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Edukacja ku kompetencjom – jak wykształcić kreatywnych myślicieli

Summary

Competence-oriented education – How to educate creative thinkers

The school, as an area of major social and cultural influences, is a source of impulses for the development
of intellectual as well as social and emotional abilities of a child. The paper focuses on selected areas of the
edu ca tio nal spa ce which pro vi de fa vo ura ble envi ron ment for sup por ting a child in ob ta ining com pe ten -
cies exceeding a given subject. There is every reason to believe that school should be organized around
the competencies of children, ensuring them independence understood in terms of place, time, and people
with whom he or she will create the learning environment to match the current needs and possibilities.
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Od wie ków szko ła trak to wa na by ła ja ko in sty tu cja, na któ rą pań stwo de le go wa ło obo -
wią zek kształ ce nia mło dych lu dzi, przy go to wa nia ich do przy szłych za dań ży cio wych wy -
zna czo nych przez ra my spo łecz ne, kul tu ro we i po li tycz ne. Dzi siaj co raz czę ściej za sta na -
wia my się nad alo ka cją szko ły w prze strze ni ży cio wej czło wie ka. Zmie nia ją się bo wiem wa -
run ki, czyn ni ki oraz ob sza ry for ma cji czło wie ka, któ re im pli ku ją od mien ny mo del edu ka cji,
zmienia się także sam człowiek.

1. Ucze nie się ja ko na tu ral ny pro ces sta wa nia się/by cia w świe cie

Ucze nie się to nie ustan ne ukła da nie się czło wie ka w re la cji ze świa tem, z in ny mi ludź -
mi, jak i z sa mym so bą. Sta no wi naj bar dziej na tu ral ną, pry mar ną ce chę ludz kiej eg zy sten -
cji. Ja ko pro ces, wpi sa ne jest w ca ło ży cio we con ti nu um for ma cji czło wie ka, przy czy nia
się do kształ to wa nia je go to żsa mo ści i umo żli wia sa mo re ali za cję, któ ra opie ra się na czte -
rech fi la rach: spraw stwa, re flek sji, współ pra cy i kul tu ry (Bru ner 2006: 126). Jak pi sze je -
den z naj wy bit niej szych współ cze snych psy cho lo gów, współ twór ca psy cho lo gii
spo łecz no -kul tu ro wej Je ro me Bru ner, do świad cza nie sie bie ja ko ini cja to ra i wy ko naw cy
bu du je na sze we wnętrz ne Ja w re la cji ze świa tem i sa mym so bą. Z ko lei do ko ny wa nie
reflek sji nad wła snym my śle niem i dzia ła niem po zwa la wejść na po ziom me ta ko gni tyw -
ny, sta no wiąc na rzę dzie umy słu umo żli wia ją ce wy twa rza nie i nada wa nie zna czeń. Owo
ro zu mo wa nie lo gicz no -na uko we o cha rak te rze pa ra dyg ma tycz nym, na sta wio ne na od kry -
wa nie świa ta ze wnętrz ne go, do peł nia świa do me po słu gi wa nie się nar ra cją, słu żą cą opi sa -
niu świa ta spo łecz ne go i swo je go miej sca w tym świe cie. In ter pre ta cja wła snych
do świad czeń oraz ro zu mie nie in nych przyj mu je for mę nar ra cji, któ ra umiesz czo na jest



w okre ślo nym kon tek ście sy tu acyj nym i wy ma ga spo tka nia z dru gim czło wie kiem, stwo -
rze nia po la in ter su biek tyw nej wy mia ny. Współ pra ca, ko ope ra cja, wza jem ność, tu to ring 
to wy znacz ni ki spo łecz no ści uczą cej się, gdzie uczy my się ze so bą i od sie bie. Kon sty tu -
ują ca się w ten spo sób kul tu ra ucze nia się, zda niem J. Bru ne ra, nie tyl ko „okre śla spo sób
ży cia i my śle nia, któ ry kon stru uje my, ne go cju je my, pod da je my in sty tu cjo na li za cji” (Bru -
ner 2006: 126), ale rów nież sta no wi swo isty „ze staw tech nik i pro ce dur ro zu mie nia świa -
ta i da wa nia so bie w nim ra dy” (Bru ner 2006: 140), oraz „po zwa la na uczest nic two we
wszel kie go ro dza ju trans ak cjach ludz kich, uj mo wa nych za po mo cą sys te mów sym bo licz -
nych” (Bru ner 2006: 141). Wy mier nym wskaź ni kiem tak ro zu mia ne go pro ce su ucze nia
się są zmia ny w umy śle, któ re im pli ku ją zmia ny w za cho wa niu się jed nost ki, pro wa dzą
do kon struk cji, re kon struk cji, de kon struk cji, in ter pre ta cji i re in ter pre ta cji zna czeń.

Daw niej ucze nie na stę po wa ło po przez uczest nic two w na tu ral nych sy tu acjach ży cio -
wych. Dzie ci ob ser wo wa ły i na śla do wa ły star sze ro dzeń stwo oraz do ro słych w co dzien -
nych czyn no ściach. Czę sto od zwier cie dla ły te za cho wa nia w za ba wie, któ ra sta no wi ła
na tu ral ną wer sję bar dziej sfor ma li zo wa ne go ucze nia się. Z cza sem stop nio wo włą cza no je
w ró żne ro dza je ak tyw no ści, któ re po cząt ko wo wy ko ny wa ły wspól nie z oso bą bar dziej
do świad czo ną, by w mia rę na by wa nia spraw no ści dzia łać co raz bar dziej sa mo dziel nie.
Obec nie, gdy kształ ce nie sta ło się zin sty tu cjo na li zo wa ne, do strze ga my co raz więk szy roz -
dźwięk mię dzy ofer tą i wy ma ga nia mi sta wia ny mi przez szko łę a za in te re so wa nia mi oraz
in dy wi du al ny mi mo żli wo ścia mi, po trze ba mi dziec ka. Tu nie ma cza su na spon ta nicz ną,
ni czym nie skrę po wa ną za ba wę, tu trze ba się uczyć – prze strze ga jąc ze wnętrz nie na rzu co -
nych za sad i pro ce dur, któ re czę sto bar dziej ho łu bią tra dy cyj nie usank cjo no wa ne sche ma ty
pe da go gicz ne go dzia ła nia niż no wo cze sne roz wią za nia, uwzględ nia ją ce neuropsy cho lo -
gicz ne uwa run ko wa nia pro ce su ucze nia się. W tej wie lo ści i ró żno rod no ści za da nych zajęć
gi nie gdzieś dzie cię cy en tu zjazm, na tu ral na cie ka wość po znaw cza, do cie kli wość i nie stan -
dar do wość my śle nia i dzia ła nia. Nie zo sta wia my dzie ciom prze strze ni na by cie dzieć mi.
Zaw łasz cza my ją przez nie ustan ne ogra ni cza nie cza su na spon ta nicz ne, kie ro wa ne dzie -
cię cą wra żli wo ścią od kry wa nie świa ta, pro po nu jąc w za mian za ję cia edu ka cyj ne, któ re
we dług nas – do ro słych ma ją za pew nić mło de mu czło wie ko wi peł ną suk ce sów przy szłość.
Uwa ża my bo wiem, że „dzie ciń stwo jest zbyt cen ne, by zo sta wić je dzie ciom, a dzie ci są
zbyt cen ne, że by zo sta wić je sa mym so bie” (Ho no re 2011: 10). Swo isty syn drom „Dziec -
ka Za rzą dza ne go” bar dzo wni kli wie zdia gno zo wał i opi sał an giel ski dzien ni karz i pu bli -
cy sta Carl Ho no re w ksią żce „Pod pre sją” z bar dzo wy mow nym pod ty tu łem „Daj my
dzie ciom świę ty spo kój!”. Na pod sta wie ob ser wa cji, ja kie pro wa dził w ró żnych, czę sto
od mien nych kul tu ro wo re jo nach świa ta, stwier dził jed no znacz nie, że tro ska o sty mu la cję
in te lek tu al ną dziec ka przy sło ni ła zu peł nie wy miar emo cjo nal no -spo łecz ny roz wo ju, mar -
gi na li zu jąc po trze bę two rze nia od po wied nie go kon tek stu kul tu ro we go oraz re la cji in ter -
per so nal nych tak nie zbęd nych dla bu do wy sper so na li zo wa nych skryp tów po znaw czych
i emo cjo nal nych, któ re sta no wią o efek tyw no ści ucze nia się.

