenie było absurdalne.[...] Było głośniej, ale nikt nie krzyczał. Ja mogłam 
swobodnie mówić, każdy słuchał się nawzajem. Dzieci chętnie zabierały głos. Uciszanie nauczycielki 
przeszkadzało mi w prowadzeniu lekcji, a po zastosowaniu kary zapanował chaos, dzieci podchodziły 
do mnie mówiąc, że to niesprawiedliwe, [...] a ja nie wiedziałam, co im odpowiedzieć”. [M.O. 52]

Bezkrytyczne przywiązanie do jednego modelu prowadzenia zajęć i zamknięcie 
na inną kulturę edukacji powoduje, że nauczyciele dyrektywnie sterują działa-
niem praktykanta. Deprecjonowanie pierwszych studenckich prób funkcjono-
wania zawodowego nie pozwala na budowanie kompetencji i pewności siebie 
w nowych rolach i relacjach.

Blokowanie prób niebehawiorystycznej edukacji 

Najbardziej szkodliwą z punktu widzenia rozwoju profesjonalnego studenta 
barierą jest utrudnianie mu podejmowania ćwiczeń i prób różnych modeli pracy 
z dziećmi. Słuchaczki pisały wprost:
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„Nie podoba mi się prowadzenie lekcji tylko w formie wypełniania ćwiczeń i nadrabiania 
zaległości z podręcznika. Byłam zawiedziona, że nie mogę przećwiczyć innej formy zajęć z dziećmi”. 
[M.O.52]

Organizowanie pracy w grupach czy eksperymentowania dzieci nie znajdowało 
u nauczycieli wsparcia. Studentki, poza przygotowaniem merytorycznym, musiały 
zmierzyć się z dziecięcym brakiem umiejętności pracy w grupie, dyskutowania 
i wzajemnego słuchania się. Nauczycielki podczas tego typu zajęć pozostawały 
skupione na dyscyplinie, podniesionym głosem uciszały dzieci, groziły minusami 
i uwagami do dziennika, skutecznie osłabiając zainteresowanie dzieci i blokując 
ich poznawcze działania. Oczekiwania wobec praktykantek były jasne: 

„(...) miałam z tyłu głowy myśl, że powinnam przeformułować wyznaczone cele, że rozmowy 
półgłosem, a najlepiej szeptem, powinny być moim nadrzędnym celem, nie zaś górnolotne inspi-
rowanie dzieci do własnych dociekań, samodzielnego odkrywania praw fizycznych”. [D.S.70]

Jak się wydaje, brak współpracy nauczycielek z praktykantkami podejmującymi 
działania niepasujące do transmisyjnych wzorów jest związane nie tyle z nieak-
ceptowaniem innych modeli nauczania, co raczej z pielęgnowaniem własnego 
statusu eksperta i niechęcią do uczenia się od nowicjusza. Studenci na prakty-
kach nie mają zatem okazji do ćwiczenia się w organizowaniu dzieciom różnych 
środowisk edukacyjnych. Tradycyjne, rutynowe działania dydaktyczne uzyskują 
moc obowiązującego w następnych pokoleniach nauczycieli sposobu prowadze-
nia zajęć. 

Refleksje na zakończenie

Obecność studenta na praktyce pedagogicznej ciągłej w przedszkolu i szkole 
może przynieść wiele korzyści jemu samemu, ale także instytucji i nauczycielom, 
którzy go przyjmują. Z jednej strony bowiem, studenckie „uczenie się w obrę-
bie wspólnoty praktyki” (Rozkosz 2017: 101) jest znakomitą okazją do weryfiko-
wania własnych predyspozycji zawodowych, a także do konfrontowania wiedzy 
akademickiej i teorii osobistych z praktyką edukacyjną. Z drugiej strony może 
zachodzić „uczenie się jako przekraczanie granic wspólnoty praktyk” (tamże), 
bowiem obecność studenta w przedszkolu czy szkole i związane z tym okolicz-
ności mogą stanowić znakomitą okazję do wymiany doświadczeń między wspól-
notą nauczycieli a wspólnotą akademicką. 
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W świetle wypowiedzi słuchaczy, przemieszczanie się studenta-nowicjusza 
z peryferiów do centrum wspólnoty nauczycielskiej i mistrzostwa jest bardzo 
utrudniane przez samych „mistrzów”. Przyjmują oni postawę „quasi-profesjona-
listów” (Elliott 1991), wymagających szacunku dla siebie, swojego doświadczenia 
i wiedzy pedagogicznej. Jako „nieomylni eksperci” w jednostronny sposób komu-
nikują się z praktykantami, nie są otwarci na ogląd własnej praktyki, a wyma-
gają podporządkowania dydaktycznej rutynie. Tymczasem rutyna w zawodzie 
nauczyciela może stanowić dużą przeszkodę w osiągnięciu profesjonalizmu, „być 
wręcz jego zaprzeczeniem” (Opłocka 2014:72). Profesjonalizm wymaga goto-
wości do transformacji, wykraczania poza posiadaną wiedzę i utarte schematy 
działania (tamże: 96). Dlatego też uczenie się zawodu od „quasi-profesjonalisty” 
to wkraczanie w ślepą uliczkę niezdolności do osiągania pełnych zawodowych 
kompetencji. Z tej perspektywy praktykowanie w szkole czy przedszkolu jawi 
się jako obciążenie, balast na drodze do profesjonalizmu, które student musi 
pokonać, pozostając osamotniony w tym procesie. Niestety bowiem, jego obec-
ność na praktyce w przedszkolu czy szkole nie stanowi okazji do uczenia się 
jako przekraczania granic wspólnot praktyk, o czym świadczy wysokie nasycenie 
przestrzeni wynikowej zdarzeniami o charakterze negatywnym, w stosunku do 
zarejestrowanych zdarzeń o wymowie pozytywnej. Choć te ostatnie warto byłoby 
dodatkowo osobno zrekonstruować, jednak w świetle przedstawionych ustaleń 
możliwa wydaje się konstatacja, że placówki traktują praktykantów jako intru-
zów i okopują się przed przenikaniem inspiracji ze środowiska akademickiego. 
Z drugiej strony nauczyciele akademiccy nie współdziałają z nauczycielami wcze-
snej edukacji i nie dopracowują się wspólnych rozwiązań w zakresie monitoro-
wania działań studenta. Choć obserwujemy obecnie ożywiony ruch społeczności 
akademickiej w kierunku tworzenia pomostów między uczelnią a przedszkolem/
szkołą i podnoszenia jakości terminowania w zawodzie nauczyciela (por. np.: 
Żytko i in. 2018; Michalak 2018), jednakże zakres wprowadzanych zmian jest 
nadal wyspowy (Gołębniak, Krzychała 2015: 110). Rozpoznawanie barier w ucze-
niu się od praktyków może stanowić materiał do dyskusji w kierunku przebu-
dowy relacji między wspólnotami praktyk zaangażowanymi w nabywanie przez 
studentów kompetencji do nauczania.
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Czego można nauczyć się z literatury dla dzieci, 
prezentującej dzieciństwo naznaczone 

doświadczaniem uchodźstwa? 

Summary

WHAT CAN BE LEARNED FROM CHILDREN’S LITERATURE PRESENTING CHILDHOOD MARKED BY 
THE EXPERIENCE OF EXILE?

After 2016, in Polish literature for children, there appeared a few significant books presenting 
childhood marked by the most current trauma, namely the experience of refugees. Reading these 
novels prompted me to ask important questions that I am trying to answer in this paper: How 
and for what purpose, should we discuss the subject of war trauma with children? How is refu-
gee childhood presented in the analysed literature? How the analysed literature talks about the 
hardships of war exile refugee families and the “rebuilding” of the house and the whole world 
by them? I conducted an analysis and interpretation of books based on the assumptions of the 
concept of humanistic hermeneutics. Using the assumptions of intercultural education simulta-
neously, I paid attention to the sensitising potential of the analysed literature (development of 
empathy in the youngest, awakening of conscience, altruistic attitude, provoking discussion on 
how much we are attentive to the other person).

Keywords: literature for children, childhood, intercultural education, experience of exile

red. Paulina Marchlik
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Wprowadzenie

Termin „uchodźca” dla wielu kojarzy się z człowiekiem, który ma za sobą 
dramatyczne przejścia. Jednocześnie obecnie temat uchodźców jest tematem 
drażliwym i wielowymiarowym. Z jednej strony Europa zmaga się z niemożnością 
integracji imigrantów przybyłych do jej krajów wyznających islam, z drugiej strony 
ze zgubnym myśleniem swoich obywateli dotyczącym krzywdzącego przerzuca-
nia winy za terroryzm na większość/wszystkich muzułmanów, co w efekcie ową 
integrację obywateli wyznania muzułmańskiego utrudnia. Jerzy Nikitorowicz pyta: 

Czy społeczeństwo wielokulturowe okazało się mitem, czy nastąpiła porażka eksperymentu 
współistnienia kultur? (2009: 177) 

i wskazuje: 

(…) w procesie międzykulturowej i religijnej edukacji należałoby wyjść poza pragmatyczne 
ramy relacji z islamem i dotrzeć z wiedzą do zwykłych ludzi, zadbać o właściwe treści w pod-
ręcznikach, pismach, wszystkich mediach (Nikitorowicz 2009: 179). 

Toteż w polskiej literaturze dla dzieci po 2016 r., pojawiło się kilka zna-
czących pozycji książkowych, prezentujących dzieciństwo naznaczone doświad-
czeniem uchodźstwa. Dzieci oraz zantropomorfizowane zwierzęta przemierzają 
w nich świat, uciekając przed wojną. Tak dzieje się w Wędrówce Nabu Jarosława 
Mikołajewskiego, Kocie Karima i obrazkach Liliany Bardijewskiej, Hebanowym 
sercu Renaty Piątkowskiej, Chłopcu z Lampedusy Rafała Witka czy Teraz tu jest 
nasz dom Barbary Gawryluk. 

Wszystkie te książki, oprócz Wędrówki Nabu, wyszły w serii o znamiennym 
tytule „Wojny dorosłych – historie dzieci”1 i adresowane są do dzieci w okre-
sie wczesnej edukacji. Każda z nich, co szczególnie podkreślam, ze względu na 
trudną, budzącą silne emocje tematykę, wymaga wspólnej lektury i omówienia 
problematyki z osobą dorosłą. 

W tym artykule, sięgając do założeń edukacji międzykulturowej, chciała-
bym zwrócić uwagę na uwrażliwiający potencjał wybranych lektur, jak również 
zatrzymać się przy wątkach, które mogą stanowić podstawę do działań eduka-
cyjnych z dziećmi. 

1 Książki z serii „Wojny dorosłych – historie dzieci” wydane w Wydawnictwie Literatura, 
ukazują w sposób przystępny dzieciom wojenne historie widziane oczami dzieci. 
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Jak i po co poruszać temat wojennej traumy z dziećmi?

Współcześnie, praktycznie codziennie, dzieci mają okazję usłyszeć 
o dramatycznych wydarzeniach rozgrywających się różnych zakątkach świata. 
Powszechność mediów sprawia, że mogą być odbiorcami informacji, na które, ze 
względu na delikatną psychikę może być zbyt wcześnie. Jednocześnie świadomy 
wychowawca zdaje sobie sprawę, że nie da się zbyt długo uchronić dzieci przed 
okrucieństwem świata. Brak adekwatnej reakcji dorosłych na trapiący dziecko 
problem, unikanie odpowiedzi na zadawane przez nie pytania, może przyczynić 
się do jego paniki, stanowić grunt pod urzeczywistnianie stereotypów i uprze-
dzeń, a od zarania wieków wiadomym jest, że większość z nas boi się tego, co 
jest nieznane, co nie zostało nazwane, oswojone (Sztompka 2007: 10–15). Stąd 
rodzi się pytanie, jak wytłumaczyć dziecku, że czołgi, wybuchy, ludzki krzyk, czyli 
obrazy wojny, które mignęły gdzieś na ekranie telewizora, są rzeczywistością 
wcale nie tak odległą? Jak rozmawiać z dziećmi o dzieciństwie ich rówieśników 
naznaczonym wojenną traumą? 

Dina Roll-Hansen uważa, „że dzieci i tak, same rejestrują pewne zjawiska – 
wię c lepiej mówić  o nich otwarcie” (Roll-Hansen 2012: 87). Potrzebują one jed-
nak wsparcia w uporaniu się z własnymi przeżyciami, zbudowania języka opi-
sującego problematyczne aspekty ż ycia, w czym pomóc może adresowana do 
nich literatura piękna – literatura, która uszanuje ich emocje, nie naruszy granic 
bezpieczeństwa (Wą dolny-Tatar 2017: 113). 

Jak już wcześniej wspominałam, większość omawianych tu książek stanowi 
część cyklu „Wojny dorosłych – historie dzieci”. Już sama nazwa serii niepo-
koi i nie pozwala przejść obojętnie. Dorośli prowadzą swoje krwawe rozrywki, 
a dzieci dostają rykoszetem, stając się ofiarami decyzji dorosłych, których nie 
rozumieją. W każdej z książek uczestnikiem i świadkiem tragicznych wydarzeń 
jest dziecko, to z jego perspektywy poznajemy „jak było naprawdę”. 

I tak Chłopiec z Lampedusy przybliża historię rodziny chłopca o imieniu Tandżin, 
uciekającej od reżimu panującego w Erytrei, w kierunku wyspy Lampedusy, ale 
również historię Polki – Andżeliki, zamieszkałej z powodu emigracji zarobkowej 
jej mamy, na tejże wyspie. W Hebanowym sercu Renata Piątkowska przedstawia 
ucieczkę rodziny Omenki z Libii, także w kierunku wymienionej wyspy. W Teraz 
tu jest nasz dom Romek przedstawia losy swoich najbliższych, którym udało się 
zbiec z ogarniętego wojną domową Doniecka do Polski. Z kolei w Kocie Karima 
i obrazkach, kot o imieniu Biss opowiada historię tułaczki swojej ludzkiej familii 
z ogarniętego wojną Damaszku. Jedynie Wędrówka Nabu jest powieścią głęboko 
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metaforyczną, odchodzącą od realizmu i reportażowości, nie osadzoną w kon-
kretnej przestrzeni ani czasie, a jedynie obrazującą tragedię zabłąkanego dziecka 
wśród wojennej pożogi, mierzącego się z niewidzialnymi z perspektywy dziecka 
granicami, ustalanymi przez dorosłych.

Opowieś ci o uchodź cach to historie drogi, ale drogi – tułaczki pełnej bólu 
i cierpienia, stąd też należy je analizować w kontekście tematyki wojennej. Żadne 
dziecko nie wędruje tu w poszukiwaniu przygód, lecz aby ocalić życie.  Swoją 
treścią, ale i ilustracją, odwołują się do emocji, uczą zrozumienia przeżyć innych, 
współodczuwania. 

Książki z serii można określić również literaturą zaangażowaną społecznie 
lub „literaturą antropologicznie wraż liwą”. Mimo że ostatnie określenie zostało 
użyte przez Danutę Świerszczyńską-Jelonek w odniesieniu do literatury dla mło-
dzieży, tworzącej pole dla mię dzykulturowych spotkań  rówieś ników, pokazującej 
zmagania z codziennoś cią  nastolatków z róż nych stron ś wiata (Ś wierczyń ska-
Jelonek 2011), uważam, iż analizowane książki dla dzieci można potraktować 
jako testy literatury antropologicznie wraż liwej. Autorzy prezentują w nich obrazy 
dzieciństwa dalekie od zachodnich wyobrażeń, gdzie sytuacje spotykające dzie-
cięcych bohaterów nie mają nic wspólnego z wizją dzieciństwa, jako bezpiecz-
nego raju oferującego zabawę, chroniącego od trosk świata dorosłych. Zadaniem 
owej literatury ma być wprowadzenie w tematykę dzieciństwa o różnych obli-
czach i uczulanie dziecięcych odbiorców na dramatyczne przeżycia ich rówie-
śników z miejsc odległych im kulturowo. Z kolei uwrażliwianie kulturowe, czyli 
zmierzanie do rozumienia siebie i innych uznaję, za Jerzym Nikitorowiczem, za 
istotne zadanie wczesnej edukacji, kiedy to można bazować na dziecięcej ufno-
ści, naturalności, spontaniczności, „kreatywnych możliwościach, połączonych 
z potrzebą autonomii, godności i wiary w moc osób i wartości znaczących” 
(Nikitorowicz 2003: 117). 

Ponadto, nawiązując do założeń edukacji międzykulturowej, lektury mogą 
być pretekstem do rozmów z dziećmi w szkole na temat wielkich religii świata, 
ich systemów etycznych, a także w celu nabywania przez uczniów umiejętności 
dialogu, odkrywania i kreowania własnej tożsamości (Nikitorowicz 2009: 179).

Kres dzieciństwa czy inna jego perspektywa?

Lektury ukazują natychmiastowy kres dzieciństwa dzieci – gdy stają się ofia-
rami wojny i muszą adaptować się do nowych, nieznanych sytuacji. 
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Mali uchodźcy naznaczeni widokiem ginącego pod zgliszczami znanego 
im do tej pory świata, być może nigdy nie odzyskają spokojnych snów, które 
przychodzą do dzieci wychowujących się w bezpiecznej przestrzeni. Sytuacje 
traumatyczne, szczególnie sceny przemocy, śmierci, zawsze są kresem niewin-
ności, przekroczeniem pewnej granicy, a więc zbyt wczesną inicjacją, po której 
beztroska radość może nie powrócić (Leszczyń ski 2015). 

Czytając z dziećmi opisywane tu książki dobrze jest poprowadzić dyskusję 
z nimi na temat ich rozumienia dzieciństwa, aby móc je zestawić ze skrajnie 
różną perspektywą dzieciństwa w przestrzeni ogarniętej wojną. 

Karim (Kot Karima i obrazki) o swoich przeżyciach związanych z ucieczką 
z Damaszku nie potrafi jeszcze opowiadać. Czyni to malując. Tak powstaje sie-
dem obrazków, z których polscy koledzy chłopca mogą dowiedzieć się o innym 
obliczu świata i dzieciństwa ich kolegi – właściwie braku dzieciństwa. W przy-
padku tego dzieła istotna jest rola ilustracji Anny Sędziwy – ilustracji, które ujaw-
niają swój terapeutyczny charakter, są pomostem między słowami a emocjami, 
niemalże zachęcają czytelnika: jeżeli trudno Ci o czymś powiedzieć, namaluj to. 

I tak Karim maluje, a jego kot wypełnia narracją dramatyczne ryciny. Obrazki 
Karima ożywają dzięki opowieść kota, przestają być dziecięcymi rysunkami, ale 
są kawałkiem życia. 

– To nie jest kawałek papieru, to jest kawałek mojego życia! – sapał Biss. Zdumiona Psotka 
[…] przyjrzała się obrazkowi. Była na nim noc i był dzień. Był upał i był mróz. Była niekończąca 
się droga i było niekończące się zmęczenie (Bardijewska 2016: 18). 

Za ich przyczyną czytelnik znajduje się w środku niebezpiecznych wydarzeń, 
bowiem narracje Bissa do obrazków przypominają marsz, zdania są krótkie, czę-
sto nawet wielokrotnie powtórzone, pojedyncze wyrazy. 

Idą prosto w ciemność. Kroki, kroki, kroki. Odprowadza ich dym i woń spalenizny. Mama 
trzyma za rękę Karima. Karim trzyma Bissa. Babcia trzyma walizkę. Dnieje. Idą. Buty za butami, 
buty za butami, buty za butami […] Pną się coraz wyżej i wyżej. Zimno, coraz zimniej (Bardijew-
ska 2016: 19).

Taki rodzaj narracji obfitujący w suche fakty oddaje tragizm sytuacji, zmusza 
czytelnika do wejścia w skórę uchodźcy, który idąc, przestaje myśleć o czym-
kolwiek, jest tylko jego chód i strach, aż sam staje wielkim strachem, przeraże-
niem, znużeniem. To dobry moment, aby dziecko spróbowało sobie wyobrazić, 
jak czuje się taki zmęczony wędrowiec niepewny swojego losu. Z pomocą dramy 
można spróbować spojrzeć z perspektywy owego Innego. 
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Ponadto mimo upływu czasu od dramatycznych wydarzeń, kot, który jest 
w opowieści personifikacją małego dziecka, nadal reaguje paniką na wszelkie 
drobne poruszenia, intensywniejsze zapachy. W wyniku traumy, której był uczest-
nikiem, jest ciągle w stanie napięcia i nieustannie nachodzą go posępne wspo-
mnienia (pożaru, strzelaniny).

Pali się! Zapach spalenizny Biss znał aż za dobrze! Trzeba ratować dom, bo znów zostaną 
bez dachu nad głową! (Bardijewska 2016: 15).

W Chłopcu z Lampedusy ważnym zabiegiem jest przedstawienie historii 
dwóch rodzin podejmujących się opuszczenia kraju ze skrajnie różnych powo-
dów. Pierwsza zmienia miejsce zamieszkania z powodów finansowych, podąża 
za marzeniami w wyniku przemyślanego wyboru (marzenie o zbudowaniu domu 
z ogrodem), druga rodzina – z powodów politycznych prześladowań, wojennej 
pożogi, a więc jest następstwem emigracji niechcianej, nagłej. Co łączy te histo-
rie – to tęsknota za domem.

