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   Skończyły się wakacje i nie po-
wiem, żebym czuł z tego powodu ja-
kiś żal. Przeciwnie, jestem zadowo-
lony, że wszystko wraca do normal-
ności – dzieciarnia do szkół, a słońce
wcześniej topi się w oceanie. Poza 
tym niezbyt deszczowa jesień i wio-
sna – czyli dwie pory roku, które na 
tym obszarze praktycznie łączą się 
ze sobą (zima taka jak miniona zda-
rza się tu bardzo rzadko) – to mój u-
lubiony czas w całym roku.
  Poznałem tego lata w parku Trout 
Lake masę ludzi. Przysiadali się do 
mnie na ławkę, pytali, co czytam – i 
tak zaczynała się rozmowa o (mó-
wiąc najogólniej) życiorysach: skąd 
kto oryginalnie pochodzi, czym się 
obecnie zajmuje, o rodzinie (przod-
kach i wnukach) itp. No i zrobiło się 
miło, bo teraz witamy się po imieniu, 
mówimy o aktualnościach, żartuje-
my. Ann, która jest Chinką, przedsta-
wia mnie swoim kilkuletnim wnu-
kom jako wujka Andrzeja. - Hi, uncle 
Andrew – mówią posłusznie dziecia-
ki. Ann jest zgrabną wysportowaną 
kobietą z jasnym błyskiem w oku.
  Aż trudno uwierzyć, że zdarzył się 
w tym neighbourhood zgrzyt, o któ-
rym piszę co nieco w tym numerze – 
że w tym dobrosąsiedztwie pojawili 
się kryminaliści, którym udało się za-
straszyć, sterroryzować większość 
mieszkańców. Sprawa (mówiąc nie-
skromnie, przy moim aktywnym u-
dziale) zakończyła się pozytywnie, 
chociaż psychiczne piętno pozostało 
w wielu; odgłos podjeżdżającego sa-
mochodu wciąż wywołuje niepokój.
  Dobre jest to, że sytuacja zagroże-
nia zbliżyła do siebie jeszcze bardziej 
bardzo przyjaznych dotąd sobie lu-
dzi. Że widać jak wszyscy sobie ce-
nią wzajemną sympatię, życzliwość, 
uprzejmość – i jak to pokazują.
  Zło i głupota są dla mnie właściwie 
synonimami. Głupota, zaścianko-
wość nie uczą wrażliwości na krzyw-
dę innych, na piękno – są w istocie 
zaprzeczeniem tak zwanych ludz-
kich uczuć, humanitaryzmu. Nie chcę 
brzmieć jak stary belfer, ale ludzie 
– na miłość boską! – kupujcie swoim 
dzieciom od ich najmłodszych lat nie 
elektroniczne zabawki, gadżety, ale 
książeczki z kolorowymi obrazkami 
i czytajcie je na głos, bo tylko w ten 
sposób dziecko poznaje język, czyli 
świat, kształtuje się jego wyobraźnia 
i tworzy wrażliwość. Weźcie to so-
bie do serca, jeśli chcecie uczynić ten
nasz świat lepszym.
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  Przełom drugiej i trzeciej dekady 
XXI wieku to czas, w którym naj-
prawdopodobniej dojdzie do zasadni-
czego przełomu w organizacji pracy 
szkół. Co ciekawsze rewolucji tej do-
konają nie dorośli, ale ich dzieci. W za-
sadzie przeprowadzają ją już od dłuż-
szego czasu. 
  Dzisiejsza szkoła to arena powtarza-
jących się paradoksów. Z jednej stro-
ny zakłada kształcenie indywidual-
nych, kreatywnych oraz przedsiębior-
czych osobowości, z drugiej podpo-
rządkowuje wyniki kształcenia narzu-
conym odgórnie standardom, bada-
nym przy pomocy zuniformizowa-
nych narzędzi, które w gruncie rzeczy 
potwierdzają nie tyle zakres oraz po-
ziom osiągnięć uczniów, ale zgodność 
podanych przez nich odpowiedzi z o-
czekiwanymi wynikami bądź zakła-
danymi procedurami myślenia. I choć 
dzisiejsze egzaminy zewnętrzne są da-
leko lepsze od rozwiązań, które sto-
sowano u zarania systemu, to w dal-
szym ciągu mamy do czynienia tylko 
z testem, który bada to, co bada, a nie 
z narzędziem, który pozwala ucznio-
wi zrozumieć kim jest, za co może się 
lubić i nad czym warto, żeby popra-
cował. 

  Świat, w którym funkcjonuje współ-
czesna szkoła nieustannie i w coraz 
bardziej radykalny sposób się zmie-
nia. Z jednej strony dotyczy to dostę-
pu do informacji. Z drugiej rozwija-
jących się możliwości jej przetwarza-
nia. Z trzeciej modyfikacji relacji spo-
łecznych powodowanych w znacz-
znacznym stopniu powszechnym u-
żytkowaniem narzędzi ICT. Kolejna