Na uczy cie le, mniej lub bar dziej świa do mie, sta ra ją się tak pra co wać z dzieć mi, aby
„wy po sa żyć je” w kom pen dium wie dzy, ze staw umie jęt no ści oraz ukształ to wać po sta wy,
któ re zo sta ły za de kre to wa ne w do ku men tach pro gra mo wych w po sta ci hi po te tycz ne go
wzor ca wy cho wan ka. Na tę nie po ko ją cą sy tu ację zwra ca uwa gę uzna ny ame ry kań ski psy -
cho log, pro fe sor ko gni ty wi sty ki Ho ward Gard ner, któ ry pod kre śla: „Pierw szym wy zwa -
niem dla wy cho waw ców jest spo łecz ne przy sto so wa nie uczniów do śro do wi ska szkol ne go.
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Jest to do pro wa dze nie do zmia ny spo so bu my śle nia na naj bar dziej pod sta wo wym po zio -
mie: po móc dzie ciom, by na uczy ły się przejść od ucze nia się przez ob ser wa cje do ucze nia
się przez for mal ne na ucza nie” (Gard ner 2006: 123). Da lej na stę pu je uści śle nie pre zen to -
wa nej te zy w po sta ci do okre śle nia trzech ro dza jów umie jęt no ści, ja kie na le ży wspie rać
u uczniów: umie jęt no ści ucze nia się w śro do wi sku in nym niż na tu ral ne, umie jęt no ści rozu -
mie nia skom pli ko wa nych sym bo li na pa pie rze lub ekra nie kom pu te ra i umie jęt no ści rozu -
mo wa nia w ka te go riach przy na le żnych pod sta wo wym dys cy pli nom na uko wym
(Gard ner 2006: 123). Wy ma ga to przede wszyst kim zmia ny na wy ków my ślo wych, odejścia
od my śle nia in tu icyj ne go na rzecz kształ ce nia umy słu dys cy pli nar ne go, po zna nia i wy ko -
rzy sty wa nia me tod i na rzę dzi my śle nia oraz dzia ła nia przy na le żnych da nej ga łę zi wie dzy,
stop nio we go za stę po wa nia ję zy ka po tocz ne go bar dziej sfor ma li zo wa nym ję zy kiem na uko -
wym. A w ob li czu szyb kie go przy ro stu in for ma cji i nie ustan nych zmian w ob sza rze kul -
tu ro wo-tech no lo gicz nym nie zbęd na sta je się umie jęt ność se lek cji tre ści, ich we ry fi ka cja
i in ter dy scy pli nar ne ze sta wia nie w uży tecz ną ca łość. A stąd już tyl ko krok ku kre owa niu
no wej ja ko ści w prze strze ni ma te rial nej bądź kon cep tu al nej. 

2. Na by wa nie kom pe ten cji mo to rem my śle nia i dzia ła nia

W dzi siej szym zmie nia ją cym się świe cie do la mu sa na le ży wy rzu cić prze ko na nie, że edu -
ka cja to kom pen dium wie dzy i ze staw umie jęt no ści, któ re win ni śmy so bie przy swo ić, aby
spraw nie po ru szać się w prze strze ni ży cio wej. Edu ka cja to przede wszyst kim ze staw uży -
tecz nych na rzę dzi, któ re świa do mie i ce lo wo uży te po zwo lą nam le piej po znać, upo rząd ko -
wać i zro zu mieć świat oraz od kryć sie bie, zbu do wać swo je by cie w świe cie. Jak mó wił
Burrhus F. Skinner: „Wykształcenie jest tym, co po zo sta je, kie dy za po mni my wszyst kie go, cze -
go na uczy li śmy się w szko le”. Ta kie ro zu mie nie edu ka cji skła nia do bez względ nej re zy gna cji
z re cep tyw ne go sty lu ucze nia się na rzecz po dej ścia par ty cy pa cyj ne go i konstruktywistyczne go.