Owe powody emigracji rodzin należy wyjaśnić dziecku. Lektury mogą pomóc 
w rozmowie o trudnych wyborach życiowych, konflikcie wartości, rachunku 
zysków i strat, wynikających z opuszczania domu (Grabowska-Lusiń ska 2012). 

Pierwszy kontakt polskiej dziewczynki Andżeliki z Tandżinem, czarno skórym 
mieszkańcem Erytrei, rodzi w niej skrajne emocje, od zdziwienia, strachu poprzez 
złość do niechęci. Dziewczynka nie rozumie, co chłopiec robił w morzu w ubra-
niu, dlaczego był tak zmęczony i mimo że to ona go w pewien sposób urato-
wała, uciekł od niej, zabierając jej jeszcze jedzenie.

Dziecięcy czytelnik jest w takiej samej sytuacji jak Andżelika – niekoniecznie 
musi znać odpowiedź, dlaczego tak się stało. Podobnie jak dziewczynka krok po 
kroku odkrywa tajemnicę Tandżina. 

Znajomość kontekstu całej sytuacji chłopca diametralnie zmienia ocenę 
Andżeliki o nim. Kiedy dziewczynka przygląda się rysunkowi przestawiającemu 
jego losy, czuje wstyd i zmieszanie. Własne życie, które do tej pory wydawało 
jej się nieznośne, zaczyna odbierać jako beztroskie i zwyczajnie dobre, bo bez-
pieczne.

[…] kartka była szczelnie zapełniona rysunkami […] – To moje życie– opowiedział Tandżin. 
[…] rodzina Wioska, Dom. Targ. Zwierzęta. Wąż. Piach. Słońce. Rodzina. Zabawki z drutu 
i puszek…A to żołnierze… Niebezpieczeństwo… Andżelika się zawstydziła. Jej kartka w porów-
naniu z dziełem chłopca wydawała się nudna (Witek 2016: 50). 
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Dziewczynce trudno zrozumieć, że jej rówieśnik tyle przecierpiał, że ledwo 
uszedł z życiem, płynąc przez morze, że funkcjonuje w olbrzymim emocjonalnym 
napięciu, gdyż nie ma żadnych wieści dotyczących przeżycia swoich rodziców. 
Słowo „nudne” zostało użyte przez dziewczynę w znaczeniu bezpieczne, sta-
bilne, bez zagrożenia. Co jest ciekawe, dziewczynka odkrywa, iż jeden z faktów 
łączy ją z Tandżinem, że „oboje są  daleko od domu, nie u siebie. To wart uwagi 
pomysł autora na skonstruowanie fabuły – tym, co pomaga zrozumieć bohaterce 
sytuację  uchodźców, są  jej własne emocje” (Ż ygowska 2017: 137). 

W tej książce zauważam również zachęcanie dziecięcego czytelnika przez 
autora do sporządzania ilustracji, rozumianej jako nośnik niewyrażonych słownie 
emocji (ilustracje do Chłopca z Lampedusy wykonała Joanna Rusinek).

Dzieci zapoznane z omawianymi lekturami szybko przekonają się jak bar-
dzo kontekst kulturowy, religijny, środowiskowy ma znaczenie w przypadku 
kształtowanie się losów ludzkich, jak bardzo różni się dzieciństwo europejskie 
od afrykańskiego czy azjatyckiego. Od pierwszych stron powieści poruszone są 
kwestie przyczyn emigracji, stąd dobrze jest wyjaśnić dziecku czym są rządy 
totalitarne, reżim, niewolnictwo, prawa człowieka, o których łamaniu jest mowa. 

Bagaż doświadczeń Tandżina jest lekcją empatii dla rówieśników, przestrogą 
przed wydawaniem pochopnych, krzywdzących osądów. 

– Nielegalny imigrant – westchną ł karabinier...
– Co to znaczy „nielegalny imigrant”? – ryknę ła na karabiniera. – To nie jest ż aden imigrant. 

To mó j kolega. I wszystko ma legalne! Niby co w nim jest nielegalnego? Rę ce są  nielegalne? Nogi? 
(Witek 2016: 56).

 

Andżelika staje w obronie chłopca, jest pierwsza, która wykazuje się empatią. 
Budzi się w niej tym samym poczucie odpowiedzialności za jego losy, chęć oca-
lenia chociaż części jego dzieciństwa. Dziewczynka wie, że „(…) żadne dziecko 
nie zasługuje na to, aby je ktoś włóczył po posterunkach i ośrodkach” (Witek 
2016: 66), a niestety takie są aktualne losy Tandżina. Czy da się ocalić owo 
dzieciństwo? – to propozycja do dyskusji z dziećmi w kontekście znajomości 
sytuacji chłopca–uchodźcy. 

Jak przetrwać tułaczkę, jak stworzyć nowy dom? 

To intensywne rozważania w procesie podejmowania trudnej decyzji, jaką 
jest opuszczenie domu, w którym przeżyło się wiele lat swojego życia. 
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Mały Omenka, bohater Hebanowego serca, wypływa z mamą z portu w Libii, 
aby dotrzeć do Lampedusy. Poznaje dramatyczne historie rodzin uciekających 
z obszarów ogarniętych konfliktami zbrojnymi: Syrii, Erytrei i Nigerii. Widzi 
przepełnione łodzie, śmierć współtowarzyszy morskiej podróży, dramat rozłąki 
rodzin. Doświadcza braku wody, cienia, od gorąca i morskiego falowania choruje.

Hebanowe serce nie jest pierwszą książka, w której dziecko nie do końca rozu-
mie, co się wokoło niego dzieje. Toteż wojenną traumę pomaga mu przetrwać 
podświadomie uruchamiany mechanizm obronny, jakim jest myślenie magiczne. 
Zapadanie się w sen, utożsamianie się z bohaterem przekazanej chłopcu legendy 
o walecznym Ozyrionie, którego hebanową figurkę niczym amulet wiezie ze sobą, 
pomaga Omence odzyskiwać siły do życia. 

Figurka Ozyriona w Hebanowym sercu ma jeszcze dodatkową moc – jest sym-
bolem nadziei i pamięci o ojcu, to bowiem on wystrugał ją synkowi. Patrząc na 
nią Omenka przenosi się, mocą wspomnień, pod rozłożysty mangowiec, wokół 
którego skupiało się życie mieszkańców jego wioski. Przypominają mu się gli-
niane domki, codzienne wyprawy z kolegami po wodę i chociaż tamto życie zna-
mionował wielki trud, walka z naturą o przetrwanie, to z perspektywy tego, co 
nastąpiło potem, Omanka wspomniana je jako szczęśliwe. Potem źli mężczyźni 
zaczęli napadać na wieś, nieść ze sobą strach, rozpacz, okrucieństwo. Taki obraz 
sytuacji zapamiętało to dziecko. 

Czytelnik tych „zeznań” skłoniony zostaje do rozmyślań typu: jak wielką 
desperacją musieli wykazać się bliscy Omenki, jakim cierpieniem musiało być 
ich życie, skoro zdecydowali się na podróż w nieznane, bez żadnej gwarancji 
bezpiecznego zakończenia? Powieść ta uświadamia ponadto, iż mimo faktu prze-
życia, uchodźców na nowym lądzie czekały nowe przeszkody – brak tolerancji, 
różnice kulturowe, szok kulturowy, równie niepewne jutro wśród nieznanych 
ludzi i nieoswojonych miejsc.

W powieści Teraz tu jest mój dom, w wielokulturowej i wielowyznaniowej 
rodzinie Baranowskich, decyzja ich o ucieczce z Ukrainy, pozostawieniu całego 
dotychczasowego dobytku za sobą zapadła wtedy, gdy szkoła, do której uczęsz-
czały dzieci została zniszczona w wyniku bombardowania. 

Omawiając niniejsze lektury trudno nie poruszyć tematu problemów z adapta-
cją do nowych warunków życia członków rodzin, którzy uzyskali status uchodźcy. 
Jako że książki adresowane są do dzieci, tragizm sytuacji pokazany jest z ich 
perspektywy. Dziecięcy bohaterowie literaccy w środowisku rówieśniczym spo-
tykają się z nietolerancją i ksenofobią. Bariera językowa, ich odmienny wygląd 
fizyczny stają się przyczyną docinek tubylczych kolegów, a mali bohaterowie nie 
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zawsze są w stanie się sami obronić. Romek (Teraz tu jest mój dom) martwi się 
o swojego młodszego brata:

Dotarło do mnie, jak ciężko było mojemu młodszemu bratu. Wiedział, że dzieci go nie 
rozumieją, nie potrafił im wytłumaczyć dlaczego, więc postanowił nie mówić (Gawryluk 2016).

Cytowany fragment uzmysławia potrzebę uważności na drugiego człowieka, 
zauważanie kontekstu, z którego wynika zachowanie dziecka – tu konkretnie: 
milczenie, gdyż mocno krzywdzące może być ocenianie człowieka, biorąc pod 
uwagę jego powierzchowność czy jednorazowe zachowanie. 

Pedagodzy widzą jak ważna, w kontekście międzykulturowego porozumie-
wania się i niwelowania stereotypów, jest obecnoś ć  ucznió w cudzoziemskich 
w szkole, i jak: 

[…] klasa zró ż nicowana kulturowo daje szansę  na praktykowanie wielokulturowoś ci 
w codziennoś ci, poznanie innych kultur i ję zykó w, rozbudza ciekawoś ć  i otwartoś ć  na ró ż norodnoś ć . 
Umoż liwia ró wnież  kształtowanie kompetencji mię dzykulturowych i uczenie wspó łpracy w wie-
lokulturowym społeczeń stwie w oparciu o ró ż nice i podobień stwa”. Jednakże „nauczyciele pracują cy 
z uczniami cudzoziemskimi niekiedy nie wiedzą , jak pomó c uczniom-imigrantom w rozwijaniu 
ich potencjału, pasji czy moż liwoś ci i szans edukacyjnych (Markowska-Manista 2016: 131).

Autorki publikacji Edukacja międzykulturowa wobec integracji dzieci polskich i czeczeń-
skich na przykładzie projektu „Ku wzbogacającej różnorodności” wskazują na szereg 
działań, które leżą w gestii nauczyciela, kiedy w klasie pojawia się mały uchodźca. 
Przede wszystkim nauczyciel powinien zadbać o jego poczucie bezpieczeństwa 
w szkolnym otoczeniu, sprawdzić jego znajomość języka polskiego, zapoznać 
go ze szkołą, nawiązać kontakt z rodzicem dziecka, przygotować polskich rodzi-
ców na przyjęcie do klasy, nawiązać współpracę ze szkolnym pedagogiem lub 
psychologiem, który udzieli wsparcia w trudniejszych sytuacjach. Przypominają, 
iż obciążenia psychiczne, jakim podlegali mali uchodźcy mogą mieć wpływ na 
ich postępowanie, stąd też konieczne jest przyjrzenie się przyczynie ich niewła-
ściwych zachowań (agresji, braku koncentracji). Proponują warsztaty o tematyce 
międzykulturowej skierowane do dzieci (Młynarczuk, Potoniec 2009: 21).

W omawianych powieściach, powtarza się schemat – niedarzenie kogoś sym-
patią, okazywania mu niechęci, dokuczania, ponieważ nie jest podobny do nas: 

Rotwailery już od dawna ostrzyły sobie na niego zęby. Dlaczego? Bo kot, bo niebieski, bo 
cudzoziemiec, bo przybłęda. I co najważniejsze – bo nie rottweiler! (Bardijewska 2016: 64).
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W przypadku Małej Nabu (Wędrówka Nabu) jest jeszcze gorzej – nikt nie przy-
chodzi jej z pomocą w trakcie wędrówki, nie widzi jej ran i wyczerpania. Nikogo 
nie obchodzi jej los. Po prostu urodziła się „nie po tej stronie”. 

Problem stygmatyzacji ze względu na odmienność fizyczną oraz kulturową, 
jak również poszukiwanie dróg porozumienia między tymi, co tu są i tymi, co 
przybyli – te kwestie warto rozważyć z dziećmi, wykorzystując kontekst tej powie-
ści. Ryszard Kapuścińki zakładał: „Inni są inni, ale dla tych Innych, to Ja właśnie 
jestem Inny. W tym sensie wszyscy jedziemy na jednym wozie. Wszyscy miesz-
kańcy naszej planety jesteśmy Inni wobec Innych – Ja wobec Nich, Oni wobec 
Mnie” (Kapuściński 2004). Jerzy Nikitorowicz uważa, że interakcje z innymi są 
procesem trudnym, ale należy je podejmować bez względu na efekty, „(…) jest 
to bowiem droga nabywania pokory i wrażliwości, uświadomienie sobie, jesteśmy 
Ludźmi o tyle, o ile potrafimy być dla Drugiego” (Nikitorowicz 2017: 364). Józef 
Górniewicz również akcentuje konieczność szacunku dla odmienności, a więc 
respektowania praw i przywilejów przez dwie strony (Górniewicz 2001: 60).

W Wędrówce Nabu uderzające jest nagromadzenie absurdalnych sytuacji 
 piętrzenia problemów przez osoby dorosłe, które widziane z perspektywy dziecka, 
są zupełnie dla nich nieczytelne. Stąd mała Nabu – spontaniczna i szczera, nie-
ustannie dziwi się i zadaje pytania: 

[…] nie ma ścian niewidzialny? – dziwiła się w myślach. Nie ma drutów kolczastych, które są, 
choć ich nie ma? Dziwne – A jak można się znaleźć po tamtej stronie? – spytała dziewczyna. – nie 
można… trzeba się tam urodzić…– ale ja się urodziłam po tej…– nie nasza wina (Mikołajewski 2016). 

Mamy tu przepaść między wrażliwością dziecka i dorosłego. Dwa skrajne odbiory 
świata: dziecka – to ten pełen nadziei, optymizmu, niezrażania się i dorosłego – 
pełen niechęci, niecierpliwości, ignorancji. Dziecka, które na poziomie emocji 
czuje, że dzieje się coś bardzo złego, które czuje, że musi uciekać od „popsutej” 
rzeczywistości i dorosłych, który uparcie stawiają mury.

W determinacji poszukiwania miejsca tam, gdzie nie palą się domy, Nabu 
momentami przypomina Małego Księcia, który tak samo, bez uprzedzeń postrze-
gał ludzi. Karl Schlögel napisał przecież, że „wię kszoś ć  granic na ś wiecie to gra-
nice niewidzialne, które przebiegają  raczej na naszych wewnę trznych mapach, 
w głowie (Schlögel 2009: 136).

Doświadczenie uchodźstwa, bycie obcym, pokazane w lekturze z punktu 
widzenia dziecka, które nie dostrzega swojej odmienności, które nieustannie 
zastanawia się, co takiego ludziom w nim przeszkadza – może stanowić wstęp 
do dialogu o stereotypach, często naszych nieuzasadnionych obawach.
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Wieloznaczna, osnuta na symbolach wędrówka dziewczynki odkrywa okru-
cieństwa świata dorosłych. Niczym baśń, a więc językiem wyobraźni dziecka, tłu-
maczy okoliczności, w jakich znajdowali się uchodźcy. Dziecko nie rozumie, dla-
czego palą się domy, dlaczego ludzie dziwnie wytykają je placami, krzyczą na 
nie. Nie rozumie reguł, jakimi rządzi się świat dorosłych i stąd, w nas dorosłych, 
pojawiają się problemy do refleksji – jak wytłumaczyć dziecku granice, których 
nie ma, administracyjne przeszkody, niewidoczne zakazy, które blokują ludzi? Kto 
ustala granice? Czy można urodzić się po złej stronie? Te i wiele innych pytań, 
niby już zadanych, ale ciągle bez odpowiedzi, rodzi owa opowieść. 

Podsumowanie 

Prowadząc w jednej ze szkół podstawowych w klasie 3 zajęcia z dziećmi 
w ramach „Białostockiego Tygodnia Czytania Dzieciom” (4–10.06.2018), nawią-
załam do aktualnej sytuacji na Bliskim Wschodzie, dramatu ludzi zmuszonych 
do emigracji, na co jeden z uczniów zareagował wypowiedzią: „te książki muszą 
być strasznie nudne”. Być może jego osąd był próbą popisania się wśród kole-
gów, być może efektem niedojrzałości, niewiedzy, co może być zrozumiałe 
w przypadku małego dziecka, ale być może świadczy już o początkach znie-
czulicy, niebezpiecznej lekkości, powierzchowności przeżyć. Stąd tym bar-
dziej opowiadam się za zapoznawaniem z niniejszą literaturą dzieci już 
w klasach najniższych.

Omawiane utwory literackie uważam za niezwykle potrzebne w dobie współ-
czesnego kryzysu uchodźczego. Głównym ich założeniem jest wyczulenie mło-
dych czytelników na tragedię uchodźców. 

Mimo że temat tych książek jest wspólny, każdy utwór jest wizją indywi-
dualnego końca świata rodziny zmuszonej do ucieczki z krajów ogarniętych 
wojną i powolnego odradzania się, odbudowywania nowego domu i samego 
siebie w nowych warunkach socjalnych i kulturowych. Lektury te mają również 
za zadanie skłonienie do próby rozstrzygania, czym jest: bohaterstwo, honor, 
godność ludzka, poświęcenie, humanizm. Bez odpowiednich przykładów, któ-
rych doskonałym źródłem jest właśnie dobra książka, wyrobienie zdania o tak 
ważnych pojęciach, nie jest możliwe. Najważniejsze jest to, że wybrana literatura 
silnie eksponuje, jak wielkim złem jest wojna, jak w jej obliczu, w imię obrony 
ż ycia swojego i swojej rodziny, człowiek zdolny jest do rzeczy – zarówno tych 
heroicznych, jak i tych, niegodnych istoty ludzkiej.
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To również są opowieści o wadze odpowiedzialności za życie ludzkie, szcze-
gólnie za życie dzieci, gdyż to ze względu na chęć zapewnienia im lepszej przy-
szłości, rodzice podejmowali decyzje o emigracji. 

Inna ważna kwestia, której niewątpliwie uczą wybrane lektury, to również 
akcentowanie dziecięcej radości życia, dziecięcej spontaniczności, nieskażenia 
uprzedzeniami.

I chociaż dziecku wychowanemu w europejskich realiach tragedia, rozgrywa-
jąca się u wybrzeży Morza Śródziemnego może wydawać się abstrakcją, autorzy 
wspominanych książek, odwołują się w nich do uniwersalnych doświadczeń bli-
skich dzieciom, niezależnie od kulturowego kontekstu, jakimi są: poczucie bez-
pieczeństwa, potrzeba swojego miejsca w domu, przytulenia, zabawy, przyjaźni. 

I jeszcze jedno, przy starannym opracowaniu omawianych książek, wręcz 
trudno, aby nie pojawiło się pytanie – czy jesteśmy uważni na drugiego człowieka? 
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Nauki społeczne w przeważającej większości zaakceptowały i uwzględniły 
w swoich założeniach teoretycznych tezę, że kultura pozbawiona wewnętrz-
nego zróżnicowania wyklucza zagadnienie interpretacji. Wszelkie homogeniczne 
konstrukty wytwarzają bowiem całościowy obraz świata, który „nosi znamiona 
naturalności i oczywistości”, świata, w którym „nic nie może być inne niż «jest»” 
(Szahaj 2014: 107). Jednak rozbijanie monolityczności myślenia, wykraczające 
poza redukującą rywalizację spolaryzowanych dyskursów (zob. Paulston 1993), 
nie jest zadaniem łatwym. Na przykład w szeroko rozumianej pedagogice, która 
od lat otwiera się na wielość perspektyw teoretycznych (np. Melosik, Szkudlarek 
1998; Hejnicka-Bezwińska 1997), ciągle utrzymuje się – jak twierdzi Bogusław 
Śliwerski (2011: 8) – swoista linia demarkacyjna między zwolennikami pewności 
i niepewności epistemologicznej. 

W jeszcze trudniejszej sytuacji znajduje się polska dydaktyka, która z tru-
dem wyzwala się z gorsetu metodycznych postulatów i rozwiązań skrajnie prag-
matycznych. Jej bezdyskusyjny sposób uprawiania był wielokrotnie przedmiotem 
krytyki (podejmowanej z perspektywy koncepcji odmiennych niż utrwalana poli-
tyką oświatową, dominująca opcja kształcenia), w czym swój niepośledni udział 
ma Dorota Klus-Stańska. W swojej najnowszej książce: Paradygmaty dydaktyki. 
Myśleć teorią o praktyce nie opowiada się ona jednak za bliskim jej modelem kon-
struktywizmu dydaktycznego, zawiesza własne preferencje i rezygnuje z warto-
ściowania koncepcji dydaktycznych na rzecz ich wielostronnego scharakteryzo-
wania. Przyjęta przez nią postawa jest pochodną celu, postawionego publikacji, 
który zakłada „wskazanie i porównanie ze sobą najważniejszych odmian myślenia 
dydaktycznego i związanych z tym praktyk nauczania oraz dyskusji, jakie na ich 
temat są toczone” (Klus-Stańska 2018: 7). Zamysł ten umożliwia zidentyfikowanie 
zasadniczej odmienności między recenzowaną książką a dostępnymi od lat na 
polskim rynku podręcznikami dydaktyki. Zawiera się ona w „życiodajnej” – jak 
powiedziałby Lech Witkowski (2013: 119, 125) – różnorodności pozbawionej 
roszczeń do ustanowienia centrum. Odsłanianie jej różnych aspektów i wystę-
pujących między nimi relacji będzie wyznaczać oś niniejszej recenzji. 