kwestia to ludzie. Kilkanaście lat temu 
na Ziemi pojawili się ludzie z pokole-
nia Y. Pokolenia wychowanego w nie-
ustannym kontakcie z najnowszymi 
technologiami. Ludzi, którzy nie zna-
ją świata bez internetu, e-maili czy 
telefonów komórkowych. Większość 
z nich ma poczucie wyjątkowości i 
w efekcie niezwykle istotne jest dla
nich poczucie istoty oraz wagi wyko-
nywanych zadań. Istotne są dla nich
również partnerskie relacje, bezpośred-
niość, swoboda wypowiedzi i nagra-
dzanie pożądanych zachowań. Jedno-
cześnie podważają obowiązujące stan-
dardy, nie uznają formalnej hierarchii i 
brak im cierpliwości, a świat dla wielu 
z nich porusza się zdecydowanie zbyt 
wolno. Ogromną zaletą tego pokole-
nia jest myślenie poza schematami i
odważne podejmowanie nowych wy-
zwań. Od jakiegoś czasu zaczynają 
przyprowadzać do szkoły swoje dzie-
ci. Cześć z nich podobnie jak rodzice 
to przedstawiciele pokolenia C – od 
angielskiego connected czy podłączo-
ny do sieci. Niektórzy eksperci inter-
pretują „C” jako change czyli zmiana
– stan powiązany z ciągłym ekspery-
mentowaniem umożliwia im rozwój 
oraz dostarcza wielu wrażeń. Część 

z nich przypisuje się również do poko-
lenia Z – ludzi nastawionych do życia 
w sposób realistyczny i materialistycz-
ny. Ludzi, którzy wyrastali w towarzy-
stwie Harry’ego Pottera i talent shows 
oraz wszystkiego co jest „i” – iTunes, 
iPhones, iPods, iPads. Osób, których 
spokojnie można nazwać „subito now” 
– podwójnie natychmiast. Ważna jest
dla nich szybkość wyszukiwania i stała 

Edukacja nie potrzebuje reformy – potrzebuje transformacji. Kluczem do tej 
transformacji nie jest standaryzacja edukacji, ale jej personalizacja.

 /Ken Robinson/

Edukacja wymaga odwagi 
JAROSŁAW KORDZIŃSKI

dostępność do informacji. Mają świa-
domość, w jakim tempie zmienia się 
otaczająca ich rzeczywistość, nie sza-
nują wiedzy ani osób, którzy ją upo-
wszechniają. Naukę traktują bardzo 
instrumentalnie – jeśli się nie nadaje do 
natychmiastowego wykorzystania, to
ich zdaniem, nie nadaje się do niczego. 
Podobnie bywa z relacjami, zważyw-
szy że znaczna część z nich dzieje się 
w sieci, to liczą się ci, którzy wrzucają
kolejne posty i komentują albo przy-
najmniej lajkują nasze. Trochę jakby
każda z tych osób była słońcem, a do-
okoła nich krążył cały świat – ze swo-
ją wiedzą, ludźmi, czasem i wszystkim 
co może być miłe lub niemiłe tylko 
wtedy, kiedy my to za takie uznamy. 
   Świat po prostu się zmienił. Don 
Tapscott w swojej książce „Cyfrowa 
dorosłość: Jak pokolenie sieci zmie-
nia nasz świat”1 napisał: „Żyjemy w 

niezwykłych czasach – po raz pierw-
szy w historii ludzkości pokolenie, któ-
re dopiero wkracza w dorosłość, mo-
że nas nauczyć, jak przygotować świat 
na przyszłe wyzwania”. W efekcie wy- 
różnił osiem cech pokolenia dzisiej-
szych uczniów, które trzeba uwzględ-
nić przy tworzeniu nowej edukacji. Są 
to: 
• wolność, 
• dopasowanie do swoich potrzeb 
(kastomizacja), 
• baczna obserwacja, 
• wiarygodność, 
• współpraca, 
• rozrywka, 
• szybkie tempo, 
• innowacyjność. 
 Nadchodzące pokolenie uczniów wy-
maga radykalnie innych szkół. Miejsc,
w których jest dużo otwartych prze-
strzeni, gdzie nauka odbywa się w gru-
pach zadaniowych – związanych z pra-
cą nad konkretnymi celami, gdzie wszy-
scy są dla siebie partnerami, a role roz-
pisywane są ze względu na możliwość 
osiągnięcia konkretnych celów. Gdzie 
nie ma ocen, a jedynie szybka infor-
macja zwrotna, która w dodatku nie 
ranguje, a buduje skuteczność osiąga-
nia założonych celów. Gdzie cele są 
rezultatami oczekiwanymi przez ucz-
niów, a nie wynikami założonymi 
przez system. Bo system kształci do 
funkcjonowania świata znanego nam 
z XX a może nawet XIX wieku, a 
dzieciaki chciałyby żyć w XXI. Czy 
starczy nam odwagi?

1 Wydawnictwa Akademickie i Profe-
sjonalne: Warszawa 2010.

 

 1.  Kto pod kim dołki kopie ten jest grabarzem 
 2.  Dopóty dzban wódę nosi dopóki wodociągi pracują 
 3.  Łaska Pańska mercedesem jeździ
 4.  Słowo się rzekło i trzeba przeprosić
 5.  Nie taki diabeł straszny zanim mu domalują
 6.  Gdzie dwóch się bije, tam trzeci złodziej
 7.  Człowiek człowiekowi prezydentem
 8.  Dlaczego w starym piecu diabeł pali? Bo w piekle wyznaczono 
      to miejsce dla palaczy
 9.  Kto rano wstaje ten jest roznosicielem mleka.
10. Bez pracy nie ma Urzędu Zatrudnienia.
11. Lepiej z mądrym zgubić niż z głupim znaleźć. Ale gdzie szukać 
       mądrego?
12.  Służba nie drużba, a służba zdrowia tym bardziej
13.  Nosił wilk razy kilka bo łapówki podrożały
14.  Kto pierwszy ten lepszy i tego się trzymają politycy

Przysłowia i powiedzonka bohaterów Krainy Ogryzka
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