No am Chom sky, świa to wej sła wy ję zy ko znaw ca z Mas sa chu setts In sti tu te of Technology
w Cam brid ge (USA), pod czas kon fe ren cji „Le ar ning Wi tho ut Fron tiers”, któ ra od by ła się
1 lu te go 2012 ro ku w Lon dy nie, po sta wił szko le bar dzo po wa żny za rzut, że za miast kształ -
cić od kryw ców, pro du ku je kon for mi stów. Wzy wał tym sa mym, aby wró cić do oświe ce -
nio wej wi zji edu ka cji, gdzie naj wa żniej szym ce lem jest wy cho wa nie czło wie ka zdol ne go
do za da wa nia py tań, go to we go do po dej mo wa nia wy zwań, otwar te go na no we mo żli wo -
ści, po szu ku ją ce go al ter na tyw nych roz wią zań, ma ją ce go od wa gę ge ne ro wa nia no wych po -
my słów i do ko ny wa nia twór czych prze kształ ceń. Edu ka cja, jak twier dzi N. Chom sky, ma
„po móc czło wie ko wi do trzeć do punk tu, w któ rym już sam bę dzie mógł się uczyć” (Chom -
sky 2012). Jest to wy raź ne na wią za nie do ra por tu Mię dzy na ro do wej Ko mi sji do spraw
Edu ka cji z 1996 ro ku au tor stwa Ja cqu esa De lor sa „Edu ka cja – jest w niej ukry ty skarb”
(De lors 1998). Już 16 lat te mu zwró co no uwa gę na po trze bę zmian w ob sza rze ce lów edu -
ka cyj nych tak, aby przy sta wa ły one do wy ma gań i ocze ki wań spo łe czeń stwa XXI wie ku.
Uję to je w czte rech de zy de ra tach, któ re mia ły sta no wić swo iste dro go wska zy dla edu ka -
cyj nych dzia łań: uczyć się, aby wie dzieć, z na kie ro wa niem na po zna nie na rzę dzi słu żą -
cych zdo by wa niu wie dzy i bu do wa niu ro zu mie nia; uczyć się, aby dzia łać, do strze ga jąc
prak tycz ną uży tecz ność wie dzy przy roz wią zy wa niu kon kret nych pro ble mów ży cio wych;
uczyć się, by żyć wspól nie i współ pra co wać z in ny mi; uczyć się, aby być, z za cho wa niem
au to no mii, pra wa do sa mo re ali za cji i wszech stron ne go roz wo ju.
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Obec nie, kie dy ma my prak tycz nie nie ogra ni czo ny do stęp do bie żą cych in for ma cji, kie -
dy wie dza prze sta ła być czymś eli tar nym, co raz bar dziej ce nio ne są zdol no ści ty pu high
con cept oraz high to uch. Pierw sze z nich po le ga ją na umie jęt nym za rzą dza niu wie dzą,
prze twa rza niu in for ma cji, nie sche ma tycz nym, ho li stycz nym my śle niu, dru gie zaś zwią za -
ne są ze spraw no ścią na wią zy wa nia kon tak tów in ter per so nal nych, bu do wa niem re la cji
mię dzy ludz kich opar tych na ro zu mie niu i po sza no wa niu in nych lu dzi. Dzi siej szy świat,
jak za uwa ża Da niel Pink, do rad ca za wo do wy, au tor be st sel le ra „A Who le New Mind”
(Pink 2005), to już nie do mi nacja tech no lo gii, lecz po czą tek ery kon cep tu al nej, któ ra jest
ani mo wa na przez in ne for my my śle nia oraz no we po dej ście do ży cia. My śle nie le wo pół -
ku lo we – wer bal ne, ma te ma tycz ne, se kwen cyj ne, de duk cyj ne i opi so we, któ re tak bar dzo
zdo mi no wa ło tra dy cyj ną edu ka cję, mu si zo stać wzbo ga co ne o atry bu ty ge ne ro wa ne przez
pra wą pół ku lę mó zgo wą, od po wie dzial ną za my śle nie: nie li nio we, in tu icyj ne, ho li styczne,
sy mul ta nicz ne, es te tycz ne, kon tek sto we i syn te tycz ne. Przy wo ła na me ta fo ra le wej/pra wej
pół ku li od zwier cie dla dwa kom ple men tar ne wzglę dem sie bie spo so by my śle nia, pre dys -
po zy cje, po sta wy. Przy szłość na le ży do tych, któ rzy z po wo dze niem bę dą in te gro wać pracę
obu pół kul, gdyż żad na z nich nie za słu gu je na mia no „gor szej, mniej przy dat nej”. 

Na szcze gól ną uwa gę za słu gu je sześć zmy słów/zdol no ści, któ rych wy kształ ce nie, zda -
niem D. Pin ka, wy da je się nie zbęd ne do efek tyw ne go dzia ła nia w co raz bar dziej nie za le -
żnym świe cie. Naj wa żniej sza z nich to umie jęt ność nar ra cyj ne go two rze nia ob ra zów
po przez łą cze nie fak tów, in for ma cji, da nych z oso bi stym do świad cze niem ży cio wym i wła -
sną re flek sją. Zma la ła bo wiem war tość fak tów, gdyż są one ogól no do stęp ne, zaś hi sto rie
do star cza ją „kon tek stu, któ ry wzbo ga ca emo cje, po zwa la le piej zro zu mieć” (Pink
2005: 15). Pro jek to wa nie to z ko lei zdol ność wy cho dze nia po za do star czo ne in for ma cje,
ar ty stycz na wra żli wość, od wa ga w sta wia niu so bie am bit nych ce lów, bo wiem w do bie
auto ma ty za cji ka żda rzecz, ka żdy po mysł mu si się czymś wy ró żniać – funk cjo nal ność 
czy wy so kie stan dar dy wy ko na nia już nie wy star czą. Nie wy star czy ta kże spraw ność w wy -
naj dy wa niu war to ścio wych da nych, ana li zie ich wza jem nych ko re la cji. Te raz li czy się sym -
fo nia czy li uwa żne pa trze nie, za przę gnię cie do pra cy ca łe go umy słu – lo gi ki, ana li zy,
syn te zy, in tu icji – po to, aby kre atyw nie łą czyć po zor nie od le głe, ró żnią ce się ele men ty
w ca ło ści, któ re two rzą no wą ja kość. Uwa żność win na do ty czyć nie tyl ko świa ta ma te rial -
ne go czy świa ta idei, ale rów nież re la cji in ter per so nal nych. Em pa tia to ko lej na z wy mie -
nio nych zdol no ści, nie zbęd nych do osią gnię cia za wo do we go i oso bi ste go speł nie nia.
Do strze ga nie i ro zu mie nie po trzeb in nych osób, ich sta nów emo cjo nal nych i ade kwat ne
re ago wa nie, ale rów nież wy kra cza nie po za lo gi kę, an ga żo wa nie emo cji i in tu icji to tak
zwa ne kom pe ten cje mięk kie, któ re ujaw nia ją się w po sta wach wza jem ne go za ufa nia, part -
ner stwa, współ pra cy, dia lo gicz no ści. Wa żne jest, aby wszel kim dzia ła niom to wa rzy szy ła
at mos fe ra za ba wy, ra do ści w od kry wa niu no wych ob sza rów po znaw czych pe ne tra cji.
Wszyst kie na sze dzia ła nia opie ra ją się bo wiem na emo cjach: śmiech wy zwa la kre atyw -
ność, a stres ją za bi ja. In te lekt nie mo że pra co wać w peł ni efek tyw nie bez udzia łu emo cji,
one są for mą po strze ga nia rze czy wi sto ści i sta no wią swo isty filtr per cep cji. Ostat ni z przy -
wo ła nych sze ściu zmy słów to zna cze nie. Ro zu mia ne jest ja ko dzia ła nie z pa sją, umie jęt -
ność wy ra ża nia sie bie, dzie le nia się tym, co dla nas wa żne z in ny mi ludź mi. Pa sja po zwa la
nam się gać po to, co od le głe, dzia łać tak, by nie mo żli we uczy nić mo żli wym. W erze kon -
cep tu al nej, jak pod kre śla D. Pink, przede wszyst kim po trzeb ni są lu dzie kre atyw ni i em -
pa tycz ni, o otwar tych umy słach i peł ni za pa łu do po dej mo wa nia no wych wy zwań. 
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O umy słach przy szło ści bar dzo in te re su ją co wy po wia da się rów nież wspomniany 
już Ho ward Gard ner, któ ry przy rów nał edu ka cję do przed się bior stwa kształ tu ją ce go owe
umy sły przy szło ści. A są to: umysł dys cy pli nar ny, umysł syn te ty zu jący, umysł kre atyw ny,
umysł re spek tu ją cy i umysł etycz ny (Gard ner 2009). Wy mie nio ne ty py umy słów od po -
wia da ją pię ciu roz ma itym spo so bom wy ko rzy sta nia ro zu mo wa nia, któ re są naj bar dziej po -
żą da ne w obec nych cza sach i któ re na le ży pie lę gno wać z my ślą o przy szło ści. Naj bar dziej
ce nio na, zda niem H. Gard ne ra, bę dzie umie jęt ność sze ro kie go spoj rze nia, do ko ny wa nia
syn te zy, któ ra wy ma ga tzw. in te li gen cji szpe ra czo wej, po le ga ją cej na cią głym mo ni to ro -
wa niu sze ro kiej prze strze ni in for ma cyj nej, wy chwy ty wa niu ró żnic/po do bieństw mię dzy
he te ro ge nicz ny mi ob sza ra mi wie dzy, a tym sa mym umo żli wia in te gro wa nie różnych per -
spek tyw ana li zy pro ble mu. Jed nak owa in ter dy scy pli nar ność czy na wet mul ti dy scy pli nar -
ność bę dzie war to ścio wa tyl ko pod wa run kiem, że opa no wa ło się grun tow nie wię cej niż
jed ną dys cy pli nę, wy ka zu jąc przy tym in te lek tu al ne po dej ście do pro ble ma ty ki ty po we dla
in te li gen cji la se ro wej. Zgłę bie nie ist nie ją cych dys cy plin, czer pa nie z sze ro kie go za kre su
źró deł i spraw ne do ko ny wa nie syn te zy in for ma cji to jed nak za ma ło. No wo cze sne spo łe -
czeń stwo po szu ku je in no wa cyj nych po my słów i roz wią zań, jed no stek a ta kże ca łych ze -
spo łów, kor po ra cji, któ re bę dą kre owa ły przy szłość. Co raz więk sze go zna cze nia na bie ra
za tem umie jęt ność po dej mo wa nia współ pra cy, ale rów nież re spek to wa nia in no ści, od mien -
no ści kul tu ro wej, wcho dze nia w do bre in te rak cje, prze ła my wa nia uprze dzeń oraz pre zen -
to wa nia po staw, za cho wań zgod nych z ogól nie przy ję ty mi za sa da mi ety ki. Jak za uwa ża
H. Gard ner: „Naj więk sze szan se na suk ces za pew ni so bie ten, kto naj le piej opa nu je ten
kwin tet umy słów” (Gard ner 2009: 159). 