Dorota Klus-Stańska przywraca dydaktyce jej często zapominaną lub prag-
matycznie przemilczaną dynamikę, rodzącą się na styku nauki i potoczności, 
dyscypliny naukowej i praktyki kulturowej. Wymaga to merytorycznie sprawnego 
poruszania się po dwóch stronach mentalnej granicy dzielącej teorie dydaktyczne 
od edukacyjnych realiów, a tej kompetencji nie sposób Autorce odmówić. Na 
kierunek podjętych przez nią działań wskazuje podtytuł podręcznika: Myślenie 
teorią o praktyce, choć – jak się wydaje – bardziej trafne byłoby wyeksponowanie 
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mnogości teorii, z których każda pozwala spojrzeć z innej perspektywy na świat 
szkoły i odkryć jego inne zakątki. Podkreślić jednak należy, że owa mnogość 
nie nosi żadnych znamion powierzchownego pluralizmu, przed którym swego 
czasu ostrzegał Wolfgang Welsch (1998: 59–60). Co więcej, Autorka włącza w tok 
rozważań źródła z nauk pokrewnych, które pozwalają pogłębić zrozumienie 
procesów uczenia się i nauczania. W efekcie czytelnik otrzymuje rodzaj mapy 
teorii i podejść dydaktycznych, której zasadniczą strukturę wyznacza koncep-
cja paradygmatów. 

Kategorię paradygmatów Klus-Stańska (np. 2009; 2010; 2013) wielokrot-
nie wykorzystywała do analizowania przestrzeni dydaktyki, upatrując w teorii 
Thomasa Kuhna (2011) szansę na uzyskanie przez tę dyscyplinę tożsamości teo-
retyczno-metodologicznej. W recenzowanej książce uczyniła to jednak w sposób 
bardziej przejrzysty, podkreślając wyraźnie, że w zaproponowanych przez nią 
rozwiązaniach silnie obecny jest element umowy społecznej, co czyni je jedy-
nie jedną z możliwości porządkującego oglądu dyscypliny naukowej, jaką jest 
dydaktyka1. Autorka deklaruje wprost zachowanie ostrożności w rozpoznawa-
niu paradygmatów, ponieważ – jak twierdzi – między poszczególnymi koncep-
cjami występują płynne granice, wyznaczone za pomocą „niejednoznacznych 
kryteriów różnicujących”. Dodaje też nieco dalej, że „częściej o danym ujęciu 
należałoby raczej mówić «mające znamiona paradygmatu» i zachować świado-
mość, że podziały w wielu miejscach nie są czynione grubą kreską” (Klus-Stańska 
2018: 53–54). 

Te odautorskie zastrzeżenia są jasnym sygnałem dla czytelnika, by ten nie 
oczekiwał zagwarantowania trwałości i bezdyskusyjności przedstawionych klasy-
fikacji. Wzmacnia je zamieszczona we wstępie informacja, że koncepcje dydak-
tyczne nie będą dzielone wertykalnie: na mniej i bardziej współczesne lub prze-
starzałe i aktualne, ale zostaną rozlokowane horyzontalnie (Klus-Stańska 2018: 8). 
Konotuje z jednej strony ich panoramiczną nieskończoność, a z drugiej – rodzaj 
spłaszczenia. Tymczasem mapa paradygmatów, jaką tworzy Klus-Stańska, jest 
strukturalnie plastyczna i otwarta na przekształcenia. Cechy te zostały wydo-
byte dzięki ukazaniu dynamiki rozwoju nurtów myślenia, leżących u podstaw 
różnych koncepcji dydaktycznych, oraz ujawnieniu tych wspólnych źródeł, z któ-
rych wyrastają równoległe modele teoretyczne. 

1 Koncepcja paradygmatów została już wcześniej wykorzystana do porządkującego oglądu 
dydaktyk szczegółowych: przez Mieczysława Malewskiego (2010) w obszarze andragogiki oraz 
Annę Sajdak (2013) w dydaktyce szkoły wyższej.
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Wychodząc od odpowiedzi na kluczowe pytania dydaktyczne: o pochodzenie 
i naturę wiedzy oraz o sens kształcenia Klus-Stańska (2018: 52) wyróżnia trzy 
organizacyjnie nadrzędne paradygmaty: obiektywistyczny, konstruktywistyczno-
-interpretatywny oraz transformatywny. W porównaniu do powszechnie wyko-
rzystywanej typologii ideologii edukacyjnych Lawrence’a Kohlberga i Rochelle 
Mayer (1993) pewną nowością w tym trójpodziale jest wprowadzenie grupy para-
dygmatów transformatywnych, zorientowanych na emancypację i krytyczność. 
Podobnie, choć nieco wcześniej, postąpił Mieczysław Malewski (2010), uwzględ-
niając w swojej klasyfikacji strategii nauczania-uczenia się dorosłych dydaktykę 
krytyczną (obok technologicznej i humanistycznej). Z kolei Anna Sajdak (2013) 
poszerzyła „klasyczną” klasyfikację o czwarty paradygmat dydaktyki akademic-
kiej, nazwany krytyczno-emancypacyjnym. 

Konsekwencją zachowania przez Klus-Stańską (2018) trójelementowego 
podziału paradygmatów jest formalne niewyróżnienie romantyzmu, czasem utoż-
samianego z pajdocentyzmem. Ta koncepcja zostaje ulokowana wśród paradyg-
matów konstruktywistyczno-interpretatywnych (tamże: 57). W tym kontekście 
można odnieść wrażenie, że zmianie nie uległo tylko ujęcie paradygmatu obiek-
tywistycznego. Tu jednak odmienności stają się widoczne po sięgnięciu głębiej 
– ku pomieszczonym w każdym z trzech głównych paradygmatów odmianom 
dydaktyk, „które poza wspólnymi elementami z grupą, do której przynależą, 
cechuje też pewna specyfika” (tamże). 

W paradygmacie obiektywistycznym znajdziemy więc: (a) najpowszechniej 
znaną, zorientowaną prakseologicznie dydaktykę normatywną, z jasno określo-
nymi zasadami nauczania; (b) powiązaną z pomiarem dydaktykę instrukcyjną, 
podporządkowaną logice efektywności i skuteczności kształcenia; (c) neurodydak-
tykę. O zaklasyfikowaniu do grupy paradygmatów obiektywistycznych tej ostatniej 
z wymienionych, a zarazem najnowszej i w swoisty sposób „modnej” koncepcji 
dydaktycznej, Klus-Stańska (2018: 94) zadecydowała ze względu na „metodolo-
giczny model badań będący podstawą formułowanych w niej twierdzeń”, choć 
sama neurodydaktyka jest skoncentrowana na uczeniu się, a nie na nauczaniu. 
Tym samym Autorka zwraca uwagę na pograniczny byt neurodydaktyki i proces 
jej stawania się, co sprawia, że jej paradygmatyczna przynależność pozostaje na 
razie nierozstrzygnięta, a zajęty przez nią obszar mapy może przemieścić się 
bądź w stronę dydaktyki instrukcyjnej, bądź ku wzorcom konstruktywistycznym, 
które tworzą najliczniejszą grupę paradygmatów. 

Wspólną cechą, która spaja teoretycznie paradygmaty konstruktywistyczno-
-interpretatywne, jest – w ujęciu Klus-Stańskiej (2018: 111) „zakwestionowanie 
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projektów obiektywistycznych oraz wytwarzających je filozoficznych i psycholo-
gicznych założeń dotyczących uczenia się i wiedzy”. Autorka ma przy tym pełną 
świadomość, że włączona przez nią do tego obszaru dydaktyka humanistyczna 
jest integralnie z nim związana tylko w części swoich fundamentalnych założeń 
i dlatego zachowuje wyraźną niezależność od tych dydaktyk, których źródła są 
ulokowane w psychologii poznawczej i konstruktywizmie. 

Po raz kolejny zatem mapa paradygmatów ujawnia dynamikę swoją i dzie-
dziny, której obszar ilustruje. Owa ruchliwość jest stymulowana przez występowa-
nie dydaktyk pogranicznych, pojawiających się w miejscach teoretycznych rozwi-
dleń. Jest ich w paradygmatach konstruktywistyczno-interpretatywnych kilka, choć 
odrębności między nimi nie zawsze są wyraźnie widoczne. Dorota Klus-Stańska 
(2018: 158–159) wydobywa je i świetnie prezentuje, na przykład w syntetycznym 
zestawieniu tabelarycznym odrębności między dydaktykami inspirowanymi kon-
struktywizmem rozwojowo-poznawczym Jeana Piageta oraz konstruktywizmem 
społeczno-kulturowym Lwa S. Wygotskiego i Jerome’a S. Brunera. 

Listę dydaktyk zaliczonych do paradygmatów konstruktywistyczno-interpreta-
tywnych zamyka konektywizm, którego antropologiczne źródła wyrastają ze zmian 
kulturowych wywoływanych postępującą cyfryzacją codziennego życia. Co prawda 
twórcy tej koncepcji unikają identyfikowania się z jakimikolwiek inspiracjami 
teoretycznymi, ale Klus-Stańska nie uważa (2018: 174–175), by ich deklaracje 
stanowiły barierę dla poszukania tych źródeł oraz zrekonstruowania milczących 
założeń dydaktyki konektywistycznej. Przeprowadzone przez nią analizy pozwalają 
dostrzec zbieżności, występujące między konektywizmem i konstruktywizmem 
w obszarze przekonań dotyczących: statusu wiedzy, modelu nauczania, roli ucznia 
w uczeniu się oraz celów dydaktycznych. Natomiast o cechach różniących oby-
dwa podejścia decyduje specyfika działania wynikająca z jego ulokowania w sieci. 
W dalszym ciągu – w mniemaniu Klus-Stańskiej (2018: 176) – otwarta pozostaje 
droga prowadząca do uznania konektywizmu za paradygmat. Kwestię tę może 
rozstrzygnąć tylko empiryczne ustalenie, czy zmiany kulturowe doprowadziły do 
takiej zmiany natury wiedzy, „że okazuje się ona czymś innym niż dotychczas 
przyjmowano lub – co najmniej – że zakładany wcześniej model i teoria wie-
dzy ujawniły swoją niewystarczalność i nieadekwatność wobec nowych zdarzeń 
technologicznych” (tamże). 

Najbardziej nowatorski charakter klasyfikacji, które zostały przedstawione 
w recenzowanym podręczniku, ujawnia się w grupie dydaktycznych paradyg-
matów transformatywnych. Autorka (tamże: 188–189) wyodrębnia je na podsta-
wie występowania następujących cech: świadomej polityczności, socjologicznej 
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orientacji teoretycznej, demaskatorskiego charakteru i radykalizmu. Rekonstruując 
założenia dydaktyczne, wyróżniające tę grupę paradygmatów, zwraca uwagę na 
trudności piętrzące się na drodze do tego celu. Ich źródła lokuje z jednej strony 
w hybrydyczności źródeł teoretycznych, a z drugiej – łączy z faktem, że dydak-
tyki transformatywne znajdują się w stanie tworzenia. Z owego niehomogenicz-
nego dydaktycznego pola Klus-Stańska (2018: 194–195) wybiera dwie, najbardziej 
wyraziste orientacje: krytyczną i libertariańską. 

Za filary teoretyczne pierwszej z nich uznaje pedagogikę krytyczną oraz 
krytyczną socjologię wiedzy i oświaty, skupione na ujawnianiu tego, co w szkole 
jest złe. Taka geneza sprawia, że dydaktyce krytycznej, która sproblematyzowała 
oczywiste ustalenia psychologów kształcenia, obca pozostaje logika podejścia 
prakseologicznego czy normatywnego. Jest ona natomiast nastawiona na „napra-
wianie programu nauczania oraz na nasycenie szkolnego uczenia się uczniów 
treściami i strategiami, które umacniają ich angażowanie się w tworzenie 
świata wyznaczonego przez krytycznie rozumianą sprawiedliwość” (tamże: 207). 
Do strategii właściwych dydaktyce krytycznej Klus-Stańska (tamże: 210–216) zali-
cza m.in.: zastąpienie przekazu komunikacyjną wymianą, ukazywanie niejedno-
znaczności i sprzecznych punktów widzenia, debatowanie i projektowanie, kry-
tyczne czytanie. Przestrzega jednak przed identyfikowaniem konstruktywizmu 
dydaktycznego z dydaktyką krytyczną, która w samodzielnym myśleniu uczniów 
widzi nie wartość autoteliczną, ale przejaw oporu wobec zastanej rzeczywisto-
ści społecznej.

O ile dydaktykę krytyczną można uznać za mentalnie oswojoną, dzięki 
znacznej popularności pedagogiki krytycznej w Polsce (czego nie należy mylić 
z powszechnym akceptowaniem wyników jej analiz oraz oceną ich praktycznej 
edukacyjnej przydatności), o tyle dydaktyka libertariańska stanowi swoistą terra 
incognita. Klus-Stańska (tamże: 220–221) lokuje przyczyny tego stanu rzeczy 
w kształcie polskiej debaty publicznej, podkreślając przy tym, że „w edukacji 
i nauczaniu myśl wolnościowa jest widoczna, choć z reguły tak nienazywana” 
(tamże). Podstawowe źródła dydaktyki libertariańskiej – niehomogenicznej podob-
nie jak dydaktyka krytyczna – są zbliżone do wspólnych dla obu orientacji prze-
słanek, które wyrastają z socjologicznych teorii konfliktu a także z idei desko-
laryzacji Ivana Illicha oraz koncepcji i  praktyk edukacyjnych Paula Freire. Choć 
libertariański model edukacji jest hybrydyczny teoretycznie i bywa niespójny, bo 
czerpie tyleż z progresywizmu, co z psychologii humanistycznej i konstruktywi-
zmu, jednak – jak podkreśla Klus-Stańska (2018: 224–225) – w obrębie paradyg-
matów transformatywnych zachowuje wyraźną odrębność od dydaktyki krytycznej.
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Jego istota – twierdzi Autorka, przytaczając liczne argumenty – zawiera się 
w stosunku do wolności: zwolennicy opcji krytycznych widzą w akceptowanych 
przez nich regulacjach państwowych narzędzie ochrony praw jednostki, nato-
miast libertarianie „regulowanie ich życia paragrafami traktują jako tych praw 
łamanie” (tamże: 226). Stąd też wśród pojęć opisujących nauczanie w szkołach 
libertariańskich kluczową rolę odgrywają te, które dotyczą ucznia. Są to: „wol-
ność ucznia, odmowa ucznia, decyzje uczniów, indywidualizm, dokonywanie 
wyborów”, a także samouczenie się i uczenie się rówieśnicze (tamże: 255). 

 Klus-Stańska, jako pierwsza w Polsce, dokonuje – w oparciu o bogate źró-
dła anglojęzyczne i rzadkie rodzime – rekonstrukcji dydaktyki, która wiąże się 
z nurtem edukacji libertariańskiej. Rozważania te są tak obszerne i niosą tyle 
nowych, nieoswojonych poznawczo oraz wewnętrznie zróżnicowanych treści, że 
nie sposób ująć ich w krótkiej syntezie. Zresztą równie wiele walorów meryto-
rycznych posiada charakterystyka teoretycznych podstaw pozostałych dydaktyk, 
którą cechuje klarowna, pogłębiona i wyważona argumentacja, wykorzystująca 
rozległą i nad wyraz aktualną literaturę przedmiotu, znacznie wykraczającą poza 
powszechnie przytaczane źródła. 

Dotychczas skupiałam się głównie na merytorycznych powodach, dla któ-
rych z pełnym przekonaniem odsyłam czytelnika do książki: Paradygmaty dydak-
tyki. Myśleć teorią o praktyce. Natomiast kolejne jej walory dostrzegam w przy-
jętej przez Klus-Stańską strategii porządkowania treści w poprzek podziałów 
paradygmatycznych. Tworzy ona strukturę przypominającą siatkę pojęć, której 
osnowę stanowią takie kluczowe kategorie, jak: podstawowe źródła teoretyczne, 
założenia dotyczące uczenia się i nauczania oraz główni przedstawiciele danej 
orientacji. Każda z kategorii jest wielokrotnie konkretyzowana w podręczniku, 
stosownie do specyfiki danego paradygmatu, co podkreślają pogrubienia kluczo-
wych słów oraz sygnalizowanie na marginesach wprowadzania nowych wątków. 
Dzięki takim zabiegom odbiorca tekstu otrzymuje rodzaj legendy ułatwiającej 
czytanie mapy paradygmatów i wykorzystywanie jej stosownie do jednostko-
wych potrzeb. Kwestia jest o tyle istotna, że głównymi adresatami podręcznika 
Klus-Stańska czyni studentów – przyszłych nauczycieli i pedagogów. By przybli-
żyć im realia, pomagające zrozumieć codzienny wymiar paradygmatów, podaje 
przykłady rozwiązań praktycznych, co jest ważne także dla tych czytelników, 
którzy nie potrafią sobie wyobrazić innej szkoły niż ta, znana im z osobistego 
doświadczenia. Równocześnie Autorka zakłada, że odbiorca jest merytorycznie 
przygotowany do lektury, czyli orientuje się w podstawowych pojęciach i nur-
tach pedagogiki ogólnej.
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Prawdziwe jednak wyzwanie dla kogoś, kto jest przyzwyczajony do powszech-
nie obecnej w polskiej edukacji narracji, przekonującej o słuszności przedsta-
wianego rozwiązania lub jego wyższości nad innymi, pojawia się na końcu każ-
dego podrozdziału. Tam właśnie Klus-Stańska podsumowuje charakterystykę 
danej paradygmatycznej odmiany dydaktyki, wskazując oraz omawiając jej silne 
i słabe strony. Zabieg ten potwierdza deklarowane przez nią dążenie do zacho-
wania bezstronności, ale też stawia w sytuacji wyboru, aktywizując czytelnika 
(studenta, badacza, nauczyciela), który „musi dokonać przemyślanego wyboru 
akceptowanego przez siebie sposobu myślenia, rozumienia i działania dydak-
tycznego” (Klus-Stańska 2018: 9). Na aksjologiczny potencjał takiego manewro-
wania między Scyllą i Charybdą zwraca uwagę Witkowski (2007). Z kolei Henryka 
Kwiatkowska (2008: 149–150) twierdzi, że radzenie sobie z  ambiwalencją jest 
„podstawowym składnikiem kondycji intelektualnej nauczyciela”, zaś Bogusława 
D. Gołębniak i Beata Zamorska (2014) czynią ją elementem dialogicznego ucze-
nia się i składnikiem „nowego profesjonalizmu nauczycieli”. 

Sens strategii zderzenia ze sobą silnych i słabych stron poszczególnych 
odmian dydaktyki można również odczytać za Jerome S. Brunerem (2006: 205) 
jako próbę wytrącenia odbiorcy z automatyzmów, w których jest zanurzony. 
Posłużenie się kontrastem, zbudowanym dzięki zestawieniu „dwóch przeciwnych, 
lecz równie rozsądnych relacji o «tym samym» zdarzeniu” (tamże), autor ten uważa 
za pierwszy krok prowadzący do uchwycenia pełnego sensu własnych poczynań 
lub do dostrzeżenia przez jednostkę innego znaczenia pozornie oczywistych 
działań, wartości lub postaw. Tym samym recenzowany podręcznik ujawnia swój 
kolejny wymiar, trudny do przewidzenia, bo możliwy do zrealizowania tylko 
w procesie konstruowania wiedzy przez konkretne jednostki. 

Podsumowując, „poprzeczna” struktura recenzowanej książki nie jest tak 
wyrazista, jak zasadnicza typologia, ale trudno nie dostrzec jej zalet, czyli: kon-
sekwentnej konstrukcji wywodu, adekwatnej narracji oraz funkcjonalnej strony 
graficznej podręcznika. Jej rola jest znacząca dla nieliniowego poruszania się po 
mapie paradygmatów dydaktyki i tworzenia własnych „szkiców terenowych” tej 
dyscypliny naukowej. 

Dzięki nienarzucającej się strategii wewnętrznego ładu można spojrzeć na 
warstwę teoretyczną podręcznika także z perspektywy, która wykracza poza 
przedstawione powyżej autorskie uporządkowanie paradygmatyczne, ale go 
nie podważa, tylko wydobywa z niego własną siatkę kategorii. Założenie to 
pozwoliło mi wśród dydaktyk przedstawionych przez Klus-Stańską wyróżnić 
trzy ich typy: 
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1. Dydaktyki stabilne są łatwe do zidentyfikowania dzięki jasno określo-
nym przesłankom i wyraźnym granicom paradygmatycznym, krępującym możli-
wości ich swobodnego przekształcania się, co na przykład ma miejsce w dydak-
tyce instrukcyjnej. Ewoluuje ona wolno, poprzez ostrożne wchłanianie nowych 
elementów i redukowanie ich specyfiki do własnych potrzeb, ale dzięki temu 
zachowuje swoistą niezmienność teoretyczną i praktyczne zakorzenienie. O takim 
kierunku wewnątrzparadygmatycznego rozwoju Klus-Stańska wspomina w arty-
kule: Myślenie poza diagnozą i ewaluacją. Pytanie o możliwość zmiany logiki tworzą-
cej edukację (2013). W recenzowanym podręczniku wykorzystuje natomiast inną 
opcję, prowadzącą do „odświeżenia” grupy silnie zsocjalizowanych dydaktyk. 
Sprowadza się ona do odsłaniania ich nowych aspektów lub tylko zapomnia-
nych niuansów, jak – na przykład – do ujawnienia reminiscencji socjalistycznej 
pedagogiki Iwana Kairowa, pobrzmiewających w dydaktyce normatywnej (Klus-
Stańska 2018: 66–68). 

2. Dydaktyki pograniczne pojawiają się w miejscach rozwidlania się teorii, 
a więc posiadają dwa rodzaje cech: (a) pozwalające na czytelne ich przypisanie 
do podstawowych założeń danego paradygmatu; (b) decydujące o ich wyrazi-
stej odrębności od innych dydaktyk wchodzących w skład danego paradygmatu. 
Jednym z przykładów jest dydaktyka humanistyczna. Jej pograniczność wydobyła 
Klus-Stańska, włączając ją w obszar paradygmatów konstruktywistyczno-inter-
pretatywnych, co nie jest zupełnie nowym rozwiązaniem, ponieważ konstruk-
tywizm jest łączony z dydaktyką humanistyczną także w innych klasyfikacjach 
dydaktyk, na przykład stosowanej przez Bolesława Niemierkę (2007). Koncepcja 
ta nie zyskuje jednak w tym drugim przypadku pogranicznego charakteru, ponie-
waż zostaje utożsamiona z podejściem humanistycznym w ujęciu Carla Rogersa 
i podporządkowana wprost tej ideologii pedagogicznej (Niemierko 2007: 125). 
Podany przykład pokazuje, że dydaktyki pograniczne mogą być w powszechnym 
odbiorze łatwo redukowane do swoich elementarnych założeń, co de facto pro-
wadzi do zlikwidowania lub pragmatycznego przemilczania ich tożsamości, która 
ujawnia swoją odrębność dopiero w bardziej zaawansowanych czy szczegóło-
wych przesłankach tworzących strukturę teoretyczną danego paradygmatu. Na 
podobne problemy natrafiają odmiany dydaktyk konstruktywistycznych, często 
sprowadzane do uogólnionego, „jednego” konstruktywizmu. Kwestie te Klus-
Stańska ponosiła wielokrotnie, w tym najpełniej w monografii Dydaktyka wobec 
chaosu pojęć i zdarzeń (2010). 

3. Dydaktyki in statu nascedi są najtrudniejsze do rozpoznania, bo ich pod-
stawy teoretyczne cechuje wyrazista hybrydyczność, a statusy naukowe są jeszcze
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nie do końca rozstrzygnięte, co najtrafniej ilustrują przykłady konektywizmu 
i dydaktyki libertariańskiej. Wyróżnia je także fakt, że w rekonstruowaniu ich spe-
cyficznych cech znaczącą rolę odgrywają rozproszone egzemplifikacje praktyczne. 

Ten ostatni z typów dydaktyk bardzo silnie, choć nie wyłącznie, decyduje 
o elastycznym i dynamicznym charakterze mapy paradygmatów, stworzonej przez 
Klus-Stańską, a także wyraźnie ukazuje jej wielostronne relacje z praktyką edu-
kacyjną. Można zatem zasadnie powiązać przyjętą przez Autorkę podręcznika 
koncepcję teoretyczną z tym rodzajem myślenia o społecznym tworzeniu rzeczy-
wistości, które niegdyś zaowocowało w polskiej pedagogice „pedagogiami pogra-
nicza” (1990), „pulsującymi kategoriami” (Rutkowiak 1995) czy „migotaniem zna-
czeń” (Melosik, Szkudlarek 1998). Już wówczas Joanna Rutkowiak (1995) zwracała 
uwagę, że nawigowanie w obszarze odmiennych paradygmatów wymaga wyka-
zania się aktywnością poznawczą oraz gotowością zaakceptowania różnicy, która 
zajmuje miejsce modelowych rozwiązań nastawionych na zapewnienie trwałego 
ładu. Kilkanaście lat później ta sama autorka zarysowała koncepcję przekładów 
międzyparadygmatycznych, potwierdzając, że elementarnym warunkiem doko-
nania tego typu translacji jest intelektualna aktywność jednostki, która potrafi 
sobie uświadomić „wieloznaczność treści zawartych w paradygmacie w danej 
sytuacji i wyartykułować jego inne sensy, odbiegające od tych, które już się 
utarły” (Rutkowiak 2009: 32). 

Tę ostatnią kwestię podejmuje w swojej książce również Klus-Stańska (2018), 
ukazując właściwości języka, jaki dominuje w określonych teoriach, czy zwra-
cając uwagę na pojęcia pozwalające zidentyfikować dany paradygmat. Autorka 
pisze wprost:

Różnica paradygmatyczna oznacza, że te same fakty w świetle różnych paradygmatów są 
czymś innym. Te same czynności, które na gruncie jednego paradygmatu są nauczaniem przyczy-
niającym się do uczenia się, na gruncie innego nie mają z uczeniem się większego związku, 
a nawet mogą być rozpatrywane jako czynnik hamujący aktywność poznawczą uczniów (tamże: 43). 

Oznacza to w uproszczeniu, że o otwartości na przekład międzyparadyg-
matyczny nie decyduje poziom stabilności danej dydaktyki. Głęboka odmienność 
niektórych orientacji, zakorzenionych w świecie nieprzystających do siebie war-
tości, może nie pozwolić na dokonanie translacji, ponieważ różnice między nimi 
wykraczają poza sferę heterogenicznych sensów kryjących się za tymi samymi 
pojęciami. Niemniej w innym miejscu Klus-Stańska (2013) dostrzega możliwość 
takiego spotkania radykalnie odmiennych paradygmatów, które na wzór spo-
tkań ekumenicznych nie tylko zwielokrotnia perspektywy poznawcze, ale też 
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„uwrażliwia na nieoczywistość [...] założeń, uczy dystansu do dokonywanych 
rozstrzygnięć” (tamże: 76). 

W przywołanym kontekście kluczowe wydaje się owo „uwrażliwienie na 
nieoczywistość”, które lokuje znaczenie wiedzy o paradygmatach dydaktyki poza 
obszarem funkcjonalnego posługiwania się nią do odczytywania sensu zdarzeń 
występujących na lekcjach i stosowania wybranych strategii. Mapa paradygmatów 
staje się więc czymś więcej niż narzędziem przydatnym do poruszania się po 
wyznaczonych drogach. Staje się hybrydą w znaczeniu, jakie temu pojęciu nadał 
Bruno Latour (2011), czyli heterogeniczną siecią, która łączy ludzi, twierdzenia 
naukowe, dyskursy społeczne, ale też dokumenty, procedury i rozwiązania tech-
nologiczne, przyznając im równe prawa w oddziaływaniu na społeczną praktykę 
i na siebie wzajemnie. Jeśli sieć jest wynikiem translacji, wówczas znalezienie 
się w jej obrębie nie oznacza podporządkowania, ponieważ każdy element tej 
struktury „posiada rzeczywisty głos rozstrzygający i czyni różnicę” (Bińczyk 2007: 
37). Znajduje się w niej miejsce także na różne uporządkowania, pod warunkiem, 
że uwzględniają one towarzyszące im kontrowersje. Pewne kroki w tę stronę 
zostały zrobione, ale pytanie, czy taka jest rzeczywistość lub przyszłość wielo-
paradygmatycznej dydaktyki – pozostaje otwarte.
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TO LEARN FROM … different generations: 
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Summary

The article presents one of the current directions of development and optimisation of modern 
education – a features of each of the current generations and the use of such teaching tools 
that reflect and embody these features. We are talking about both the didactic and  technological 
features of the learning process and the semantic, essential aspects of the learning process that 
make the learning process itself relevant, meaningful, promising for each of the generations, 
not formally required. The result of such an approach to optimising the learning process is to 
increase the effectiveness of both the learning process and the education system as a whole in 
each specific historical period in the development of society.
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Introduction

Today’s education is a field of sharp controversy, revolutionary ideas, 
transformational modifications, searches and even fantasies that are based both 
on the generation of new visions and on the reproduction and revival of ideas 
of the past – ancient and those which are quite close in time. The reason is on 
the one hand in challenges of the modern moment of the society existence and 
on the other hand in the needs of educational environment itself, which devel-
ops and evolves in accordance with its own laws and intentions.

What kind of education should be today? What kind of teacher should be 
a modern teacher? What kind of student is a modern student? How should one 
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teach? What should be avoided in the learning process? What should be empha-
sised in the learning process? What should be the centre of the educational pro-
cess? This list of questions is nothing like the whole list of issues that actualise 
searches in the educational environment of modern European countries today. 
Among these issues there is also the question “Who should an individuality learn 
from?”, “Who is the bearer of current knowledge and experience today”, and 
“Whose knowledge and experience meet the biggest demand among modern 
generations of pupils and students”?

As, in our opinion, “learning” in the modern world means, first of all, “learn-
ing from different generations” in order to have systematic, historically complex, 
and complete knowledge and experience, which form the basis and grounds for 
generating qualitatively “new” ones – thinking about it without understanding 
the nature of the phenomenon of “generation” is impossible. So, what is a “gen-
eration”, what is its nature and possibilities for research from the standpoint 
of everyday life?

Analysis of existing theories and approaches

In recent years, the theory of generations by American scholars William 
Strauss and Neil Howe has been gaining popularity in educational environment. 
It explains complexities that occur in the modern educational process – both 
at a school and at a university: students changed – representatives of the new 
generation (X, Y or Z), therefore, the process of learning and education in gen-
eral should change. However, it is not the first “theory of generations”, which 
appeared in the continuum of scientific theories, and which should be taken 
into account in both the organisation of the educational process and the devel-
opment of visions on the reform and development of the educational sphere in 
general. However, the history of scientific views on the phenomenon of gener-
ation is much longer, and the circle of scholars who studied this phenomenon 
and created their explanatory theories is presented by such bright personalities 
as Jose Ortega y Gasset (theory and method of generations) (Ortega y Gasset 1997), 
August Comte (idea of preservation of cultural traditions and experience of previous 
generations as a basis for sustainable development of society) (Comte 1996), Margaret 
Mead (theory of cultures based on the types of interaction of generations) (Mead 
1998), Carl Mannheim (idea of the dominant role of the “past” in the actual experi-
ence of each generation) (Mannheim 2008), Emile Littreé (idea of the four stages of 
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generational development) (Littreé 1890–1907), John Stewart Mill (a system of views 
on the progress of society through the development and progress of generations) (Mill 
2001), François Mantre (theory of social generations) (Mantre 1920), Nikolai Berdyaev 
(theory of four qualitative states of the era) (Berdyaev 1990), etc.

Howe and Strauss (2004), authors of the modern theory of generations X, 
Y, Z, define a generation as a collection of all people born in a time interval of 
approximately 20 years or one phase of life: childhood, youth, middle age and 
old age. Generations can be identified if they meet three criteria:

1. they are representatives of one generation sharing one historical epoch: 
they are faced with the same key historical events and social trends, 
being at the same stages of life;

2. they share certain general beliefs and behaviour patterns;
3. having notion of experience and features that they share with their 

peers, representatives of one generation will also share the feeling of 
belonging to this generation.

Strauss and Howe built their typology and research of American history 
and reality by analysing historical and everyday features of American society. 
However, it is possible to find common features of generations distinguished 
by the authors in other traditions and cultures, in particular:

 Generation X (born in 1961–1981). As Howe and Strauss wrote, this is 
generation of single people who are dedicated to hard work and per-
sonal success. These are people who since childhood have been accu-
stomed to self-reliance: they did their lessons on their own, got ready 
for school, cooked their lunch and performed most of the tasks without 
any help. Representatives of this generation are characterised by global 
awareness, technical dignity and independence in virtually everything. 
Most often, they prefer to work in the same organisation for 30–40 
years, gaining experience and rising from the lowest level to heads and 
directors (Howe & Strauss 2004).

 Generation Y (born in 1982–2000). Features of this generation led to 
external environment around them, which was changing incredibly 
fast, so the millennials do not “resemble” their parents. Prestigious 
work and career growth are not for them. They are not ready to 
work for one company for many years, prefer a flexible schedule and 
an immediate reward for the work done. Generally, these are ener-
getic people who are easy to adapt, able to work in huge volumes, 
constantly striving for new knowledge and development. They under-
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stand that time moves fast, so they do not want to be narrow specia-
lists, but they develop in different fields at the same time (Howe & 
Strauss 2004).

 Generation Z (born 2000– ..). Howe and Strauss wrote that these are chil-
dren who did not just grow up with the Internet, but were born with an 
account on Instagram and no longer imagine life without digital tech-
nology. They are not accustomed to physical labour and are not able to 
understand how it is organised. They are locked in self-expression and 
self-development. People from Generation Z have a built-in immunity to 
advertising because they have got used to it since childhood. They do 
not worship brands. It is important for them that the product is envi-
ronmentally friendly and, most importantly, useful, which will develop 
them as a person. The border between real and virtual lives for the next 
generation is almost erased. Generation Z already surpasses the speed 
and mental development of the previous generation. Members of this 
generation learn more quickly, better interact with technologies and 
always gain new skills (Howe & Strauss 2004).

We can argue whether this theory is scientifically and statistically proven 
or it is just a superficial generalisation of the set of facts. However, one cannot 
ignore the objective differences and peculiarities of pupils and students who 
represent the constantly changing present. Therefore, it is appropriate to refer 
to the scientific theories of generations in order to comprehend the statement 
“To learn from ... different generations” more deeply. After all, education is what 
is happening “today” for the sake of what will be “tomorrow”.

The theory and method of generation 
in main components

José Ortega y Gasset noted: “The reality of life is not the way it shows itself 
for an observer from the outside, it is open only to the one who sees it from 
the inside, is open to everyone who experiences it, as long as one lives” (Ortega 
y  Gasset 1997). When cognising another life, “one should look at it not from 
our own, from an external point of view, but from the very life’s angle or from 
the standpoint of the one who lives it” (Ortega y Gasset 1997). This statement 
is particularly interesting according to the study of the phenomenon of the gen-
eration, because each particular explorer belongs to a certain generation, and 
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therefore the study of any other generation for him is comprehension of the 
unknown – terra incognita.

According to the opinion of the same author, a generation can be compared 
with a “caravan”, in which a person is assigned to have the role of a prisoner 
and, at the same time, a secret volunteer who is content with his destiny. He 
goes in this caravan, devoted to contemporary poets. Sometimes another caravan 
passes by, which looks strange to him and does not have the same appearances 
– it is another generation. Maybe the feast will mix them all but in their daily 
existence, they, even coming together, are clearly divided into two incompatible 
groups (Ortega y Gasset 1997). 

Each person according to the way of existence is included in a specific social 
group whose boundaries are determined by certain age parameters of the mem-
bers of this group. Such a large social group receives the status of a generation 
when the continuum of all meaningful connections (real and conditional) that 
unite the members of this group, specifically values, ideals, beliefs, expectations, 
etc., is taken into account (Ortega y Gasset 1997: 258).

The reason and the rhythm of historical changes are reflected in the fact that 
human life always continues at a certain age. Life is time, as Wilhelm Dilthey (1912) 
and Martin Heidegger (1997) noted. “And time is not cosmic, and therefore not 
infinite. No, it is limited, finite, and therefore timeless and insurmountable. A man at 
any moment of life is in a certain age phase. Age is a permanent man’s stay in the gap 
he was given for a short time; he is always either at the beginning of his life or moves 
to its middle, either half way, or is coming to an end.” (Ortega y Gasset 1997: 260).

You can find different ways to determine the chronological status of gen-
erations: 1. the one that is determined by the limit of 20 years. Thus, the main 
generations are determined by age limits of 20 – 40 – 60 years. These are the 
so-called socio-historical generations; 2. within each generation, one can dis-
tinguish between “sub-generations” or “mini-generations”, with a difference of 
five years – these are the so-called social-psychological generations. Antagonism 
between them is practically absent, but it can manifest itself in the conditions 
of radical changes in society when this difference becomes significant; 3. when 
it comes to the system of generations of a particular historical period, a period 
of time, then we can talk about a cultural-historical generation, in the chron-
ological and substantive limits of which there is a certain “averaging” of both 
socio-psychological and socio-historical generations. This way, the twenty-year-
olds and sixty-year-olds will belong to one cultural-historical generation of, say, 
the Enlightenment or the second half of the twentieth century, and so on.
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The basis of the chronology of generations since ancient times has been 
made of different ideas about the number and content of the main age periods 
of human life. So there can be distinguished three, four, less often – five, seven, 
and even ten major age groups. Plutarch distinguished the following major age 
groups: boys, youngsters, and old people. Aesop thought it necessary to distin-
guish a young man, a mature man, an elderly man and a shabby elder. Aristotle 
pointed to the existence of three age periods: young, adult, old.

Characteristics of a generation in a particular historical time, certain “today” 
involves the introduction of one more meaningful definition: contemporary – peer. 
Considering the various forms of relations between generations, there are two 
main ones: imitation and conflict. Although in reality one can find a fairly large 
number of transitional forms between the first and the second one, which deter-
mines the diversity of forms of life. The conflict of generations has cultural and 
historical nature. Nobody can accurately say when it arose and why it remains 
an integral part of the development of any culture, any society. However, eth-
nographic studies indicate that conflict relations are peculiar to human society, 
regardless of the level at which the level of cultural development is.

Studying various forms of relations between generations, Mead (1998) dis-
tinguishes three types of cultures that determine one or another type of such 
relationships: – post-figurative culture, when children first learn from their pre-
decessors; – configurative culture when both children and adults learn from their 
peers; – prefigurative culture, when adults also learn from their children (it can 
be argued that this type of culture is a sign of modern society).

Post-figurative culture is a culture where “every change occurs so slowly and 
imperceptibly that grandfathers, holding their newborn grandchildren on their 
hands, cannot imagine for them any future other than their own past. The past 
of adults is the future of each new generation; the life they lived is a scheme of 
the future for their children and grandchildren” (Mead 1998: 322). Post-figurative 
cultures in which adults could not imagine any changes and therefore passed on 
to their descendants only a sense of immutability of life, were typical of human 
communities for millennia or even before the beginning of civilisation.

The main features of post-figurative cultures, which directly determine the 
appropriate way of interacting generations, are: 

 lack of writing, which causes the passing on of experience only in a direct 
way;

 the absence of any doubt in the younger people concerning understand-
ing of their own personality and destiny, the future as a whole; 
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 the absence of an idea which is different from the grandfather’s idea, 
the idea of a possible way of life; 

 unconditional belief that the older generation serves as a perfect exam-
ple of life; 

 the predominance of a sense of timelessness and an all-powerful habit 
of organising and fulfilling life (Mead 1998: 323).

Ethnographic studies indicate that relations between generations in a post-fig-
urative society are not necessarily conflict-free. In some societies, every young 
generation is expected to rebel – an attitude of contempt for the wishes of elders 
and the seizure of power among older people. However, in general, exemplary 
life patterns, created and preserved by older generations, are accepted and 
reproduced by a younger one practically in the unchanged form. Invincibility is 
maintained in the memory of young generations by squeezing out of all that 
violates continuity and identity. This is the most effective mechanism for ensur-
ing the sustainability of most post-figurative cultures.

Configurative culture is a culture in which the behaviour of contemporaries, 
their present life and the “present” experience is acquired by the dominant model 
of the behaviour of people belonging to this society. It should be noted that in 
the configurative society there are prescriptions of passing on the culture inher-
ent in the post-figurative society, however there are signs of a configurativeness 
which are considerably important. In general there are few societies where config-
uration is the only model of existence. Often, one can contemplate the synthetic 
form of organisation of societies which combine signs and post-figurative, and 
cooperative cultures. In all configurative cultures, older people are also dominant 
in the sense that they determine the style of the configuration, determine the 
limits of its detection in the behaviour of young people. There are societies in 
which the approval of elders appears decisive in adopting a new form of behav-
iour, that is, young people are not trying to be like their peers, and older once 
as the last resort, whose decision depends on the fate of innovation (Mead 1998).

Modern society is an example of a cooperative system of passing on the 
experience of generations. Wherever this becomes possible, the elderly and 
young people are perceived as a natural difference in the behaviour patterns 
of each next generation in comparison with the previous one. However, quite 
often you can also find conflicting ways to respond to this difference. Mead 
notes that in societies where strong conflicts between generations are observed, 
conflicts that find expression in the quest for secession or in the long struggle 
for the symbols of power, especially when it moves from one to another, it is 
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quite possible that this conflict itself is the result of any serious change in the 
environment (natural, social, spiritual, etc.). Being once included in the culture 
and adopted as non-hostility, conflicts of this type become an integral part of 
both post-figurative and cooperative cultures.