Jak wy ni ka z po wy ższych roz wa żań, prze ję cie od po wie dzial no ści za wła sną edu ka cję
jest po wa żnym przed się wzię ciem i wy ma ga na by cia sze re gu kom pe ten cji, któ re po zwo lą
jed no st ce uzy skać sa mo ste row ność opar tą na we wnętrz nym mo ni to rin gu za cho dzą cych
zmian, a jed no cze śnie za bez pie czą przed dry fo wa niem w po wo dzi cy wi li za cyj no -kul tu ro -
wych prze obra żeń. Świa to wej sła wy pol ski so cjo log Zyg munt Bau man prze strze ga: „Nasz
świat, świat płyn nej no wo cze sno ści, nie ustan nie nas za ska ku je: to, co dziś wy da je się pew -
ne i na wła ści wym miej scu, już ju tro mo że się oka zać ża ło sną po mył ką, czymś płon nym
i nie do rzecz nym” i da lej do da je „mu si my być sta le przy go to wa ni na zmia ny” (Bau man
2011: 6). Stąd nad rzęd nym za da niem współ cze snej szko ły jest przede wszyst kim tro ska
o stwo rze nie wa run ków dla kształ ce nia umie jęt no ści po nad przed mio to wych, nie zbęd nych
w do bie fluk tu acji te raź niej szo ści i mgła wi co wej kon ste la cji przy szło ści. Umie jęt no ści,
któ re po zwo lą czło wie ko wi po znać zło żo ność świa ta oraz ak tyw nie uczest ni czyć we
wszyst kich je go wy mia rach.

Czym są za tem kom pe ten cje? Naj ogól niej mo żna je okre ślić ja ko ka pi tał in te lek tu al ny
jed nost ki opar ty na wie dzy, do świad cze niu oraz sys te mie war to ści, któ ry umo żli wia pod -
ję cie efek tyw nych dzia łań i jest ukie run ko wa ny na osią gnię cie za mie rzo nych ce lów. 
Ze wzglę du na nie ustan ną ewo lu cję oso bo wą jed nost ki kom pe ten cje nie mo gą być uj mo -
wa ne sta tycz nie. Ich we wnętrz ną dy na mi kę de ter mi nu je ob ser wa cja, pod mio to we do świad -
cza nie rze czy wi sto ści oraz jej twór cza re or ga ni za cja. Na po trze bę kształ ce nia kom pe ten cji
zwró ci ła uwa gę w 2000 ro ku Ra da Eu ro pej ska, któ ra opra co wa ła wspól ne eu ro pej skie wy -
tycz ne, do ty czą ce umie jęt no ści, ja kie czło wiek po wi nien na by wać w pro ce sie ucze nia się
przez ca łe ży cie. W „Za le ce niu Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy w spra wie kom pe ten cji
klu czo wych w pro ce sie ucze nia się przez ca le ży cie” z 18 grud nia 2006 ro ku zde fi nio wane
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zo sta ły kom pe ten cje, okre ślo ne mia nem klu czo wych, „któ rych wszyst kie oso by po trze bu -
ją do sa mo re ali za cji i roz wo ju oso bi ste go, by cia ak tyw nym oby wa te lem, in te gra cji spo -
łecz nej i za trud nie nia” (Za le ce nie 2006). Wy ró żnio no osiem kom pe ten cji klu czo wych:
po ro zu mie wa nie się w ję zy ku oj czy stym, po ro zu mie wa nie się w ję zy kach ob cych, kom -
pe ten cje ma te ma tycz ne i pod sta wo we kom pe ten cje na uko wo -tech nicz ne, kom pe ten cje in -
for ma tycz ne, umie jęt ność ucze nia się, kom pe ten cje spo łecz ne i oby wa tel skie, ini cja-
tyw ność i przed się bior czość oraz świa do mość i eks pre sja kul tu ral na. Są to umie jęt no ści
ogól ne (ang. ge ne ric skills) o cha rak te rze in ter dy scy pli nar nym, wpi su ją ce się w do brą jako -
ścio wo edu ka cję, do sto so wa ną do po trzeb no wo cze sne go, eu ro pej skie go spo łe czeń stwa.
Od nie sie nie do wska za nych kom pe ten cji znaj dzie my w pod sta wo wych do ku men tach pro -
gra mo wych wszyst kich szcze bli na ucza nia.