Today, in a world united by electronic communicative systems, young people 
have a common experience, an experience that old people have never had and 
will never have. Contrary to that the older generation will never see the lives 
of young people repeating their unprecedented experience of change. This gap 
between the generations is completely new, it is global and universal. Today’s 
children grow up in a world not known by the elderly people, but some adults 
predicted that this would be the case. Those who foresaw were the forerunners 
of a prefigurative culture, the future of which is unknown (Mead 1998).

Each generation has and fulfils its historic mission. Therefore, they say that 
each generation has its vocation and purpose. This statement confirms the rec-
ognition for each generation of a certain subject-historical role, which it plays in 
its specific time of life and in the general time of the history of mankind. “One 
should not confuse the life destiny, the structure of life of those who belong to 
the generation of unity times and comprehensiveness, and those who are part 
of the generation of the era of narrow ties, heterogeneity and scattering. There 
are generations whose purpose is to destroy isolation, loneliness of their peo-
ple, to include it in the spiritual community with other nations, in wider human 
unity, and, after completing a separate “home history,” to deduce the latter into 
the infinite space of world history” (Mead 1998: 261).

Interesting to understand the diversified experiences of different genera-
tions is the theory of intercultural management by Fons Trompenaars (2012), 
in which six cultural dimensions are proposed to actually diversify the types of 
cultures / generations, and hence the types of their experience: 

 Universalism / specificism (concreteness) – social obligations against per-
sonal responsibilities; 

 Individualism / collectivism – personal needs in opposition to the goals of 
the group; 

 Neutral relationships / affective – emotional orientation in relationships; 
 Specific relationships / diffusions – the level of engagement in the relation-

ship;
 Result / observation – legalisation of power and status.
There are examples by which the author illustrates the meaning and differ-

ence of these cultural dimensions, in particular – “universalism / particularism
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(concreteness)”. According to the degree of readiness to follow the laws or find 
the basis for their violation, Trompenaars divided traditional (national) cultures 
into universal and particularistic (concrete). In cultures where universal truths 
prevail, traditional law-abidingness is traditional. In particular cultures, the search 
for causes is commonplace and is a moral excuse for breaking rules. Universalism 
means that basic ideas and traditions can be applied everywhere without mod-
ifications. Particularism assumes that circumstances dictate how to use ideas 
and traditions. As an example of this dimension in business is the role played 
by contracts in different cultures. Thus, in universalist cultures, contracts are 
a way of life, and in a particularist process, their signing is based on relations 
with people who play an important role in the sphere / country. Similarly, char-
acteristics and signs of cultures are different in other “cultural dimensions”. It 
is evident how different cultures / generations can differ from each other – up 
to the opposites that are quite difficult to overcome in real life and activity.

Development and effective application in cultural-historical, social-psycho-
logical and other forms of scientific knowledge of methods of content skills, 
analysis and forecast of the main characteristics and subject-historical role of one 
generation or another is one of the most interesting sections of knowledge and 
research of social phenomena of a macro level, among which is the phenomenon 
of generation (Foucault 1996; Batay 1994; Manokha 1995).

Recognising that in each “today” coexist interconnections of several gener-
ations, it should also be recognised that the relations that are formed between 
them – depending on different age attributes – form a dynamic system with 
their forces of attraction and repulsion, compatibility and incompatibility, con-
sent and disagreement , which make up the reality of life for every moment. 
For studying and analysing this system, Ortega y Gasset proposed a method of 
generations: “Using the idea of a generation as a method of historical research, 
we only carry out the projection of this structure into any past. The method 
of generations allows us to see this or that historical epoch from the inside” 
(Ortega y Gasset 1997: 263). Since the generation reveals a glorious historical 
connection between the generations of the past, the present and the future, one 
must admit that the generational method is of key importance in the knowledge 
of the history of society and culture. The method of generations is based on 
a number of initial postulates:

1. The concept of age should be compared not with the mathematical, but 
with the life reality. Age cannot be reduced to a date. Inside the life path of a man, 
age is a given way of life. Within the limits of his life, he forms a separate life 
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with its beginning and end. So, somewhen youth begins and ends, just like life 
begins and ends. We are young not only for one year, but for a certain number 
of years. That is why age is not a date, but a “date zone”. In one age coexist not 
only those who were born in the same year, but also those whose birth dates 
belong to one “date zone”, which is determined by the time scale of 15–20 years;

2. Each generation represents a certain important, unchanging and irre-
versible interval of historical time – the life path of mankind. The structure of 
the life of each generation directly determines the structure of the life of future 
generations. In this sense, each generation “holds” in itself all the further days, 
and the present day is a derivative of the past, and this connection is unchanged;

3. The historical reality in its entirety is created by people who are at two 
different stages of life, each of which lasts for 15 years. First, these are people 
from thirty to forty-five – the age of the beginning, creativity and  polemics; and 
secondly, these are people from forty-five to sixty – the period of ruling and reign. 
The latter ones live in the world that they created, the former ones are just 
beginning to create their own world. We can say that every historical generation 
has 15 years of formation plus 15 years of rule;

4. The main thing in the coexistence of generations is not that one gen-
eration changes the other, but being contemporaries, although not peers, they 
coexist. The main thing is their interconnection and the result of it;

5. Meaningful analogues of the livelihoods of each generation should be 
considered: the system of beliefs, value orientations and dominant cultural-his-
torical ideas; the continuum of real-practical achievements obtained during the 
period of their formation and domination; the hierarchy of meaningful conse-
quences caused by the achievements in the progress of the cultural-historical 
process in general and in life-styles of the younger generation in particular. It 
is these content components that are primarily subject to analysis when apply-
ing the generational method. Implementation of the generation method takes 
place according to the established scheme through the application of appropri-
ate analytical matrices.

The method of generations was created primarily to find out the historical 
retrospective of past times, epochs, periods for the purpose of the content qual-
ification of the historical mission of generations that lived in the studied histor-
ical time. However, it can also be used to realise the historical perspective as 
a predictive means of cognition. In this modification, the generation method has 
great potential for application in the fields of psychology organisations, political 
psychology, social psychology and sociology (Manokha 2001).
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Some conclusions

One of the bitter lessons of life that everyone learns sooner or later is under-
standing of the secret that from the very day of birth we are glued to a certain age 
group to a certain lifestyle, Ortega y Gasset (1997) said. Generation is a holistic 
life example that invariably imprints on individuals their personal and social life. 
In this reflection there are both the resulting existence of previous generations, 
and the potential of creating a fundamentally new generation for the future. In 
the understanding and wise attitude to these truths, perhaps, is the guarantee 
of avoiding conflicting cross-sections of different generations, which belong to 
one majestic reality – the present. This statement includes one of the essential 
moments of “learning”, and one of the essential features of “education”.
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Drawing together the ideas of holistic and inclusive education, there emerges 
a conceptualisation of educational settings and activities existing in the space 
within and between the interactions and relationships between active, psycho-so-
cial human beings, be they adults or children, in the context of their particular 
social and cultural circumstances. Relationships underpin all learning, in positive 
or negative ways, and this happens irrespective of the fact whether the relation-
ship and its influence is acknowledged or not (Hayes et al. 2017). It is impossible 
to analyse children and educators as individual subjects, they are rather defined 
in terms of relationships analysable in the context of an educational encounter 
(Hederman 2012), and each actor, adult or child, brings experience of a whole 
range of prior contexts, cultures and relationships into each new encounter 
(Bronfenbrenner & Morris 2006). Important relationships in education include 
those between children and their peers, between children and adults, between 
educators and families and between educational settings and the communities 
and societies in which they are rooted. 

Holistic version of education

Holistic education stems from the idea of holism and the holistic concept 
of a human. The former one is about understanding the world through relation-
ships and inter-reliance and breaking unilateralism, where all spheres of reality 
are degrees of increasing differentiation of the same unity. The latter one – the 
holistic concept of a human assumes comprising various spheres of cognitive, emo-
tional and social activities which are accompanied by human qualities and abilities 
(knowledge, emotions, social competences, strategies of actions, etc.). There is no 
possibility to separate these spheres of functioning, as emotions and feelings are 
displayed and the atmosphere of interpersonal communication and social expe-
rience is perceived as the most essential for the effects of the learning process. 

The holistic education is perceived as a counterproposal for the traditional 
model of education and encyclopaedic knowledge aiming at a better prepara-
tion of a unit to life in a constant change – i.e. to a better self-understanding, 
understanding of the world around and to learning how to live in this world. 
This understanding is supported by the humanistic version which emphasises 
freedom, individuality and emotions of a human expressed in e.g. humanistic 
psychology and the Gestalt school of therapy. Holistic education can also be 
observed in its constructivist shape in two versions: i) developmental, which 
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emphasises the cognitive area, i.e. knowledge, abilities and activeness, independ-
ence and self-control and ii) social, being closely related to developing social 
competences such as: cooperation, assertiveness, tolerance, multiculturalism, 
constructive communication When properly integrated, they foster multilateral 
development of a human, and ensure preparation for a creative and independent 
life in the changing world. What is more, from the holistic point of view and 
the holistic concept of a human, each event, situation or task a human faces in 
their life has their cognitive, emotional, social and activising potential. Whether 
it will have a holistic impact on a human, which means whether it will be con-
cise, activising, creative, or whether it will foster creative and critical thinking 
or provoke to thinking depends on the defining of the process of learning. The 
process of learning from the holistic point of view is understood as a process 
of generating knowledge in the mind of a learner, gaining social experience as 
well as improving communication skills. It is essential for the process of learn-
ing that the learning environment should be organised properly in a classroom 
or outside: materials and tools supplied, discussions moderated in the way that 
support and advising, mutual reliance and interpersonal communication natu-
rally foster “situations of learning with…” i.e. i) I learn with you – you learn 
with me; ii) they learn with us – we learn with them. It is a type of a symmetric 
relationship which abounds with opportunities for mutual learning. The omnis-
cient teacher withdraws and is replaced by a learning, cooperative community 
exchanging meanings and social interactions. 

The holistic education disposes of numerous tools which can support, foster 
or arrange this kind of process of “learning with…”. There are methods and forms 
of work with children which treat a child as an active searcher and participant of 
social interactions proposed by the holistic education. All of them are child-ori-
ented and take into account a child’s potential and interest in the world, draw on 
culturally adequate topics, use children’s and other people’s experience, exchange 
of opinions, abundance of expressions and ability to communicate and cooperate. 
These solutions include: 1.  Problem-solving teaching which allows children to 
create their own intellectual problem-solving strategies, 2. Evaluation methods 
which allow for various performances, improvisations, dramas, stimulations or 
play, 3.  Strategies of practical actions with experiments, observations, or chil-
dren-made measurements, 4. Dialogues aimed at exchange of meanings between 
children and educators, and children and their peers, 5. Exploration speech in 
which children’s questions inspire others to research or quest, 6.  Teamwork 
including peer tutorial, 7. Avoiding the dominant role of an educator.
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The proposed solutions fit into a model of learning in cooperation, which 
in turns corresponds with holistic education and emphasises the importance of 
“learning with…”. This model assumes cooperation which means that “by means 
of social interactions a child gets control of intellectual tools, experiences a feel-
ing of a subtle knowledge sharing, certain proxies and certain ways of using 
their minds” (Filipiak 2008: 30). It is a child-centred model which means that 
a child participating in classes where such a community is present has an chance 
to construct their knowledge or search for solutions together with their peers 
and educators, which not only enables them to involve their cognitive area but 
also gives access to their own as well as other people’s emotions, allows them 
to gain new social experience and to communicate in a multidimensional way. 
As Ewa Kochanowska puts it, through such occasions a child is active, makes 
friends, learns together with others and cooperates in search of knowledge. 
What is more, they have the possibility of self-expressing their views and emo-
tions. But above all, they share their own knowledge and gain insight into the 
knowledge of others (Kochanowska 2018). The process of learning understood 
as the one presented above affects the area of individual development as well 
as enables children to learn in cooperation where the category “to learn with…” 
can occur on numerous occasions. 

Inclusive version of education

The 1980s and 1990s, characterised as a time of paradigmatic transition 
in the international social order (Santos 1991), contextualise three remarkable 
events in the field of education which signal a turning point in understand-
ing the status of the social condition of contemporary children and childhood. 
These can be seen i) in sociopolitical terms – the almost universal ratification of 
the Children’s Rights Convention, which enshrines their civil, social, economic, 
cultural and political rights around three interdependent categories – protec-
tion, provision and participation – and the challenges posed by the latter; ii) in 
socio-scientific terms – the constitution of Sociology of Childhood, challenging 
the prevailing medical-psychological perspectives in children’’s research, and the 
current multiplicity of multidisciplinary studies that subscribe to the premises 
of the children’s paradigm as social actors (James & Prout 1990); iii) in socio-ed-
ucational terms – the educational institutionalisation of small children, which 
has become a norm in Western societies (Kjørholt & Qvortrup 2012) and the 
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increasing penetration of quality discourse exerted by neoliberal policies on edu-
cation and the school system. Its repercussions on the reconceptualisation of the 
notion of social inclusion and inclusive education are reflected in the critique of 
the functionalist vision of the social integration of individuals, of the education 
model as a univocal, vertical and adult-centric process of child socialisation into 
the mainstream values, norms, rules and social roles. They all aim at ensuring 
the cohesion and harmony of the society and of the “traditional and dominant 
use of the term ‘inclusion’ and ‘inclusive education’ restricted to children with 
disabilities in educational settings” (Wong & Turner 2014: 54). 

Being a contested concept with multiple meanings, assumptions and agen-
das (idem), the social incl usion and social inclusion in education as one aspect of 
inclusion in society, is intertwined and interdependent with other key concepts 
like those of democracy, citizenship or rights. Therefore their conceptual and 
empirical uses should attend to the particular issues related to the diversity of 
biosocial conditions of children and of their childhoods, without forgetting the 
existent power of relationships and inequalities. Thus, the notion of inclusion as 
a process of transformation and social change recognises and values the social, 
cultural, gender, age, ethnic, religious diversities as a priceless human potential 
and alive socio-educative and political resources, essential to “maximising social 
participation” and “minimising exclusion” in everyday school experiences. The 
processes of learning from this inclusive education perspective could be seen as 
real opportunities to strengthen the ties between the children’s rights to edu-
cation with those to rest, leisure and play, and both, to those of participation. 
They should also promote them into both children and pedagogical cultures 
and their connections; thus getting a refined knowledge about the processes of 
social recognition and belonging among children and with the teachers. They all 
together challenge familiar ways of thinking about children and adult-children 
relationships “and foster expectations for a new role for adults who take care 
of children” (Bae 2009: 394) in and for inclusive education in school contexts. 

From Childhood Studies, Critical Early Education Studies and Children’s 
Rights Studies inclusive education implies: i) assuming children as competent 
social actors with their own interests, conceptual autonomy and agendas, being 
actively involed in relationships with other children and adults to (re)produce 
peer cultures and participate in the school daily life and society; ii) recognising 
children’s peer cultures as plural and public expressions of their agency, alterity, 
voices and participation, reflecting their (re)interpretations of social world; iii) 
valuing and respecting the presence of the children’s ludic cultures – a set of 
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rules and meanings that children produce among peers and learn to master in 
the context of play (Brougère 1998), developing informal and integral learning 
through a selective appropriation of meaningful contents, some of them feeding 
desire for formal learning; iv) understanding children’s participation as the right 
to experience that their voices are taken seriously and have an impact within 
the community. 

Play, as an important mode of social participation involving choices, negotia-
tions and decision-making and of enabling children to build a place of self/hetero 
recognition and belonging, reveals the diversity of children’s voices – non-ver-
bal, informal, improvised and direct – on their own right. A school understood 
more broadly as a site where children’s play fulfil pedagogical rights – realisa-
tion, inclusion and participation – is a school committed to inclusive education, 
becoming children’s space and not children’s service. Thus “learning with…” 
inclusive education enhances play with the very purpose of playing and not only 
as “ludic-pedagogical” activities, instrumental to the precocious schoolarisation 
of children and restricting them to the condition of preschool pupils (Ferreira 
& Tomás 2017). In the same sense, “learning with…” inclusive education by 
emphasising children’s social participation means including “children’s co-deter-
mination in decision-making processes” through democratic practices involving 
intergenerational dialogue, shared power, negotiation and commitment (Bae 
2009). Moving to more inclusive a nd equitable ways of working with children in 
schools requires daring to challenge the traditional adult-children relationship 
and pedagogy through constructivist and participatory (holistic) methodologies 
embedded into an ethic of the sensitive listening to children’s points of view, 
awareness of adult/ethnocentrism and issues of power. 

All these insights into understanding childhood, education and inclusive 
education in contemporary societies provide tools to a critical reflexivity in line 
with Ferreira and Tomás (2017), that advocate that pre-schools and schools are 
the locus of education and citizenship, implying the boldness to reinvent social, 
cultural, political, educational and pedagogical practices by the exercise of mul-
tiple imaginations. A “pedagogical imagination” in which the centrality of the 
child(ren) is not isolated from the social whole, and in which the Pedagogies 
of “invention” and “listening” are viewed as alternatives to transmissive model of 
pedagogy and more fitted to a democratic education, related to the ‘notion 
of emergence’ open to the unexpected, to the co-construction of the curriculum 
with the children by the recognition and appreciation of their knowledge, expe-
riences and their cultures. An “epistemological imagination” makes it possible 
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to amplify and make more complex the analysis of education, childhood and 
social inclusion, taking as a value the theoretical and pedagogical multireferen-
tiality and reflexivity about practices. A “democratic imagination” recognises the 
educational value of collective life in society, including the influential participa-
tion of children in the organisation and decisions that affect daily school life on 
the basis of a negotiated order between adults and children, which leads to an 
understanding of education as a deeply relational process.

Relational education

Research from developmental psychology in recent decades describes the 
fundamentally relational basis of well-being and development of infants and chil-
dren (Hayes et al. 2017). Understanding of this crucial influence of relationships 
originally came from careful observational and experimental studies of infant-par-
ent interactions (Trevarthen 2011) and this provides the root of much criticism 
of psychological perspectives from a reconceptualist or sociological stance – 
early psychological studies removed children and families from their cultural and 
social contexts in order to study them ‘objectively’. As Bronfenbrenner famously 
pointed out, early developmental work became “the science of strange behav-
iour of children in strange situations with strange adults for the briefest possible 
periods of time” (Bronfenbrenner 1979: 19). However, modern psychology is no 
longer mired in the uni-culturalism of the past, just as modern sociology has 
moved on from the deficit models of working class families inherent in writing 
such as the early work of Bernstein (1961) on the so-called ‘restricted’ linguistic 
codes. Our relational conceptualisation of learning is based on an understanding 
of relationships as rooted in the social, cultural, linguistic and temporal contexts 
in which they occur. The neurobiological underpinnings of how these situated 
relationships influence all learning and development are currently being mapped 
out, and we are beginning to see how ‘neurons’ and ‘neighbourhoods’ influence 
each other (Phillips & Shonkoff, 2000; National Research Council 2012). 

Thus, whilst initially controversial, this understanding of the development of 
human learning and development as dependent on early relational interactions is 
now becoming widely accepted. Colwyn Trevarthen (2017) describes how infants 
“are inherently social, interactive, playful, collaborative and meaning-making in 
human ways” and hence the human need “to experience a proper, healthy enthu-
siasm and sense of ‘pride’ in the company of appreciative others”. Trevarthen 



158 A. NOWAK-ŁOJEWSKA, L. O’TOOLE, C. REGAN, M. FERREIRA

describes how this happens developmentally: “LOVE comes before PLAY, which 
is followed by WORK”. An inclusive, holistic, relational approach to “learning 
with” shows how these elements of love, play and work can be intertwined to 
promote a high quality approach to education. 

Our conceptualisation of relational education draws heavily on Cognitive 
Analytic Therapy (CAT), developed initially by Anthony Ryle in London from the 
1960’s onwards. This is a psychotherapeutic approach underpinned by a radically 
relational understanding of human development, well-being and suffering. CAT 
developed as an integration of cognitive, psychoanalytic and Vygotskian ideas 
(for a more detailed description see Ryle & Kerr 2002). It has more recently been 
informed by the work of Bakhtin, introduced to CAT thinking by Mikhail Leiman 
(1992), who drew on the latter to propose a ‘dialogic’ model of the ‘Self’. CAT 
proposes a therapeutic framework focused on reciprocity in relationships and 
the replaying of relational patterns established early in life. In CAT the ‘Self’ 
is understood as fundamentally relationally-constituted: early relationships are 
dynamic two-way processes in which the child is an active participant; these early 
relationships provide the child with an internal working model of relationships 
(reciprocal roles), which then influence how she1 is in future relationships (with 
others and herself) and how she anticipates other people will be with her. Again 
we note that these relationships occur in a context. 

The basic unit for understanding and describing the dynamic nature of rela-
tionships in CAT (other to self, self to other, self to self) is the ‘reciprocal role’. In 
CAT practice, the therapist works ‘alongside’ the client (“learning with”) to make 
sense of and ‘map’ relational patterns in which the client is stuck and which lead 
to their currently presenting problems. Thus, by developing insight, people are 
opened up to the possibility of change. It is overtly acknowledged in CAT work 
that the dynamic therapist-client relationship is the active agent of change in the 
work and the dynamics of this relationship are also mapped and reflected upon. 
We believe the concept of the ‘reciprocal role’ and the process of ‘mapping’ can 
be used as tools to aid and facilitate reflective practice in educational settings, 
and the THRIECE Project is one of the first to apply the learning from CAT to 
the educational sphere. In this way, the frustratingly intangible concept of the 
‘quality’ of relationships, becomes tangible and describable. Educators can reflect 

1 The feminine pronoun is used here for ease of narrative but these processes apply to male 
children equally. Discussion of the impact of gender on relationship formation is beyond the 
scope of this paper.
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on the dynamic nature of the ongoing relationship with a child, a parent or the 
system, and on their role in this relational dynamic. This opens up the potential 
to see how relationships can be moderated and altered as appropriate. Thus, by 
borrowing some of the tools of Cognitive Analytic Therapy, we open up a world 
of possibility in being able to describe, understand and possibly also improve 
early educational relationships, whilst also supporting educators in this process.

The theme of relationships and their importance for learning and devel-
opment can be seen to thread through a wide range of educational research, 
drawing together areas traditionally studied by psychologists, such as emotional 
well-being and social or cognitive development, with areas traditionally studied 
by sociologists, such as the impact of exclusion or inclusion on learning. Thus, 
the understanding of relationships as fundamental to all educational processes 
can be seen to transcend traditional disciplinary borders. This notion of the 
educational value of a collective life in society enacted through interpersonal 
relationships at proximal (local) and distal (societal) level is encapsulated in 
Bronfenbrenner’s bioecological model of human development. It may be that 
bioecological theory can therefore provide a a synthesising framework, driven by 
a focus on relationships, that allows us to draw on multiple perspectives without 
losing coherence. Bronfenbrenner is best known for his 1979 treatise highlight-
ing contexts of development, from direct environmental impacts (‘micro-system’) 
to broader cultural factors (‘macro-system’), and interactions between levels 
(‘meso-system’ and ‘exo-system’). This early work presented systems functioning 
as somewhat static (Hayes et al. 2017), but the model is “an evolving theoreti-
cal system” (Bronfenbrenner & Morris 2006: 793). Its most up-to-date iteration, 
the bioecological model, incorporates the child’s agency, time (socio-historical 
and personal – ‘chrono-system’), and emphasis on reciprocal, non-linear rela-
tionships (Bronfenbrenner & Morris 2006). Thus, culture, agency, society and 
history are now foregrounded as the (entwined) roots from which individual 
relationships grow. 

This yields a dynamic framework that is compatible with reconceptualist 
views of education drawing on sociological foundations, as well as more psy-
chological theoretical foundations, providing a lens for understanding complex 
processes in education (Hayes et al. 2017). It is unfortunate that much work pur-
porting to rely on bioecological perspectives instead reverts to the key tenets of 
the more well-known, but less dynamic, ‘ecological model’ (Rosa & Tudge 2013). 
The earlier version, while certainly a progression from stage-based, individual-
ised, ethno-centric psychological perspectives, is more open to critique through 
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a reconceptualist or sociological lens than the up-to-date model (O’Toole 2016). 
Therefore, educators rooting themselves in those traditions may be prone to dis-
missing the potential of bioecological theory as a unifying framework, without 
understanding its more recent insights. 

In understanding relational (and also holistic and inclusive) approaches to 
education, the bioecological concept of ‘proximal processes’ provides particular 
explanatory power. In brief, Bronfenbrenner & Morris (2006) refer to interactions 
and relationships as ‘proximal processes’ and maintain that they are the “primary 
engines of development” (p. 822), playing a crucial role in education and the 
process of “learning with”. Proximal processes are influenced by the personal 
characteristics of those involved, emphasising the agency of children as co-ac-
tors in relationships – relationships are not simply enacted upon children, rather 
children comprise active participants in the development, nature and quality of 
them. Different people elicit different reactions from us depending on our own 
personal histories and our own cultural and social norms, and all educational 
processes are underpinned by the resulting relationships. 

The potential of holistic, inclusive, relational education 
as a means to transformative action

The aim of the current paper is to begin the process of identifying a con-
ceptual framework for quality education that empowers educators to resist the 
neoliberał pressure to prioritise only that which is seen to have economic value, 
and to view children and childhood as a means to some future economic end. 
Rather, we argue, that the best educators use their learning contexts as a means 
for transformative action, by recognising the cultural, social and individual ‘funds 
of knowledge’ children bring to educational encounters, and using them to build 
relationships that empower children in their learning and in their lives. The 
framework we present here views learning not simply as a function of individual 
development or ability, but rather identifies a bi-directional, exponential synergy 
between children and their social and cultural contexts, mediated by significant 
relationships experienced. Therfore, holistic, inclusive and relational education 
can be transformative in a way that standardised approaches are never likely to 
be, to the benefit of children and the societies in which they live.

The importance of engaging with children and families as individuals with 
their own needs, strengths and cultures cannot be over-estimated. Educational 
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settings must consider issues of diversity such as language, gender, culture, 
religion and socio-economics in developing educational approaches. Unicultural 
perspectives may actually widen pre-existing gaps in experience and understand-
ing (Hayes et al. 2017). The majority of educators try to form positive relation-
ships with parents, families and communities, but without the formal opportu-
nity to deconstruct the impact of socio-economics and cultural and linguistic 
heritage during preservice or continuing professional development, they may 
bring naïve, incomplete or even erroneous understandings to their interactions, 
based on their own educational, classed, gendered and ethnic experiences. Those 
involved in education in Europe at every level from professional development to 
research to policy-making to practice must incorporate diversity into all initiatives. 
Development of ‘one-size-fits-all’ approaches can feed into the very problems we 
aim to address, through deficit models and alienation of traditionally marginal-
ised groups, and the discourse of measurable outcomes, in emphasising prod-
uct, fails to recognise the critical contribution of process to children’s learning 
(Hayes & Filipović 2017). Here we present an imperative to highlight and develop 
process-based quality, based on holistic, inclusive and relational approaches “to 
learn with” children, and argue that this can underlie transformative change for 
systems and for individuals.
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Summary

SELF-ORGANISATION OF STUDENTS’ ACTIVITY AS A CONDITION OF EFFECTIVE ELECTRONIC 
EDUCATIONAL COMMUNICATION

The virtual environment allows solving new educational problems, but also generates new edu-
cational, psychological and pedagogical effects, new experience. 

E-learning, like traditional learning, is realised with the help of three most common tech-
nologies: self-learning technology; one-to-one learning technology; one-to-many learning tech-
nology. At the same time, e-learning interaction involves self-organisation of the individual and 
the organisation of joint distributed activities of students. Self-organisation of the individual is 
understood as the ability to structure personal time, tactically plan own activities, purposefully 
act in solving problems. The effectiveness of educational activities of students in the conditions 
of e-learning depends on how students are guided by their own internal principles, the ability 
to create conditions for the optimization of learning tasks and actions. 
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The article presents the results of theoretical and empirical research of self-organisation 
of the individual in the context of effective distribution of time resources, describes the psycho-
logical strategies of network activity of students, highlights the features of educational styles, 
levels of psychological efficiency of interaction with information technology. 

Key words: self-organisation of activity, network activity, educational style, psychological efficiency

Introduction

Currently, the system of Russian university education is actively implement-
ing virtual educational environments that allow solving various problems: teach-
ing, organising independent cognitive activity of students, managing the peda-
gogical process. 

E-learning, like traditional learning, is realised with the help of three most 
common technologies: technology of self-learning, technology of “one-to-one” 
learning, technology of “one-to-many” learning. 

In the first case, the interaction of the student with educational resources 
with minimal participation of the teacher and other students (self-learning). In the 
second, there is an individualised teaching and learning, organised relationship 
of one student with one teacher or one student with another student ( “one-to-
one” training). The third technology is based on the provision of teaching mate-
rial to students by a teacher or an expert (“one-to-many” training). 

Network educational activity of students is represented by different models 
of interaction. Interpersonal interaction is carried out through correspondence, 
“groups”, electronic presentations, electronic mentoring. The second type of 
interaction is the collection of information, which includes: exchange of informa-
tion, creation of databases, electronic publications, TV tours, joint data analysis. 
The third type of information search, collaborative writing e-texts, simulations, 
social action (Harris 2003: 77–78).

The virtual environment allows to solve new educational problems, but also 
generates new educational, psychological and pedagogical effects, new experience.

Problem statement

Of particular importance is the analysis of the problem of personal deter-
minants of communication (Filipkowski & Smith 2012). Virtual space extends the 
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boundaries of personal freedom, creates conditions for self-expression, self-pres-
entation, self-development. But there are problems related to informational-psy-
chological safety of personality (offset identity, creating an unrealistic image 
of “I”, the threat of the levelling of individuality of personality) (Dunn 2013; 
Westaby, Pfaff, & Redding 2014).

The development of network resources replaces interaction with reality. 
Cyber creates the conditions for new patterns of behaviour, for stereotypical 
new activities. Virtuality of space, time, social relations form special individu-
al-personal manifestations (Sungurova 2017: 54). 

Students are faced with increasing information loads. Involved in network 
communication, they become “consumers” of the content of various informa-
tion resources, where information is given in a structured and formalised form, 
does not require independent processing, analysis and additional understanding. 

Systematic and long-term use of information technology leads to other ways 
of processing, analysis and presentation of information. As an example. One of 
the new methods of independent work is authorisation, which acts as a process 
of transformation of an ordinary text document into a hyperdocument, i.e. work 
with the document, but taking into account the culture of references directly 
to the author. And here we are, unfortunately, faced with the fact that often 
prepared by students work does not meet the stated standards of their writing. 

Or as an example – browsing as the ability of a person to perceive infor-
mation in the course of a cursory review. Of course, the mastery of this form of 
independent learning activities will create the opportunity to reduce the time 
spent on the work, but will ultimately contribute to the expansion of the anal-
ysis and systematisation of information is questionable. 

But it is in the information space that provides access to educational 
resources that new directions are developing, stimulating the development of 
cognitive activity of young people. The transfer of social activity to the Internet 
network communities leads to new social practices of young people. 

The use of Internet technologies in the educational sphere makes it possi-
ble to prepare students for the implementation of professional activities in the 
new infocommunication space. The effectiveness of students’ interaction with the 
new modern educational environment is determined by the readiness for active 
subject activity. In this case, we are talking about the sufficient preparedness of 
the student to the process of independent learning with a high level of reflec-
tion, self-government, self-regulation and continuous pursuit of self-education. 
Of course, a special role is given to self-organisation of students. 
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Today, an integral quality of the future professional in any dynamically devel-
oping sphere should be the ability to effectively organise their work, rational 
spending of their time. In modern society, a student cannot be successful with-
out a conscious attitude to their own learning and the presence of his formed 
life strategy. 

Self-organisation of activities is an important condition for learning from 
experience in a virtual educational environment. The effectiveness of students in 
e-learning depends on how they are guided by their own internal principles, the 
ability to create conditions for the optimisation of educational tasks and actions. 

Let us present some results of theoretical and empirical research of stu-
dents’ self-organisation. 

William Ross Ashby, an English psychiatrist, a specialist in cybernetics, 
belongs to the introduction of the concepts of “self-organisation”, “self-organ-
ising system” (1947). Self-organisation was considered by the author a process 
of ordering one-level elements of the system due to internal factors, without 
external influence. It is characterised by such systemic qualities as adaptability, 
flexibility, reliability, stability, the desire for balance.

The concept of self-organisation quickly penetrated into various scientific 
fields, including psychology. However, the psychological interpretation of this 
phenomenon is ambiguous. 

In Russian psychological studies the problem of self-organisation activities 
, including self-organisation of activity of students, represented in the works 
by Sergey Alexandrovich Bogomaz (2011), Mikhail Ivanovich Dyachenko, Lev 
Alexandrovich Kandybovich (1981), Svetlana Sergeevna Kotova (2012), Irina 
Yurievna Lucheva (2014), Elena Yurievna Mandrikova (2010). Self-organisation 
is considered from the position of activity, personal and integral approaches.

In the structure of self-organisation there are three components: target, 
reflexive and personal. The target component of self-organisation of activity is 
characterised by the adoption and retention of goals, awareness of actions, the 
ability to self-promotion of goals, independent and conscious organisation of 
its activities, sustainability. 

The reflexive component of self-organisation is associated with the ability 
of the student to look into the future, to outline the future of their activities. 
This component is aimed at assessing the attitude to their own activities, mak-
ing adjustments to it. 

The personal component is expressed in the independence of action (the 
search for an effective solution to the problem, the ability to overcome the dif-
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ficulties encountered, the ability to act accordingly to the situation); criticality 
of action; initiative. 

Research question

The problem of self-organisation is relevant both in the process of personal 
and professional self-realisation, and in the context of effective distribution of 
time resources. In our study, the self-organisation of the individual is considered 
as the ability to structure personal time, tactically plan their own activities, pur-
posefully act in solving problems.

The choice of psychological strategy of behaviour in network educational 
communication is largely determined by the cognitive-style characteristics of 
users, revealed in the developed educational style. Since e-learning interaction 
involves self-organisation of their own activities, it is important to consider the 
relationship of this personal characteristics with the strategies of network activ-
ity and learning styles.

Purpose of the study

The authors conducted a pilot study to identify the features of students’ 
network communication strategies and cognitive-style characteristics in connec-
tion with the self-organisation of activities. 

This aspect is important from the position of practical importance in the situ-
ation of rapid development of network educational communication. In the course 
of network interaction of participants of the virtual educational environment there 
is a statement and the solution of educational tasks, performance of certain educa-
tional actions, mutual control and an assessment of results of educational activity.

Research methods

The pilot empirical study involved 150 students of different areas of pro-
fessional training (social and humanitarian, technical, physical and mathematical 
areas) of universities in Moscow and the Moscow region. The average age of the 
respondents is 21. The average experience of using the Internet is 9.8 years. 
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The authors used the following methods: survey, testing, methods of math-
ematical data processing and computer analysis. To explore the psychological 
strategies of network activity we used “the Questionnaire of behaviour in the 
Internet” (Zhichkina 2001; Belinskaya 2013: 160). The questionnaire allows to 
identify three strategies of behaviour on the Internet “activity in the perception 
of alternatives”, “Activity in action”, “Internet addiction”. 

Features of self-organisation were revealed by means of the questionnaire 
of self-organisation of activity (Mandrikova 2010: 87), intended for diagnos-
tics of formation of skills of tactical planning and strategic goal-setting, features 
of structuring of activity of self-organisation. The method reflects the degree of 
self-organisation and self-regulation of activities through the structuring of per-
sonal time, plans, goal-setting. 

The specificity of educational styles was studied using the method “Diagnostics 
of educational styles” (Fleming and mills, VARK). The questionnaire allows diag-
nosing the preferred ways of information perception (visual, auditory, verbal 
and kinaesthetic).

As an additional tool we used the method “Study of the psychological effec-
tiveness of user interaction with the computer” (modification N. L. Sungurova). 
The technique allows to distinguish three levels of students’ interaction in 
information technologies (unproductive, insufficiently productive, produc-
tive). Assessed the psycho-emotional background, job satisfaction with the 
technology. 

Methods of mathematical data processing: descriptive statistics, nonparamet-
ric statistics, correlation analysis. Software: Microsoft Excel, IBM SPSS Statistics 
Version 20.

RESULTS

The study of psychological efficiency of interaction with information tech-
nologies showed that 2% of students have dissatisfaction and unproductive mode 
of work, low emotional background of interaction with information technologies. 
52% of students are in a good acceptable condition, sufficient for e-learning. 46% 
of respondents demonstrate a productive mode of work, good performance, 
positive emotional background of e-learning. At the same time, boys are more 
effective than girls, as well as students of technical and natural sciences in com-
parison with students of social and humanitarian profile. 
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The ratio of scales in terms of self-organisation of activities was as follows: 
“Purposefulness” (average rank 5.9), “Perseverance” (average rank 4.3), “Fixation” 
(average rank 4), “Regularity” (average rank 3.5), “Orientation to the present” 
(average rank 1.7) and “Self-organization” (average rank 1.6). Friedman’s crite-
rion used for mathematical processing revealed statistically significant differences 
between scales (χr2 = 568,924; p = 0, 00). Thus, students are characterised by 
the ability to concentrate on the goal, perseverance, tendency to commit to a pre-
planned structure of the organisation of events in time, the tendency  to make 
a strong-willed effort to complete the work started and involvement in daily 
planning on certain principles.  

On the scale of “Consistency”, “Dedication”, “Perseverance”, “Commit”, 
“Focus on present” characterised by the predominance of the parameters in the 
students of Humanities, but on a scale of “self-organisation” – the students of 
science and engineering. The Mann-Whitney test showed statistically significant 
differences: on the scales of “Purposefulness” (U= 3545.5, p=0.00), “Persistence” 
(U= 3280, p=0.00) and “Self-organisation” (U= 4352, p=0.02). 

Students studying in the Humanities, are more focused on the target set-
tings, the use of strong-willed efforts to implement the tasks, while students of 
natural science and technical profiles have well-developed ability to use external 
means of self-organisation. 

According to the degree and nature of involvement in Internet interac-
tion, there are three types of network activity of students (A. E. Zhichkina, 
N. L. Sungurova). The scale of “Activity in the perception of alternatives” (aver-
age rank 2.59) dominates in this student audience. In second place is the scale 
of “Tendency to Internet addiction” (average rank 1.73) and then the scale of 
“Activity in action” (average rank 1.69). As our long-term research experience 
shows, this trend in the distribution of scales is stable for the student audience. 
Friedman’s criterion revealed significant differences in the level of average values 
of ranks on scales (χr2=91.204; p=0.000). 

“Activity in the perception of alternatives” describes the respondents as 
directed to the search of his identity. They are aimed at acquiring new experi-
ence in virtual communication. This strategy is manifested in the interest in mes-
sages, websites, portals of different information content, in the estimated ratio 
of photo or video materials. The strategy of the “Activity in action” shows people 
with mild social-role-playing component. In the network, they are willing to get 
acquainted, initiate discussion topics; vary their personal status. Respondents 
“Prone to Internet addiction” in network communication are looking for 
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emotional support, help in experiencing loneliness, strive for self-expression and 
self-presentation (Ivashchenko, Karabushchenko, & Sungurova 2016: 60).

The ratio of scales according to the method “Diagnostics of educational 
styles” (Fleming and mills, VARK) was distributed as follows: visual style (average 
rank 3.9) prevails over verbal (average rank 2.54), audial (average rank 2.45) and 
kinaesthetic (average rank 1.1), educational styles. Statistical differences were 
revealed using Friedman’s criterion (χr2= 357.67; p=0.0). The severity of the 
visual type of perception of information indicates a preference for obtaining 
information through visual AIDS (presentations, maps, diagrams, drawings). In 
combination with verbal and auditory styles, it indicates students’ preference for 
traditional meeting formats (lectures, seminars, group discussions) and enthusi-
asm for listening to information. Young people combine different activities with 
simultaneous listening to music and manipulation of technical devices.

Correlation analysis of the results of the study using the Spearman corre-
lation coefficient revealed a number of statistically significant relationships pre-
sented in tables 1, 2. 

Table 1. Correlation coefficients of indicators of self-organisation of activity with strategies 
of network activity, psychological efficiency of interaction with electronic technologies

Se
lf-

or
ga

ni
sa

ti
on

 i
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Activity in 
action

Activity in 
perception

Internet-
-dependence

Psychological 
efficiency

Regularity 0.191* 0.018 –0.097 0.148

Purpose 0.035 0.006 –0.163* 0.339**

Persistence –0.143 –0.118 –0.276** 0.331**

Fixation 0.215** 0.091 0.038 –0.069

Self-organisation 0.193* –0.092 0.143 –0.042

Focus on the present –0.030 –0.077 –0.180 0.151

* Communication is significant at 5% level

** Relationship is significant at the 1% level

The “Activity in action” strategy is positively associated with “Regularity” 
(rs = 0.191; p =0.05), “Fixation” (rs = 0.215; p =0,01), “Self-organization” 
(rs = 0.193; p =0.05). The strategy of “Tendency towards Internet addiction” 
is negatively associated with “Sense of purpose” (rs = – 0,163; p =0.05) and 
“Persistence” (rs = – 0.276; p =0.01). 
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“Psychological efficiency of interaction with electronic educational technol-
ogies” also positively correlates with “Purposefulness” (rs = 0.339 p =0.01) and 
“Persistence” (rs = 0.331 p =0.01). The more students show these qualities, the 
more effective the educational information interaction. 

Correlation analysis of the results of the samples of boys and girls showed 
the following. For young men who prefer the strategy of “Activity in action” 
is characterised by a clear statement of goals, organisation, sociability, social 
contact, cheerfulness and emotionality. The “Addiction to Internet addiction” 
strategy is not typical of young students with determination and perseverance 
in achieving their goals. Girls who choose the strategy “Activity in action” differ, 
first of all, the ability to manage their own time and good orientation in new 
situations. Girls who have a habit of following through their decisions and the 
ability to control their emotions, thoughts and behaviour show a low level of 
addiction to the Internet. Psychological efficiency of interaction with electronic 
technologies is associated with perseverance and self-control.