Kształ ce nie umie jęt no ści po nad przed mio to wych jest za da niem dłu go ter mi no wym
i obej mu je wie le aspek tów ak tyw no ści czło wie ka. Je go za ini cjo wa nie po win no na stą pić
jak naj wcze śniej, aby sys tem my śle nia, per cep cji, oce nia nia i dzia ła nia stop nio wo uwew -
nętrz nił się, da jąc mło de mu czło wie ko wi po czu cie pew no ści w my śle niu i dzia ła niu. Kom -
pe ten cje nie są raz na za wsze usta lo ną struk tu rą, pod le ga ją nie ustan nej kon struk cji
i re kon struk cji, a ich za sób zde cy do wa nie wy zna cza za kres dzia łań po dej mo wa nych przez
jed nost kę. Stąd już do dzie ci w wie ku przed szkol nym i wcze snosz kol nym na le ży skie ro -
wać ofer tę edu ka cyj ną, sprzy ja ją cą roz wi ja niu kon kret nych umie jęt no ści, kształ to wa niu
na wy ków, gro ma dze niu prze żyć, do świad czeń, któ re po zwo lą na na by wa nie kom pe ten cji
klu czo wych. Wy mo giem dzi siej szych cza sów sta ło się or ga ni zo wa nie edu ka cji wo kół kom -
pe ten cji dziec ka, za pew nia ją ce mu sa mo dziel ność ucze nia się roz pa try wa ną w ka te go rii
miej sca, cza su i osób, z któ ry mi bę dzie two rzy ło ade kwat ne do ak tu al nych po trzeb i możli -
wo ści śro do wi sko ucze nia się. 

3. Śro do wi sko edu ka cyj ne ja ko ak ce le ra tor kom pe ten cji uczniow skich

Aby wy kształ cić kom pe ten cje, po trzeb ne są od po wied nie wa run ki. Mo żna śmia ło wy -
su nąć te zę, iż od te go, ja kie wa run ki stwo rzy my dziec ku do bu do wa nia wie dzy i umie jęt -
no ści, za le żeć bę dzie je go po ziom kom pe ten cji w za kre sie lo gicz ne go my śle nia, two rze nia
i ro zu mie nia po jęć, do strze ga nia pra wi dło wo ści, po szu ki wa nia i sto so wa nia stra te gii dzia -
ła nia, ale ta kże ko mu ni ka cji, współ pra cy oraz sa mo dziel no ści in te lek tu al nej, umie jęt no ści
ge ne ro wa nia twór czych po my słów, otwar to ści na no we kon cep cje i od por no ści emo cjo -
nal nej w sy tu acjach pro ble mo wych. 

Ja kie za tem po win no być wy zwa la ją ce śro do wi sko dla roz wo ju kom pe ten cji dziecka?
Ja kie mo że my wy ło nić ob sza ry prze strze ni edu ka cyj nej, któ re two rzą sprzy ja ją ce mi kro -
śro do wi sko dla pro ce su ucze nia się? W tym miej scu war to od wo łać się do jed ne go z wy -
bit nych au to ry te tów w dzie dzi nie edu ka cji, ja kim jest Sey mo ur Pa pert – współ pra cow nik
Je ana Pia ge ta. Przez la ta je go my śle nie i dzia ła nie prze sy co ne by ło du chem kon struk ty wi -
zmu, co za owo co wa ło sfor mu ło wa niem ośmiu za sad sku tecz ne go ucze nia się, z któ rych
naj wa żniej sze to: ucze nie się przez two rze nie, ucze nie się, jak się uczyć, wy ko rzy sta nie
tech no lo gii in for ma cyj no -ko mu ni ka cyj nych ja ko na rzę dzi wspo ma ga ją cych my śle nie i po -
sze rza ją cych mo żli wo ści dzia ła nia, or ga ni zo wa nie edu ka cji wo kół pro ble mów sta no wią -
cych rze czy wi ste wy zwa nie dla dziec ka, zwró ce nie uwa gi, że suk ces wy ma ga cza su a błąd
jest ele men tem wpi sa nym w pro ces ucze nia się. Przy wo ła na kon cep cja akon struk cjo ni zmu
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do star cza wie le cen nych wska zó wek do ty czą cych or ga ni za cji wy zwa la ją ce go śro do wi ska
ucze nia się. Za S. Pa per tem mo żna przy jąć trzy pod sta wo we wy mia ry roz wo ju po znaw -
cze go, któ re wy zna cza ją i opi su ją prze strzeń ucze nia się dziec ka: men tal ny – obej mu ją cy
pro ce sy kon stru owa nia wie dzy w umy śle ucznia, spo łecz ny – wska zu ją cy na ro lę współ -
pra cy i dys kur su w pro ce sie ucze nia się oraz ma te rial ny – zwią za ny z kon stru owa niem
ma te rial nych re pre zen ta cji abs trak cyj nych idei (Wa lat 2007: 8). 

Fi lo zo fia edu ka cji na kie ro wa nej na kształ ce nie kom pe ten cji wy raź nie osa dzo na jest
w idei kon struk ty wi zmu po znaw cze go i spo łecz no -kul tu ro we go. Śro do wi sko edu ka cyj ne
po win no przede wszyst kim wspie rać pro ce sy kon stru owa nia wie dzy w umy śle ucznia.
Trze ba mieć świa do mość, że dziec ko to nie jest do ro sły z mniej szą ilo ścią do świad czeń.
Je go spo sób pa trze nia na świat i bu do wa nie ro zu mie nia zde ter mi no wa ne jest po zio mem
roz wo ju struk tur po znaw czych, któ re okre śla ją wy miar ja ko ścio wy po strze ga nia, przy swa -
ja nia, ro zu mie nia i prze twa rza nia in for ma cji. Dzie ci ro dzą się z na tu ral nym apa ra tem do
badań eks plo ra cyj nych. To zmy sły kar mią umysł in for ma cja mi, któ re sta no wią two rzy wo do
dal szej ob rób ki in te lek tu al nej. Dla te go tak wa żna jest edu ka cja po li sen so rycz na. Dziecko
bo wiem uczy się po przez ob co wa nie z ota cza ją cy mi je przed mio ta mi, któ re roz po zna je,
opi su je, ba da re la cje, po rząd ku je, kla sy fi ku je. Ja kość i bo gac two zgro ma dzo nych w ten
spo sób do świad czeń sta no wi two rzy wo do kształ to wa nia oso bi stych struk tur wie dzy, za -
pew nia sty mu la cję wszyst kich ob sza rów mó zgu, a w po łą cze niu z ak tyw no ścią ru cho wą
umo żli wia in te gra cję my śle nia z dzia ła niem. 