Table 2. Correlation coefficients of indicators of self-organisation of activities with learning styles
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Visual style Auditory style Verbal style
Kinaesthetic 

style 

Regularity 0.049 0.060 –0.098 –0.038

Purpose 0.179* –0.278** 0.214** 0.023

Persistence –0.039 –0.039 0.169(**) –0.118(*)

Fixation 0.617(**) –0.188* –0.397 –0.068

Self-organisation –0.461(**) –0.916** –0.477** –0.083

Focus on the present –0.277(**) –0.283(**) 0.767** –0.154

* Communication is significant at 5% level

** Relationship is significant at the 1% level

“Visual style” is positively associated with “Fixation” (rs = 0.617; p = 0.01) 
and negatively correlates with “Self–organization” (rs = -0.461; p = 0.01), 
“Orientation to the present” (rs = -0.277; p =0.01). “Auditory style” is nega-
tively related to “Purposefulness” (rs = -0.278; p =0.01), “Fixation” (rs = -0.188; 
p = 0.05), “Self–organisation” (rs = -0.916; p =0.01), “Orientation to the pres-
ent” (rs = – 0.283; p =0.01). “Verbal style” shows a direct correlation with 
“Purposefulness” (rs = 0.214; p =0.01), “Persistence” (rs = 0.169; p =0.01), 
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“Current orientation” (rs = 0.767; p =0.01) and “Self–organisation” feedback 
(rs = -0.477; p =0.01). “Kinaesthetic style” is negatively associated with 
“Persistence” (rs = -0.118; p =0.05).

With the predominance of students’ visual learning style is more devel-
oped such characteristics of self-organisation as the ability to concentrate on 
the goal, the tendency to fix the order of events in time, attachment to a clear 
schedule, but not enough external means of organising activities, not developed 
focus on the present. With a pronounced auditory style, all the above indicators 
of self-organisation are very weak. Verbal learning style is positively associated 
with commitment and perseverance and negatively with self-organisation and 
orientation to the present. Students with a predominantly kinaesthetic style is 
not sufficiently developed perseverance.

In addition, the relationship between network behaviour strategies and 
learning styles was identified. 

For example, the scale “Activity in the perception of alternatives” negatively 
correlates with the “Auditory learning style”. The prevailing strategy of “Activity 
in the perception of alternatives” can talk about the enthusiasm for finding infor-
mation, cognitive interest in different aspects of life, combined with an emotional 
assessment of what is happening in the virtual space. Students who prefer this 
strategy are least likely to use an auditory learning style.

Students with a pronounced strategy of “Activity in action” prefer the infor-
mation displayed in the form of verbal signs, and the way it is processed – in 
the form of reading and writing. Such students are characterised by insufficient 
expression of social behaviour. They prefer active actions in networks, but almost 
do not feel the need to create something fundamentally new and original. 

Students with a high level of tendency to Internet addiction prefer “Visual 
learning style”. Such students are attracted by a variety of visibility of informa-
tion obtained on the Internet, the speed and ease of obtaining a large amount 
of information, regardless of its quality, Respondents perceive the Internet as 
an environment in which obtaining the necessary emotional support for them 
is most likely than in real communication. The visibility of the information pre-
sented and the possibilities of various simulations and practices on the Internet 
satisfy the desire of students to get rid of the requirements and limitations of 
the social environment in the real world. 
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Conclusion

Comp arative analysis of the results of network activity strategies revealed 
that the dominant strategy is “Activity in the perception of alternatives”, less 
preferred “Tendency to Internet addiction” and “Activity in action”. 

 Students who prefer active network strategies of behaviour are involved 
in tactical daily planning of their activities according to the learned principles, 
tend to fix the order of events in time, tied to a clear schedule, show rigidity in 
terms of planning, use external means of organising activities. 

Insufficient development of students’ ability to concentrate on the goal and 
the tendency to intensify strong-willed efforts to complete the task and stream-
line the activity make them more prone to dependence on the Internet.

Commitment and perseverance in achieving the goals increase psychological 
efficiency in interaction with information technology.

Preference for network communication strategies is associated with cogni-
tive-style features of students, which, in turn, correlate with the characteristics 
of self-organisation. 

The results prove that the propensity of the individual to self-organisation 
is an important component of personal potential, allows it to resist undesirable 
changes and provide psychological security in the information space.

The organisation of the space of virtual educational interaction should take 
into account the characteristics of self-organisation of students’ activities. When 
creating projects related to the solution of specific educational tasks (information 
retrieval, preparation of electronic texts, electronic speeches, etc.), it is impor-
tant to focus on various leading representative systems, dominant style trends 
in network communication.
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The category “to learn with…” can be interpreted in various ways depending 
on the adopted paradigmatic perspective. Its understanding in the objectivistic 
paradigm will differ from that of a constructivist-interpretive or transformative 
one (Klus-Stańska 2018). Each of them comprises a different set of concepts, 
theories and methodological assumptions influencing the way reality, including 
education, is described, explained, perceived or interpreted (Kuhn 2009). This 
means that “representatives of various paradigms not just evaluate differently 
what they see, not just prefer a different style of education, but looking at the 
same events in the classroom they can see something very different” (Klus-Stańska 
2018). However, in recent years we have seen a move “towards recognition that 
we all do our work within a crisis of authority and legitimisation, proliferation 
and fragmentation of centers, and blurred genres” (Lather 2006: 47).

This text is an attempt at interpreting the category “to learn with…” by 
drawing our conceptualisation from the international Erasmus+ funded THRIECE 
(Teaching for Holistic, Relational and Inclusive Early Childhood Education) project1. 
Within THRIECE, a constructivist-interpretative paradigm perspective underpins 
our work, but also the critical or transformative paradigms are important as they 
all problematise traditional ways of looking at educational processes and decon-
struct the power relations involved. We argue that interpretivist and critical / 
transformative paradigms can exist in complementarity, finding common ground 
between discourses that were traditionally polarised, triangulating ideas from 
different aspects and in doing so creating a completely new perspective. Having 
examined processes of ‘good’ education through lenses provided by theorists 
as diverse as Bronfenbrenner, Bourdieu, Bernstein, Bowlby, Biesta, Bakhtin and 
many more, from psychological, sociological, pedagogical and philosophical per-
spectives, the common elements we have identified as important for quality in 
early education within a wide range of disciplines and paradigmatic frameworks 
are that it should be ‘holistic’, ‘inclusive’ and ‘relational’.

In Lather’s (2006) terms, THRIECE says “yes to the messiness, to that which 
interrupts and exceeds versus tidy categories” (p. 48). Real-life research often 
spans traditional borders of paradigms and disciplines, and in keeping with Lather 
(2006: 36), we attempt to “trouble tidy binaries”, and recognise “the slides of 
inside and outside that so characterise the contemporary hybridity of positionali-
ties and consequent knowledge forms”, because “linear, structural models reduce 
and tame the wild profusion of existing things” (Foucault 1970: xv). Dualistic 

1 See www.thriece.eu / @ThrieceProject
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categories are represented as pure breaks rather than as unstable oppositions that 
shift and collapse both within and between categories” (Lather 2006: 36). Thus, 
it may be that the perspective put forward by THRIECE represents the “shaky 
middle” between paradigms advocated by Spivak (1999: 29) within the “constel-
lation of discourses” that Lather (2006: 42) suggests for educational research.

We will be accompanied by this very interesting thought in our further 
deliberations having accepted as a benchmark not only different disciplinary 
perspectives on education (psychology, sociology, pedagogy, philosophy) but 
also three distinct social-cultural contexts (Irish, Portuguese and Polish). Firstly, 
concepts of learning and quality education are analysed. Then, the assumptions 
of holistic, relational and inclusive education are explained in order to describe 
the category “to learn with…” taking into account these perspectives. It will be 
a good opportunity to have a multidimensional look at the matters discussed 
and analysed with a view to an in-depth insight and search for new perspectives 
in children’s education. 

Images of learning and ‘quality’ in education

There are variou s images, models and theories concerning the process of 
learning in the specialist literature. As F.W. Kron puts it, 

on the one hand the process of learning can be perceived in behaviourist, positivist and mate-
rialistic ways as a process triggered out and steered by external circumstances. This outlook 
assumes a mechanistic concept of a human existence in the world, in which a person is just a cog 
in a big social and cultural machine. On the other hand, there is a humanistic, pneumatic and 
hermeneutic stand according to which learning is perceived as an interpersonal process of con-
structing and organising, and which being typical of humans, can be also expressed interpersonally, 
socially and culturally. A human being is recognised here as a constructor of the reality, a searcher 
of meanings of things – in the past, present and future – and at the same time he or she disc-
loses their world and their attitude to it (Kron 2012: 62).

The latter outlook on the process of learning will be our benchmark for 
the analyses in this text and for the exploration of various perspectives of the 
learning process, which are included in the three versions of education: holis-
tic, relational and inclusive. Their somehow dissimilar characteristics allow for 
widening the scope of new solutions in children’s education since children are 
treated as active learning subjects, people with enormous cognitive potential 
and willingness to act. Not only do children then become constructors of their 
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own knowledge but also constructors of the reality in which they live. While 
absorbing new knowledge they learn more about themselves, others and the sur-
rounding world. Holism, inclusion and relationality suggest plenty of interesting 
tools and methods of stimulating and boosting these activities as well as making 
them more attractive for children and in line with the needs and expectations of 
our 21st century world. They equally provide an opportunity for more nuanced 
understanding of what constitutes ‘quality’ in early education.

A number of recent European initiatives have attempted to define ‘quality’ 
in education, including the CoRe Report (Urban et al. 2011) and the European 
Commission’s (2014) Key Principles of a Quality Framework for Early Childhood 
Education and Care, identifying three key concepts: 

1. Structural quality: rules for accreditation of settings, staff requirements, 
health and safety, etc; 

2. Process quality: interactions and relationships within settings, including 
the role of play, relationships with families, between staff and children, 
and among children; and 

3. Outcomes: measures of children’s development, often with a focus on 
‘school readiness’. 

While each of these may be equally important (depending on the paradig-
matic perspective from which they are viewed), they are not equally measurable. 
Structural quality is easily measured through quantitative indicators, and many 
standardised tools exist to measure developmental outcomes. Traditional behav-
iourist, positivist, materialistic understandings of learning and quality education 
are therefore more likely to focus on these elements in educational settings. 
The quality of interactions and relationships is not so easily measured however, 
and so process quality is sometimes overlooked. For example, in the Irish con-
text, quality systems in early education may be depending on ‘crude indicators’, 
emphasising structural factors rather than asking more difficult questions on pro-
cess (O’Toole 2016). We argue that this is unfortunate and potentially damaging 
since relationships and interactions may be more influential for children than the 
contexts in which they take place (Bronfenbrenner & Morris 2006). 

In contextualising our work, we note a discernible shift towards neoliberal 
approaches in European education (Sahlberg 2014), underpinned by three key 
pillars: 

1. Narrowing of curriculum to prioritise so-called ‘valuable’ knowledge, 
generally literacy, numeracy and science, and devalue areas not seen to 
have utility in the global economy, such as the arts; 
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2.  Standardisation of achievement through testing and international ran-
kings; and 

3.  Focus on ‘accountability’ and quantitative measurement of ‘quality’. 
These values are implicit in Ireland’s National Literacy and Numeracy Strategy 

(2011). In Poland, the Balcerowicz plan and its transformation of the coun-
try after 1989 brought neoliberalism not just into politics, but also education 
(Kola & Kola 2015). The commodification of education has also been noted in 
Portugal (Lopes 2013). It may be argued that these approaches do not support 
quality education, and may lead to exclusion and poor educational attainment 
(Ó Breacháin & O’Toole 2013).

Developing a ‘one-size-fits-all’ approach to educational quality across Europe 
is unlikely to be successful, since structures vary widely cross-nationally and 
sub-nationally (Bruckauf & Hayes 2017). The prevailing neoliberalism within edu-
cation in some European countries at present encourages a narrow focus on 
bringing settings (structure) and children (outcomes) to a predetermined fixed 
point, irrespective of experience, background or culture. Those who get to this 
point are applauded, while those who do not are, through a functionalist lens, 
seen to have failed (Ó Breacháin & O’Toole 2013). For example, the concept of 
‘school readiness’ in early education is problematic because it moves the focus 
from learning through play – vital in developing self-regulation and attentive-
ness – to a more school-like pedagogy emphasising the development of ‘basic 
skills’ and literacy outcomes (Bruckauf & Hayes 2017). It also propagates a defi-
cit model, with some children seen as insufficient, ‘unready’ for school, without 
any deconstruction of whether schools are ready for children (Brooker 2015). 
Thus, if treated uncritically, measures of ‘quality’ can just become instruments 
of social reproduction, excluding groups of children and their families based on 
social class, language and ethnic background.

We seek to problematise such understandings of learning and educational 
quality, and so we propose an alternative view of what learning is and what con-
stitutes quality education. Inclusion is of high priority in Europe, and education 
has been identified as an important vehicle for transformation in this regard 
(European Commission 2014). At present, this concern is more pressing than 
ever, with the ongoing mass migration of displaced people, efforts to reduce 
early school leaving in Europe, and increasing challenges faced by educators 
negotiating the tension between meeting standardised indicators and ensuring 
inclusive educational environments. We echo the CoRe Report in foregrounding 
‘process’ in discourse on quality in education in Europe. Our main objective is 
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to provide an alternative voice for European education based on three pillars to 
oppose the neoliberal conceptualisation:

1. Holistic education: The most up-to-date understandings of how children 
learn show the interrelatedness of domains of development, and the 
importance of drawing on children’s own talents, emotions, experien-
ces, cultures and interests (Hayes, O’Toole & Halpenny 2017). Holistic 
education values ‘the thinking and the feeling life’ and promotes a vision 
of children as active, competent and playful learners.

2. Inclusive education: Research identifies cultural bias in standardised 
approaches to understanding children’s achievement (MacRuairc 2009). 
Inclusive practices, on the other hand, welcome sociocultural diversity, 
and oppose standardised, exclusive perspectives and methods that may 
feed into socially reproductive experiences for marginalised groups. 
Inclusive education values children’s cultural, linguistic and social back-
grounds.

3. Relational education: Positive interactions and relationships are more 
important for measuring quality in early education than narrow numeri-
cal indicators (Hayes & Filipović 2017). Relational education foregrounds 
relationships and interactions between early childhood educators and 
children, children and their peers, educators and parents, and settings 
and their communities.

We argue that such approaches could promote quality, transformative edu-
cation that offers a powerful vehicle for social inclusion, supporting “provision 
that encourages participation, strengthens social inclusion and embraces diver-
sity” (European Commission 2014: 9). For European educators to understand 
and meet the needs of children for high quality education, they need to hear an 
alternative voice to the neo-liberal agenda. This need is particularly salient for 
early education, since the downward pressure of ‘accountability’ is increasingly 
strong. For example, Moss et al. (2016) raise concerns about the assumptions, 
practices and possible effects of the OECD’s International Early Learning and 
Child Wellbeing Study which extends the existing PISA international compar-
isons at secondary level to standardised measurement of five year olds. Early 
educators in Europe need support in legitimising a focus on relationships, inter-
cultural communication and children’s right to participation rather than test 
scores; holistic development rather than narrow learning outcomes; and inclu-
sion and social and personal recognition rather than practices that exclude on 
the basis of ethnicity, social class and gender. Here we propose an innovative, 
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multi-disciplinary, inter-paradigmatic, transnational approach to understanding 
learning and quality in education.

In our opinion, it is a good opportunity to create a new version of educa-
tion or, more widely, of a school. It means “schools of learning” in which we 
suggest resignation from one-size-fits-all approach and putting a special emphasis 
on active learning and building good educational space and good communication 
by relationships and interactions between participants of educational dialogue. 
It is understood as creating conditions for learning and self-development. It is 
also an opportunity for developing key competences by children since the idea 
of holistic, inclusive and relational education enables children to develop com-
municative, mathematical, technical and social competences as well as cultural 
awareness and expression.

It is possible because the category “to learn with…” can be understood as an 
example of education based on symmetrical relationships between teachers and 
students. This means that they can learn together, everyone from one another. 
Students don’t “learn from…” but they “learn with…”. They can build their knowl-
edge, gain new skills with others: by working in groups, solving problems with 
others, discussing problems with others. This also means asking questions, active 
learning, creating learning nets among students and between students and teach-
ers. This version of learning schools takes advantage from and is based on the 
category “learning with…” by putting special emphasis on communication, think-
ing, co-operation, good relationships, responsibility as well as reflection. Each 
of these skills can be developed by holistic, relational and inclusive education.
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Dialogue-based school practices as a means of reducing 
conceptual fossilisation in language learning

Summary

In language studies, fossilization is associated with the formation of permanent intermediate 
systems and subsystems. The interlanguage that develops between L1 and L2 (Selinker 1972) 
becomes embedded, rather than the learner continuing to develop increasing proficiency in 
the L2. As a language learner remains deficient in the target language (TL), it is important to 
attempt to mitigate this process and its negative effects. From this perspective, a task of the 
language teacher is to identify pedagogies which can prevent students from becoming lexically 
entrenched. In this paper, we advocate dialogic pedagogy as one which can reduce the likeli-
hood of fossilisation occurring and which emphasises collaboration between learners, making 
their learning experiences meaningful. A core element of dialogic teaching and learning is the 
role of talk in the classroom in stimulating and advancing students’ learning and understanding. 
We propose that prioritising the oral component of language learning through dialogic peda-
gogy can reduce fossilisation because misconceptions do not remain unchallenged and become 
ingrained. A culture of dialogue in which the voices of all learners and teachers are heard and 
responded to is one in which learners’ exchanges contribute to extended understanding for all 
of those taking part in the dialogue.

Key words: dialogic education, dialogism, fossilisation, interlanguage, shared construction of 
meanings



184  MICHAŁ DASZKIEWICZ, LAURA KERSLAKE

Introduction

It is becoming more commonplace that pedagogical concepts become incor-
porated into the teaching of second/foreign languages as well as the other 
way round, with the gap between educational and linguistic sciences and prac-
tices becoming increasingly smaller and the two disciplines more increasingly 
focused on learning from each other. This paper constitutes an exemplification 
of this two-directional phenomenon and focuses predominantly on the concept 
of  fossilisation, which, despite its nearly 50-year history, has been kept within 
the boundaries of linguistic studies and language teaching methods, but which 
can effectively serve pedagogy and general education.

How to teach a second language effectively is a key question in today’s 
global society, not only for trade and business purposes, but also for “respect and 
trust” (British Council 2014: 4) between citizens of different countries. Effective 
language learning typically means that learners are able to attain fluency through 
classroom instruction, for example the European Commission Eurydice Report 
highlights that school curricula expect students to achieve “independent user” 
level by the end of their formal schooling (2017: 14). Of course, there are also 
adult language learners who take up an additional language past the age of for-
mal schooling.

However, language learners frequently do not achieve desired levels of 
fluency (either in terms of curriculum or their own expectations). In this paper 
we consider language fossilisation, which broadly means that language learners 
become ‘stuck’ at a sub-fluent level of language learning. There are a number of 
reasons for this, ranging from incorrect but ingrained use of TL grammatical fea-
tures, to a lack of confidence in ability. Following a more detailed examination 
of fossilisation, we subsequently consider what we claim could be a key peda-
gogical strategy for more effective language learning and for successful learning 
in general: dialogic education.

The word ‘dialogic’ derives from the word ‘dialogue’, which at a casual level 
might mean ‘to have a conversation with someone’. However, a great deal more 
is implied by ‘dialogic’ in the educational sense. What Neil Phillipson and Rupert 
Wegerif associate with dialogic education is “learning how to ask better questions, 
how to listen better, hearing not only the words but also the implicit meanings, 
how to be open to new possibilities and new perspectives” (2017: 1–2). Thus, it 
is a pedagogy of interaction between learners and teachers in which meanings are 
made through interaction, and through which learners learn from one another. 
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Although dialogue is vital from the perspective of an individual in line with the 
premise that “talk truly empowers children as learners” (Alexander 2008), the 
element of collaboration is vital. There is not only one voice in a dialogue, and 
so being dialogic is a disposition as much as a skill, as it requires the ability to 
engage with the other in a way allowing for multiple voices (Wegerif 2006). If 
the teacher lacks such a disposition conducive to balanced interaction as a start-
ing point and, instead, regards him or herself as the ‘all-knowing other’, a true 
dialogue will not be possible. 

Since you are never ‘on your own’ in dialogue, and since dialogue involves 
a constantly shifting pattern of meaning, we argue that dialogic education offers 
possibilities for reducing the likelihood of fossilisation occurring. We now turn 
to a further examination of fossilisation and dialogue, before considering the 
justification for a dialogic pedagogy of language learning and what this might 
look like.

Fossilisation

Fossilisation is most often understood as the phenomenon of (second) lan-
guage learners not developing any further or relying on “such deviant features 
of the second language which were thought to be eradicated in their language 
performance a long time ago” (Wysocka 2008: 11). It is generally associated with 
the concept of interlanguage (IL), introduced in the 1970s by Larry Selinker, who 
presented it as a language system that “has a structurally intermediate status 
between the native and target languages” (1974: 36). In the light of Selinker’s 
concept, fossilisation can be more technically defined as a cessation of inter-
language learning or, more extensively, as “a permanent cessation of IL learn-
ing before the learner has attained TL norms at all levels of linguistic structure 
and in all discourse domains in spite of the learner’s positive ability, opportu-
nity, and motivation to learn and acculturate into target structure” (Selinker & 
Lamendella 1978: 187).