„By wy cho wać lu dzi na kre atyw nych my śli cie li, naj le piej uczyć ich me to da mi ty po -
wy mi dla przed szko la” – po stu lu je pro fe sor Mit chel Re snick z Mas sa chu setts In sti tu te 
of Tech no lo gy w roz mo wie z Woj cie chem Mi ko łusz ką (Mi ko łusz ko 2011: 32-34). I da lej,
na po par cie swej te zy, prof. M. Re snick po da je ar gu men ty: Po pierw sze więk szość 
cza su dzie ci tam coś two rzą (...). Po dru gie współ pra cu ją w gru pie (...). Po trze cie (...)
ma ją spo ro ela stycz no ści (...) mo gą po dą żać za swo imi za in te re so wa nia mi (...). I kon -
kludu je: Więk szość pra cy kre atyw nej wy wo dzi się ze spraw, któ re nas ob cho dzą. Trze ba
pa mię tać jed nak, że kre atyw ność nie jest pro ce sem wy łącz nie oso bi stym, wy ma ga sprzy -
ja ją cej at mos fe ry, któ ra po bu dza ory gi nal ne my śle nie i in no wa cje, ak cep tu je wszyst kie
mo żli we roz wią za nia i da je przy zwo le nie na „eks pe ry men tal ne błą dze nie”. Ucznio wie
po trze bu ją sy tu acji wy bo ru, aby roz bu dzić wła sne po szu ki wa nie stra te gii dzia ła nia oraz
wy pra co wać oso bi ste pro ce du ry roz wią zy wa nia pro ble mów. Po win ni mieć mo żli wość
de cy do wa nia o za da niach, na któ rych bę dą bu do wać swo je umie jęt no ści oraz 
miej scu, cza sie i for mie ich re ali za cji. Praw dzi wa kre atyw ność, jak za uwa ża Sir Ken 
Robin son – świa to wy li der w dzie dzi nie roz wo ju kre atyw no ści, in no wa cyj no ści i za so bów
ludz kich, po cho dzi ze zna le zie nia swo je go środ ka wy ra zu. „Kie dy lu dzie od naj du ją swój
śro dek wy ra zu, od kry wa ją swo je praw dzi we twór cze po kła dy i usa mo dziel nia ją się” 
(Ro bin son 2010: 169). Wy ma ga to odej ścia od dy rek tyw ne go za rzą dza nia ak tyw no ścią
wy cho wan ka, wy ka za nia za ufa nia do po sia da nych przez nie go zdol no ści, przy ję cia po sta -
wy otwar to ści, ak cep ta cji, part ner stwa wo bec uczniów, wspie ra nia ich w uzy ski wa niu sa -
mo dziel no ści oraz po mo cy w od kry wa niu moc nych i sła bych stron. Czas jest wa żnym
sprzy mie rzeń cem pro duk tyw ne go my śle nia. Jak wy ka zu ją ba da nia, „mózg ludz ki po trze -
bu je chwil spo ko ju i od po czyn ku, że by mógł prze two rzyć i utrwa lić po my sły, wspo mnie -
nia, do świad cze nia. Mu si rów nież roz luź nić się, że by przejść na tryb bar dziej twór cze go
my śle nia” (Ho no re 2011: 115). Stąd istot nym wy zwa niem no wo cze snej edu ka cji jest ta ka 
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or ga ni za cja ak tyw no ści uczniów, któ ra za pew ni im opty mal ne wa run ki do pra cy w tem pie
zgod nym z ich ak tu al ny mi mo żli wo ścia mi i po trze ba mi. 

Za sad ni czą ideą przy świe ca ją cą edu ka cji w opar ciu o kom pe ten cje jest wspól ne, in ter-
ak tyw ne ucze nie się. Dzie ci nie my ślą po ję cia mi ze wnętrz nie na rzu co ny mi, lecz two rzą
wła sne ob ra zy po ję cio we, sa mo dziel nie na da jąc zna cze nie te mu, co wi dzą, cze go ak tywnie
do świad cza ją. Nie ste ty, w ko mu ni ka cji szkol nej do mi nu je trans mi to wa nie sil nie sfor ma li -
zo wa nej wie dzy ofe ro wa nej z per spek ty wy na uczy cie la i to w tem pie, któ re gwa ran tu je
pla no wą re ali za cję tre ści pro gra mo wych. Na uczy ciel sto su je wy ja śnie nia za miast dać czas
na my śle nie, ocze ku je go to wych od po wie dzi na stan dar do we py ta nia i spraw ne go wy ko -
ny wa nia wy ćwi czo nych pro ce dur. A wszyst ko od by wa się pod pre sją cza su, czę sto w mało
atrak cyj nym po znaw czo śro do wi sku edu ka cyj nym. Ist nie je za tem wy raź na po trze ba nadania
ko mu ni ka cji bar dziej sper so na li zo wa ne go ob li cza, gdzie obok tre ści wa żna bę dzie forma
po ro zu mie wa nia się. Na le ży tak or ga ni zo wać pro ces edu ka cyj ny, by wy peł ni ły go do świad -
cze nia spo łecz ne na zna czo ne wza jem ną wy mia ną my śli, gdzie ucznio wie na dro dze ne go -
cjo wa nia zna czeń bę dą bu do wać oso bi ste struk tu ry wie dzy. Owo „by cie w dia lo gu”
wy ma ga za rów no ze stro ny na uczy cie la, jak i ucznia otwar to ści na part ne ra dia lo gu, za an -
ga żo wa nia, wza jem nej cie ka wo ści i chę ci po zna nia, wza jem ne go sza cun ku, go to wo ści
do prze kra cza nia sa me go sie bie w re la cji z in ny mi. 

W ce lu pod nie sie nia war to ści dy dak tycz nej dia lo gu, skło nie nia ucznia do re flek sji
nad wła snym my śle niem, na uczy ciel mu si spoj rzeć ocza mi dziec ka na ota cza ją cą rze czy -
wi stość. Pró ba zro zu mie nia, co dziec ko my śli i jak do cho dzi do swo ich prze ko nań po zwa -
la nadać pro ce so wi na ucza nia -ucze nia się cha rak ter in ter su biek tyw nej wy mia ny. Klu czo wą
ro lę w tak ro zu mia nym dia lo gu od gry wa ją py ta nia. Ich otwar ty, pro ble mo wy a na wet nie -
co pro wo ka cyj ny cha rak ter wi nien za chę cać do prze my śla nych od po wie dzi i otwie rać prze -
strzeń do dal szych do cie kań. Aby tak się sta ło, na le ży za pew nić uczniom dłu ższy prze dział
cza so wy na od po wiedź, po zwo lić na skon fron to wa nie swo ich spo strze żeń z ró wie śni kami,
wy eli mi no wać zgła sza nie się do od po wie dzi oraz dać przy zwo le nie na błę dy. War to przy
tym pa mię tać, że błąd wpi sa ny jest nie ja ko w pro ces ucze nia się. Roz wa żna kon fron ta cja
z błę da mi sty mu lu je po wsta wa nie kry tycz nych py tań, a sto so wa nie me to dy prób i po pra -
wek jest sku tecz nym spo so bem w po szu ki wa niu roz wią zań sy tu acji pro ble mo wych. Istotną
kwe stią jest ta kże za chę ca nie uczniów do „my śle nia na głos” oraz pre zen to wa nia w rozwi -
nię tej for mie swo ich po my słów, gdyż po zwa la to zna czą co roz sze rzyć, a jed no cze śnie po -
głę bić za kres wy mia ny in for ma cji. Na le ży przy tym po zwo lić dzie ciom, aby mó wi ły swo im
ję zy kiem po tocz nym, któ ry stop nio wo bę dzie za stę po wa ny ję zy kiem na uko wym. Ta ka kla -
so wa dys ku sja, zda niem Ro bi na Ale xan dra, po win na sta no wić głów ną me to dę wzmac -
niania pe da go gicz nej wza jem no ści. Ję zyk bo wiem jest „naj bar dziej efek tyw nym i war-
to ścio wym na rzę dziem ucze nia się” (Ale xan der 2005). Naj le piej uczy my się w to ku pod -
ję te go dys kur su.

Dia lo gicz ne kon tak ty z in ny mi uczest ni ka mi pro ce su edu ka cyj ne go sta no wią istot ny
czyn nik oso bo twór czy. Ucznio wie, pra cu jąc w pa rach lub nie wiel kich gru pach, roz wią zu -
ją wspól nie za da nia pro ble mo we. Po wsta łe w to ku in te rak cji stra te gie my śle nia i dzia ła -
nia są in ter na li zo wa ne, co pro wa dzi do ja ko ścio wej prze mia ny dzie cię ce go ro zu mo wa nia.
Współ pra ca i ko ope ra cja two rzą płasz czy znę wy mia ny my śli, uczą pre cy zyj ne go wer ba li -
zo wa nia zja wisk, pro ce dur, re la cji z za cho wa niem dba ło ści o lo gicz ną po praw ność wy ra -
ża nych są dów, sztu ki ar gu men to wa nia, ne go cjo wa nia i uwspól nia nia zna czeń, kon tro li
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i re flek sji nad wła snym my śle niem oraz my śle niem part ne ra. Sta no wią źró dło wza jem nej
in spi ra cji, po bu dza ją do pod ję cia wy zwań in te lek tu al nych, uru cha mia ją no we go ty pu
zacho wa nia. 

Dzia ła niom ró wie śni czym sprzy ja ucze nie się przez ak tyw ne od kry wa nie. To wła śnie
cie ka wość jest jed ną z naj po tę żniej szych sił, któ re kie ru ją ak tyw no ścią czło wie ka. Wej -
ście w ro lę od kryw cy i na ukow ca, któ ry na dro dze eks plo ra cji ró żnych ob sza rów rze czy -
wi sto ści i ich in te lek tu al nej in ter pre ta cji kon stru uje ob raz świa ta, po zwa la spraw dzić
w kon kret nych sy tu acjach przy dat ność i uży tecz ność oso bi stej wie dzy i na by tych umie -
jęt no ści. Do sko na łym roz wią za niem me to dycz nym wspie ra ją cym ak tyw ne, za an ga żo wa -
ne i ce lo we ucze nie się jest pra ca me to dą pro jek tów. Pro jek ty, jak słusz nie pod kre śla ją
Ju dy Har ris Helm i Li lian G. Katz, „okre śla ją kon tekst, w któ rym dzie cię ca cie ka wość
świa ta mo że zna leźć sen sow ny wy raz, przy no sząc ma łe mu czło wie ko wi ra dość sa mo dziel -
ne go po zna nia” (Helm, Katz 2003: 23). Po dej ście pro jek to we od po wia da na po trze by roz -
wo jo we dzie ci, gdyż zwią za ne jest z na tu ral nym pro ce sem prze kształ ca nia wie dzy
prak tycz nej w wie dzę de kla ra tyw ną, an ga żu jąc przy tym nie tyl ko umysł, ale rów nież dzie -
cię cą wra żli wość na po lu es te tycz nym, mo ral nym i spo łecz nym. W to ku re ali za cji przed -
się wzię cia, któ re go ini cja to rem są naj czę ściej sa mi ucznio wie, po ja wia się wie le oka zji
do po dej mo wa nia dzia łań o cha rak te rze in ter dy scy pli nar nym, po cząw szy od sfor mu ło wa -
nia pro ble mu, po przez pla no wa nie pra cy, eks plo ra cję i trans for ma cję wie dzy oraz jej syn -
te zę i we ry fi ka cję, do pre zen ta cji wy two rów i oce ny po łą czo nej z re flek sją. Uczeń jest tu
trak to wa ny ja ko ak tyw ny ba dacz, po szu ki wacz, któ ry do ko nu je wy bo rów oraz przyj mu je
od po wie dzial ność za pod ję te dzia ła nia i ich efek ty. Do świad cze nia spo łecz ne, wpi sa ne
z de fi ni cji w re ali za cję pro jek tu, uczą dziec ko sku tecz nej ko mu ni ka cji, po dej mo wa nia dzia -
łań ko ope ra cyj nych oraz kształ tu ją sa mo świa do mość i stwa rza ją mo żli wość au to kre acji.
To wa rzy szy te mu ogrom ne za an ga żo wa nie emo cjo nal ne. Dziec ko wcho dzi w pro jekt całym
so bą, uru cho mio ne zo sta ją po tę żne za so by ener gii, któ ra ujaw nia się w po sta ci wy so kie go
po zio mu ak tyw no ści. Dłu go ter mi no we, czę sto zło żo ne za da nia kształ cą w dziec ku cier -
pli wość i wy trwa łość oraz uczą na by wa nia od por no ści na sy tu acje trud ne in te lek tu al nie.
Dzie cię ca spon ta nicz ność, im pul syw ność ustę pu je miej sca kon tro li i re flek sji nad wła snym
za cho wa niem, co po zwa la le piej in ter pre to wać do świad cze nia, ana li zo wać i po dej mo wać
de cy zje, kre atyw nie my śleć, two rzyć. 