Whilst interlanguage per se needs to be viewed as a natural and essen-
tially desirable achievement of language learning, fossilisation is to regarded, in 
accordance with the negative-sounding label, as a phenomenon to be avoided 
as it characterises (a large proportion of) second language learners who never 
achieve native-speaker competence. In other words, fossilisation can be seen 
as an unwanted effect of language learning, which, being a dynamic process, 



186  MICHAŁ DASZKIEWICZ, LAURA KERSLAKE

exhibits, as ZhaoHong Han notes, “paradoxes such as systematicity and frag-
mentality, permeability and resistance, variability and premature stability” (2004: 
213). Fossilisation entails the dominance of the latter characteristics named over 
the former.

Most notably and relevantly for this paper, fossilisation, similarly to the devel-
opment of interlanguage, proceeds through stages, with the distance between 
the native and target languages varying throughout the entire course of learning 
and with “the inability of a person to attain native-like ability in the target lan-
guage” (Lowther 1983: 127) being likely to impede further language progress at 
any given stage. Looking at this stages-based character of fossilisation from the 
perspective of dialogic education, its early occurrence implies a gross limitation 
of language resources for the purposes of communication and arriving at shared 
meanings by dialogue participants.

As with dialogism, fo ssilisation takes many forms and can be recognised on 
multiple levels. Most importantly, it is recognised at the strata of cognition and 
performance: in the former case it is thought of as a fossilisation mechanism 
(Selinker 1972: 221),  that is a constituent of a latent psychological structure that 
determines a learner’s acquisition of a second language. In the latter case, it is 
seen as a performance-related structural phenomenon implying “the regular reap-
pearance in second-language performance of linguistic phenomena which were 
thought to be eradicated” (Selinker 1972: 211). In both cases its linguistic scope 
is also known to vary and to pertain to any range between fossilisable structures 
(only) (which is referred to as ‘local fossilisation’) to a fossilised interlanguage as 
a whole (which is referred to as ‘global fossilisation’). Additionally, it tends to 
be seen both as a process covering “features of the second language learner’s 
interlanguage that deviate from the native speaker norm and are not develop-
ing any further, or deviant features which – although seemingly left behind – 
re-emerge in the learner’s speech under certain conditions” (Hyltenstam 1988: 
68), or a product manifesting itself as permanently stabilised linguistic deviance.

Dialogism and dialogic education

As Per Linell (2000) writes, “dialogism” is a name for a bundle, or combina-
tion, of theoretical and epistemological assumptions about human action, commu-
nication and collaboration. These assumptions concern more than just language 
or teaching styles. For example, Mishra (2015) states that there is a difference 
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between a pedagogically dialogic environment and an ontologically dialogic 
one. In the former, dialogue is used as a pedagogical tool to mean a discussion, 
whereas in the latter it means considering others as independent subjects with 
whom one dialogues without the intent of imposing one’s own meanings on the 
other with no reciprocation.

This is an important point when considering the role of the teacher, who 
tends to have greater knowledge and understanding of the subject being stud-
ied than the student. Despite this, the teacher ought still to regard students as 
independent subjects with their own voices with whom to dialogue and make 
meaning. Together with their students, teachers need to embark on what Long 
(1981) refers to as “conversational interaction” between two (groups of) inter-
locutors jointly undertaking actions in support of their meanings. They negotiate 
the meaning (Pica 1994) and in the event of an impasse in understanding, they 
adjust the linguistic form (“modified input”) or modify the interactional struc-
tures (“modified interaction”) (Long 1983). 

The opposite of dialogism – based on the recognition that the learner “is 
not a self-sufficient entity; it needs the other, his recognition and his formative 
activity” (Todorov 1984: 96) – is monologism (Linell 2000), in which cognition 
is the primary consideration, and communication serves the purpose of transfer-
ring privately constructed thoughts to another. This could either be the teacher 
transmitting knowledge to the students, or students themselves constructing 
thoughts and transmitting them to other students, for example in group work, 
but without the dialogic disposition to hear the perspectives of others and 
review one’s own thinking to jointly construct meaning and new knowledge 
together. Monologism   therefore tends to be deprived of key aspects of dialo-
gism: mutual respect and exchange of the roles of sender and the addressee, 
which, as Śnieżyński (2001) notes, not only enables better understanding, but 
also leads to the interlocutors becoming closer to each other (At the same time, 
dialogue involves silence and listening, aiding the person speaking in articulat-
ing thoughts, ordering views, and opening the perspective of the speaker’s own 
development (Okońska-Walkowicz 1991).

Philosophy with children is one example of a dialogic classroom practice 
(Kerslake 2018), in which children take part in a community of inquiry which 
is facilitated by teachers. The use of the word ‘facilitated’ is important, as it 
stands in opposition to transmission models of education in which the teacher 
is the ‘all-knowing other’. The inquiry has no definitive trajectory towards an 
end point, but rather ‘meanders’ (Lipman 1998) as the inquiry is communicatively 
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constructed. Students are encouraged to voice their opinions and views, listen 
to each other, and challenge each other’s utterances. In this way, students true 
dialogue takes place as meaning is made collaboratively.

In the next section we go on to explore dialogic education within the context 
of the language learning classroom, and how significant this approach can be in 
reducing the likelihood of fossilisation occurring. It must be observed here that 
although the authors referred to below address fossilisation predominantly with 
reference to (natural) language acquisition, our considerations pertain to language 
learning in classroom settings, with fossilisation exerting a strong impact on 
students’ achievements and preventing them from becoming fully fluent as well. 

How a dialogic education approach can reduce fossilisation

Mari A. Haneda and Gordon Wells highlight  that L1 learning takes place 
“through engagement in jointly undertaken activities with significant others” 
(2008: 115). Most probably, there will be no specific language instruction because 
caregivers may not have explicit language knowledge (e.g. grammar). Instead, 
there are numerous repeated opportunities for L1 learners to practice language 
acquisition in the context of meaningful social activity. In other words, L1 acqui-
sition takes place as dialogue. The dialogic quality of L1 acquisition accompanies 
its three key characteristics: (1) opportunities for exposure to language modelling, 
(2) sufficient repetition at a learner’s own pace, and (3) sharing their interests 
through language-based activities (Haneda & Wells 2008).

These qualities are e qually important for language learning in school set-
tings, as they help to induct the learner into wider cultural dialogue, with each 
specific utterance taking place as part of a chain of utterances, and also, as 
a consequence, leading to future utterances as part of the cultural dialogue. 
This, for Mikhail Bakhtin (1981) is one of the defining characteristics of dia-
logue: that reification of knowledge or understanding is inherently undialogic. 
When an utterance no longer gives rise to a question it falls out of dialogue. 
Hence, dialogue is always in the present and the infinite possibility (Wegerif 
2007) of further dialogue is always there. Through dialogue, language functions 
as a shared system, engaging learners as active users of jointly-created concepts 
in the classroom (Kerslake & Rimmington 2017).

As the antithesis of reification, dialogism is also the antithesis of fossilisa-
tion. From the linguistic perspective, fossilisation implies the tendency towards 
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cessation of learning (as one of its defining components), which occurs – some-
what paradoxically – despite continuous exposure to input, adequate motivation 
and readiness to learn, and sufficient opportunity for practice (as the other defin-
ing component) (Hen 2004: 232). If these positive factors are not sufficient to fore-
stall fossilisation, we argue that perhaps dialogic education offers an additional 
component. This point can be well seen through consideration of factors by which 
fossilisation is affected. Dialogic classroom practices rest upon the same factors, 
which reveals mutual reinforcement between the two concepts, meaning that: 

• fossilisation can be attenuated by dialogic classroom practices,
 and conversely:
• dialogic classroom practices can be shaped upon knowledge concerning 

fossilisation.
To exemplify their reinforcement, we shall now name four selected factors 

bearing an influence on the occurrence of fossilisation, which are key factors for 
teachers and learners to deploy dialogue (in its ontological form described ear-
lier) to forestall any breakdown of learning. (The selection of the factors below 
has been made on the basis of Wysocka’s taxonomy of causal factors of fossili-
sation, as adapted from Han (2008: 18).)

Example 1. 
On the cognitive level, lack of attention makes fossilisation likely in that it 
creates  gaps in the learner’s linguistic repertoire, causing the learner to over-
look a multitude of TL features. Through dialogic practices, however, cognition 
is not conceived of as an individual enterprise. In any given group of learners 
overlooked TL features are bound to differ from learner to learner, and so by 
collaborating dialogically, features which have been overlooked by one group 
member might be brought into play by another. Conversely, the category of 
attention serves as one of the principles affecting fossilisation, which prompts 
attention on attention during dialogic practices. For example, a teacher could 
organise small group learning with the intent of bringing together students with 
different language-knowledge deficits in order to highlight the ‘missing’ TL ele-
ments amongst learners.
 
Example 2. 
On the affective level, one of the fossilising factors is learners’ satisfaction of 
communicative needs. The way in which it “invites” fossilisation is that learn-
ers perceive their language (oral) proficiency sufficient and, consequently, cease 
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to (feel the internal need to) learn. This form of learners’ complacency is inevi-
tably diminished through dialogic practices and students’ joint attempt to con-
struct meanings reaching far beyond simple communicative (survival) purposes. 
Conversely, by developing students’ awareness of how their satisfaction with 
language performance in simple everyday exchanges can lead to fossilisation, 
teachers can boost their learners’ motivation towards dialogue and meanings-ori-
ented practices.
 
Example 3. 
On the environmental level (in its educational sense), the fossilisation is affected 
by, inter alia, absence of corrective feedback, the logic of which rest upon the 
fact that the quality of language produced by learners is determined by the nature 
of feedback. Dialogic practices as stipulated herein prevent, by definition, such 
circumstances in which feedback is not offered. The dialogic approach provides 
learning opportunities in which meanings must be clarified, explained, or crystal-
lised. On the other hand, the teachers’ and students’ awareness of how strongly 
language improvement rests on feedback favours situation is which opportunities 
to engage in dialogue are provided in the classroom.
 
Example 4.
On the neuro-biological level, fossilisation is triggered by differently-named sorts 
of maturational constraints related to aging, one of which is the so-called neu-
ral entrenchment implying the resistance of the L1 neural system to that of L2 
and accounting for the learners’ failure to acquire certain TL features. It can be 
argued, however, that dialogic dispositions, particularly if developed from an 
early age, help retain brain plasticity known to accompany the neural entrench-
ment by making learners constantly question what they have already learnt and 
go beyond any stage of cognitive development. Conversely, if dialogue-based 
practices serve mental flexibility, then classroom activities meant to match stu-
dents’ stage of development need to incorporate dialogic practices.

Implications for language classrooms

The above implies that there is a specific set of personal characteristics 
that helps forestall the powerful effect of fossilisation. Considered jointly, these 
characteristics form a desirable approach to language learning, with their com-
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mon denominator being the position that the learning of language cannot be 
considered in terms of the endpoint of fluency. The learner’s profile, comprising 
the four aforementioned traits – attentiveness, lack of complacency, the need 
for feedback and dialogic orientation – can be viewed as contrary to an author-
itative, conceptually limited, and over-linear attitude to language use, which are 
qualities blocking learners’ speech and leading to its fossilisation. Whilst among 
strategies recommended for reducing fossilisation is that, inter alia, learning 
motivation be intensified, foreign language input be accumulated, language out-
put be augmented (Li 2009: 76–77), or learners be exposed to TL and TL culture 
(Wei 2008: 130), it appears that dialogic education bears many of the charac-
teristics deemed necessary for language fossilisation to be successfully reduced.

Furthermore, the above also needs to be considered through the prism of 
linguistic characteristics, which by themselves may either act negatively and 
encourage fossilisation or have a positive impact and help reduce the process 
in question. As Catherine J. Doughty and John Williams show, susceptibility 
to fossilisation is coincident with language infrequency, irregularity, semantic 
non-transparency, and communicative redundancy (1998), in relation to which 
Wysocka notes that “perceptually non-salient language forms constitute the source 
of fossilisation as many learners [...] consider them as unimportant” (2008: 42). 
Such a perception appears to be alien to dialogic education, where every single 
word or meaning counts, which is vital in raising learners’ level of attention or 
esteem to what is being uttered. 

The above being the case, the personal and linguistic facets can be taken 
jointly as benchmarks of such an approach to language learning that is condu-
cive to the development of dialogic disposition and unfavourable to fossilisa-
tion at the same time. Dialogically-poised language learning prompts a search 
for increasingly better forms of expression and more precise words, which acts 
against fossilisation manifested through such lexical simplification that Shoshana 
Blum-Kulka  and Edward A. Levenston refer to as “making do with less words” 
(1983: 121). As Wysocka also notes, the simplification in question (consisting in 
replacing difficult words with simple ones, avoiding certain topics, abandoning 
message delivery due to the lack of linguistic means etc.) brings about discourse 
incoherence responsible for incomprehensibility and misinterpretations experi-
enced by interlocutors (Wysocka 2008: 34). In dialogic education such concep-
tually detrimental phenomena are reduced, with such corresponding catego-
ries as “equitable participation”, “negotiation of perspectives” allows “analysis, 
transformation and reconciliation of underlying points of view”, and “reasoning 
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[that] can be made visible” (Hennessy et al 2016: 18). This criterion of dialogic 
teaching and learning renders it necessary for learners to reach beyond the sim-
ple and the fossilised).

Conclusion

The need for binding dialogic education with thinking about (the reduction 
of) fossilisation proves to be have solid theoretical grounds. To complete our 
consideration, it is worth referring to Wells (1986), who has shown that the 
frequency of dialogic interaction is one of the best predictors of the rate of lan-
guage development. This is because true dialogue is more than words function-
ally communicated to each other, but instead a part of a social system through 
which thought and identity are jointly created. What this implies also for second 
language classrooms is clear: if words are considered as the means to a com-
municative end (i.e. TL fluency), then there are a number of factors – given as 
examples in the paper – which may prevent this from taking place. 

Additional, practical support for the dialogism-anti-fossilisation reasoning 
is provided by specific educational realities. To exemplify them, we can refer 
to Finland, where pre-school children learn TL (English) through engagement in 
activities known as “playing in English” (Moate 2015: 19), whereby children par-
ticipate actively and have repeated exposure to the language being learnt. This 
sort of activity is dialogic in nature, with language learning as their key objective 
and with the learners’ involvement contributing to the reduction of fossilisation. 
By being part of a learning community which takes place in dialogic practices 
(Hennessy et al, ibid), learners have an opportunity to hear not only the per-
spectives but also the language modelling of other learners, thereby providing 
them with individualised language uses of language, the variety of which acts 
against the fossilisation of language forms.

Looking at the learning of language through the prism of dialogism and (anti-)
fossilisation has far-reaching implications and benefits. Forestalling reification 
of language development taking the form of fossilisation, the dialogic approach 
implies a search for shared meanings, construction of shared knowledge and 
ensuing advancement of the linguistic repertoire of an individual. These processes 
turn the language learning classroom into a collaborative space in which learn-
ers are interactive participants and together form a community whose members 
contribute to the reduction of each other’s conceptual fossilisation.
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(European Reference Index for the Humanities), CEEOL (Central and Eastern European Online
Library) oraz CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities). Zgodnie
z ostatnim wykazem czasopism naukowych MNiSW za publikacj  w „Kwartalniku Pedagogicz-
nym” przys uguje autorowi 10 punktów (lista C).

Najwa niejszym celem „Kwartalnika Pedagogicznego” jest umo liwianie i pobudzanie dyskusji
na poziomie akademickim wokó  najwa niejszych dla wspó czesno ci problemów edukacyj-
nych. Redakcja prowadzi intensywn  wspó prac  mi dzynarodow , co sprzyja popularyzowa-
niu dorobku polskiej pedagogiki w ród pedagogów obcoj zycznych, a jednocze nie u atwia
polskim pedagogom poznanie tego, co dzieje si  w pedagogice w innych krajach (publikowa-
nie t umacze  prac obcoj zycznych).

Pismo jest otwarte zarówno dla prac ju  uznanych autorów, jak i dla pocz tkuj cych adeptów
nauki. „Kwartalnik Pedagogiczny” jest pismem o szerokim profilu: zamieszczane s  w nim
materia y z ró nych subdyscyplin pedagogiki, w tym z pedeutologii, andragogiki, historii wy-
chowania, pedagogiki porównawczej, dydaktyki, pedagogiki spo ecznej, psychologii edukacji,
filozofii edukacji, a tak e z problematyki wychowania estetycznego. Teksty zamieszczane s  po
ich uprzednim zaopiniowaniu przez dwóch niezale nych recenzentów, zgodnie z wymogami
double blind peer review, co pozwala na selekcj  nadsy anych materia ów.

Podstawowe dzia y czasopisma to: artyku y, colloquia (teksty w j zykach obcych – angielskim
lub niemieckim) materia y i sprawozdania z bada , edukacja w innych krajach oraz recenzje.
Teksty publikowane s  razem ze streszczeniami w j zyku angielskim. Okazjonalnie pojawiaj
si  tak e sprawozdania z odbytych konferencji, zarówno ogólnopolskich, jak i zagranicznych
z udzia em polskich pedagogów.



Wytyczne dla Autorów

Prosimy Autorów, zamierzaj cych opublikowa  swój tekst w „Kwartalniku Pedagogicznym”,
o przestrzeganie nast puj cych zasad przy przygotowaniu maszynopisu:

  Maksymalna obj to  ca ego tekstu (z bibliografi ) powinna wynosi  15 stron znormali-
zowanych (27 000 znaków ze spacjami).

  Przyjmujemy recenzje ksi ek opublikowanych w roku nades ania recenzji lub najpó niej
dwa lata wcze niej (np. w 2018 roku – ksi ki opublikowane w roku 2018, 2017 i 2016).

  Przyjmujemy teksty w j zyku polskim, angielskim i niemieckim wraz ze streszczeniami
w j zyku polskim i angielskim.

  Prosimy nie zamieszcza  w tek cie kolorowych diagramów, wykresów i ilustracji. Akceptu-
jemy tylko tabele.

  W tek cie nale y poda  pe ne imiona osób wymienionych po raz pierwszy.

  Obowi zuje nast puj cy standard przypisów:

Przypisy bibliograficzne umieszczone s  bezpo rednio w tek cie i zawieraj  tylko
nazwisko autora, rok wydania dzie a i numer strony, np.: (Jaeger 2000: 5).

Gdy przytaczamy dwie ksi ki tego samego autora wydane w tym samym roku, sto-
sujemy zapis: (Kozakiewicz 2001a; Kozakiewicz 2001b).

Je li cytujemy kilku autorów, przyjmujemy porz dek chronologiczny, a nie alfabetyczny:
(Kwa nica 2001: 5; Cannatella 2006: 78).

Je li przytaczana praca ma dwóch autorów, umieszczamy oba nazwiska; w przypadku
wi kszej liczby autorów, podajemy pierwsze nazwisko i „i in.”, np.: (Dehnel i in. 2001).

Je li cytujemy dokumenty, podajemy pocz tek zapisu bibliograficznego, np.: (Dz.U.
2006, nr 97, poz. 674), (Ankieta socjologiczna...).

  Taka forma przypisów wymaga odpowiedniego zacytowania w bibliografii, zamieszczonej
po tek cie artyku u, np.:

Jaeger W. 2000. Paideia. Formowanie cz owieka greckiego, t um. M. Plezia, H. Bednarek,
Fundacja Aletheia, Warszawa.

Reut M. 2005. Narracja, to samo , etyczno , [w:] Filozofia a pedagogika. Studia i szkice,
red. P. Dehnel, P. Gutowski, Wydawnictwo Naukowe Dolno l skiej Szko y Wy szej
Edukacji TWP we Wroc awiu, Wroc aw, s. 66–79.

Kozakiewicz M. 1993. Wychowanie do demokracji w okresie wielkiej zmiany w Polsce,
„Kwartalnik Pedagogiczny”, nr 2, s. 21–28.

Ustawa z 26.01.1982, Karta Nauczyciela; tekst ujednolicony: „Dziennik Ustaw” 2006
nr 97, poz. 674 z poprawkami.

Ankieta socjologiczna na temat wiadomo ci historycznej m odzie y, przeprowadzo-
na na zlecenie OBOP w latach 1991–92, 827 ankiet, BUW Rps nr akces. 3174.

  Opis bibliograficzny strony WWW musi zawiera  nazwisko autora i tytu  pracy, tryb do-
st pu, protokó  dost pu (miejsce, cie ka, nazwa), a tak e dat  dost pu, np.:

Teresa Hejnicka-Bezwi ska, Tera niejszo  w dialogu z edukacyjn  przesz o ci  (po
roku 1989), dost pny na: http://www.pedagog.uw.edu.pl/THE/Hejnicka.pdf (otwarty
25 stycznia 2007).

  W bibliografii nale y poda  nazwiska t umaczy cytowanych prac obcoj zycznych.
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