Stwa rza nie uczniom po la do ob ser wa cji i do świad czeń, a tym sa mym umo żli wie nie
na by wa nia no wych kom pe ten cji wy ma ga od po wied nio przy go to wa ne go śro do wi ska fizycz -
ne go ucze nia się. Wy po sa że nie sal lek cyj nych w sto li ki, któ re mo żna mo du ło wo ze sta wiać,
stwa rza prze strzeń do pra cy w ze spo łach, a wsta wie nie otwar tych re ga łów na kół kach i in -
nych ru cho mych ele men tów za pew nia uczniom cią gły do stęp do po mo cy dy dak tycz nych
oraz da je mo żli wość do wol nej ada pta cji po wierzch ni sa li do ak tu al nych po trzeb, wy ni ka -
ją cych z re ali zo wa nych za dań. Ko rzy sta nie z rzut ni ka, kom pu te ra czy ta blic in te rak tyw -
nych zna czą co zwięk sza do stęp ność in for ma cji, po zwa la na pra cę z apli ka cja mi kom -
pu te ro wy mi oraz na od twa rza nie ma te ria łów mul ti me dial nych. Z ko lei udo stęp nie nie
uczniom lap to pów/ta ble tów z od po wied nio opra co wa nym opro gra mo wa niem za pew nia
bar dziej in dy wi du al ne po dej ście do ucznia, umo żli wia pra cę we wła snym tem pie, re du ku -
je stres, wstyd, oba wę przed po peł nie niem błę du i ośmie sze nia się przed ca łą kla są. Edu -
ka cja z wy ko rzy sta niem współ cze snych tech no lo gii in for ma cyj no-ko mu ni ka cyj nych
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po zwa la pro ces kształ ce nia prze nieść w zu peł nie in ny wy miar, bli ski no we mu po ko le niu,
któ re Piotr Czer ski, pi sarz i fe lie to ni sta, okre śla mia nem „ge ne ra cja dzie ci sie ci” (Czer -
ski 2012), a Marc Pren sky, ame ry kań ski ba dacz me diów i pu bli cy sta, na zy wa po ko le niem
„cy fro wych tu byl ców” (ang. di gi tal na ti ve) (Pren sky 2001). Dzie ci już od naj młod szych
lat oto czo ne są naj now szy mi tech no lo gia mi, do ra sta ją w sym bio zie z ni mi, trak tu jąc je
jako część na tu ral ne go śro do wi ska, w któ rym na co dzień funk cjo nu ją. Za da niem szko ły
jest po zy ska nie oraz roz wa żne i od po wie dzial ne wy ko rzy sta nie tech no lo gii w kre owa niu
sper so na li zo wa ne go śro do wi ska ucze nia się, co wy ma ga pod ję cia sze re gu dzia łań na rzecz
pod wy ższa nia świa do mo ści edu ka cyj nej uczą cych się. Ro lą uczniów jest po dej mo wa nie
sa mo dziel nej, wie lo kie run ko wej ak tyw no ści, okre śle nie wła snych spo so bów ucze nia się,
mie rze nie się ze swo imi sła bo ścia mi, od kry wa nie moc nych stron, kom pe tent ne po słu gi -
wa nie się me dia mi, tech no lo gia mi i in for ma cją, bu do wa nie re la cji ze świa tem i kształ to -
wa nie swo jej in dy wi du al no ści. Od na uczy cie la zaś ocze ku je się stwo rze nia sty mu lu ją ce go
śro do wi ska edu ka cyj ne go, otwar to ści na in no wa cje nie tyl ko w świe cie tech no lo gii, ale
rów nież w od nie sie niu do pro ce su na ucza nia -ucze nia się oraz za dba nia o wła ści wy do bór
me tod i form pra cy, któ re po zwo lą na plu ra li za cję czy li pre zen ta cję za gad nień na wie le
różnych spo so bów i in dy wi du ali za cję na ucza nia, uwzględ nia ją cą od mien ne pre fe ren cje
sen so rycz ne uczniów i sto so wa nie przez nich zró żni co wa nej ob rób ki in te lek tu al nej.

4. Re flek sje koń co we

No wo cze sna edu ka cja nie mo że być roz pa try wa na ja ko kul tu ra asy mi la cji, lecz po win -
na być po strze ga na ja ko kul tu ra par ty cy pa cji, gdzie kon stru owa nie oso bi stych struk tur wie -
dzy i na by wa nie kom pe ten cji sta no wią isto tę pro ce su na ucza nia -ucze nia się. Mó zgu nie
mo żna zmu sić do na uki, ale mo żna i na le ży go do niej za chę cać two rząc sty mu lu ją ce śro -
do wi sko edu ka cyj ne. Klu czem do kształ to wa nia kom pe ten cji niech bę dzie na uka po przez
dzia ła nie, two rze nie oraz to wa rzy szą cy jej dia log, i to za rów no na płasz czyź nie na uczy -
ciel – dziec ko, jak i dia log ró wie śni czy. Wa żne jest bo wiem, aby w rów nym stop niu za an -
ga żo wać dzie cię cy umysł, cia ło i emo cje, co spra wi, że na uka sta nie się cie ka wym,
in spi ru ją cym po znaw czo wy zwa niem. 

O ile jed nak wpro wa dze nie zmian w do ku men tach pro gra mo wych, pod ręcz ni kach, aran-
ża cji i wy po sa że niu prze strze ni edu ka cyj nej mo żna do ko nać na mo cy prze pi sów pra wa
i przy za an ga żo wa niu okre ślo nych środ ków fi nan so wych, to nie ste ty nie ma mo żli wo ści
za de kre to wa nia zmian w na uczy ciel skim my śle niu o edu ka cji. Ist nie je uza sad nio na obawa,
że to wła śnie na uczy cie le są naj więk szy mi „za mra ża cza mi” edu ka cyj nej zmia ny. Po wie -
la ne przez nich szkol ne wzor ce wy zna cza ją ar cha icz ne kli sze, któ re nie przy sta ją do współ -
cze sno ści, a tym bar dziej nie przy go to wu ją do te go, co przy szłe. Za tem do pó ki na uczy cie le
bę dą znie wo le ni men tal nie wy ma ga nia mi i ocze ki wa nia mi ze stro ny ró żnych pod mio tów
bez po śred nio lub po śred nio za an ga żo wa nych w edu ka cję mło dych lu dzi oraz po czu ciem
nie mo żno ści dzia ła nia i bra kiem roz po zna nia wła snej mo cy pe da go gicz ne go ta len tu, trudno
mó wić o two rze niu wy zwa la ją ce go śro do wi ska ucze nia się, co sta wia proces na by wa nia
kom pe ten cji wyłącznie w ka te go rii po stu la tyw nej. 
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