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Odejść od modelu pruskiego – nasze inspiracje pedagogiczne i naukowe 

 

Nie ma żadnych dowodów naukowych, które uzasadniałyby sensowność istnienia systemu 

edukacji w takim kształcie, w takim paradygmacie, w jakim istnieje on obecnie – od XIX 

wieku138. Istnieje za to wiele dowodów naukowych, pochodzących z nauk przyrodniczych, 

humanistycznych oraz społecznych, umacniających nas w przekonaniu, że droga, na którą 

chcemy wprowadzić edukację w Polsce, jest sensowna. 

Od dawna bardzo wiele informacji dostarcza behawioryzm, który odkrywa i opisuje 

uniwersalne prawa uczenia się, stanowiąc obszar intensywnych badań nad mechanizmami 

uczenia się. Dzięki osiągnięciom neuronauki coraz lepiej rozumiemy podłoże procesów 

psychicznych i zachowań, w tym mechanizmów uczenia się. To właśnie behawioryzm i dane 

pochodzące z neuronauki potwierdzają skuteczność pragmatyzmu, a konkretnie 

deweyowskiej koncepcji uczenia się przez doświadczenie. Jako że człowiek jest istotą 

polisensoryczną, najbardziej adekwatny dla niego sposób poznawania świata jest związany 

z wykorzystaniem największej możliwej skali doświadczeń zmysłowych w ramach 

uczenia się. Na tym między innymi bazuje pedagogika Marii Montessori, szkoła Rudolfa 

Steinera139, pedagogika Celestyna Freineta i różne próby oparcia 

edukacji o osiągnięcia neuronauki. 

To właśnie twarde dane empiryczne nie pozostawiają wątpliwości, że każdy człowiek, a 

zwłaszcza dziecko, najlepiej uczy się, gdy się bawi, co doskonale wiąże się z ujęciami 

humanistycznymi, jak chociażby tym zaprezentowanym przez Johana Huizingę, twórcę 

koncepcji homo ludens, czy różne koncepcje pedagogiki zabawy. Fakt, że obecnie dzieci 

większość czasu spędzają w ławkach albo przed komputerami, zaprzecza tym danym 



fundamentalnie. Ani sala lekcyjna, ani krzesło, na którym uczeń i uczennica spędzają godziny 

na lekcjach zdalnych, stanowczo nie stanowią przestrzeni, która sprzyja rozwojowi ich 

kreatywności, a to właśnie kreatywność jest jedną z kluczowych wartości w uczeniu się, co 

doskonale uzasadnia Ken Robinson. 

Dzieci uczą się przez doświadczenie, czyli przez angażujący wszystkie zmysły 

kontakt ze sobą i światem, poprzez własną aktywność, której nie odczuwają jako 

formy presji czy przymusu. Stwarzając im warunki do swobodnej zabawy, tak 

naprawdę tworzymy przestrzeń do nauki. Dziecko ma poczucie wyboru, kieruje 

swoją zabawą, a bazę stanowi motywacja wewnętrzna. I wtedy uczy się najlepiej. 

Peter Gray, autor „Wolnych dzieci”, Lawrence J. Cohen ze wszystkim tym, co ujął 

w „Playful parenting”, a w świecie polskiej nauki Mikołaj Marcela w swoich 

książkach potwierdzają jasno, że zabawa jest kluczem do uczenia się. Zabawa 

to też kluczowy element dla całego myślenia w nurcie szkół demokratycznych – 

zabawa była fundamentem edukacji już dla Alexandra S. Neilla, założyciela 

Summerhill, pionierskiej szkoły demokratycznej, która stanowi inspirację dla 

edukatorów i edukatorek na całym świecie. 

Oparcie o dane naukowe jest konieczne, gdyż oddziaływania edukacyjno-wychowawcze 

prowadzone w oparciu o tzw. zdrowy rozsądek, argumentum ad traditionem czy argumentum 

ad numerum niestety powielają różnego typu mity i błędy, a tym samym nie są tak skuteczne, 

jak mogłyby być. Od dawna naukowcy i naukowczynie podają przykłady edukacyjnych 

mitów, które utrwaliły się w powszechnej świadomości. Należą do nich mity dotyczące 

zarówno wychowania, jak i samego procesu uczenia się. Chociażby wciąż wiele osób uważa, 

że autorytet w wychowaniu powinno się budować na strachu. Że skuteczne są kary. Że 

istnieje podział na wzrokowców, słuchowców i kinestetyków. Że wykorzystujemy 10 proc. 

mózgu. Że ludzie dzielą się na lewo- i prawopółkulowców. Powstaje coraz więcej badań 

weryfikujących mity, m.in. „Neuronauka i edukacja: Przegląd interwencji i podejść 

edukacyjnych korzystających z osiągnięć neuronauki” dr. Paula Howarda-Jonesa. 

Nauka dostarcza więcej matryc, na które możemy nałożyć próbę wytłumaczenia fenomenu 

funkcjonowania człowieka, w tym – uczenia się. Niezwykle cenne jest ujęcie poznawcze, 

konstruktywizm i socjokonstruktywizm, które nie dość, że pokazują, że człowiek nieustannie 

przetwarza informacje, to jeszcze – że w wyniku interakcji ze światem tworzy rzeczywistość. 

Jest wiele modeli, które doskonale to odzwierciedlają, pokazując dziecko i młodego 



człowieka nie tylko jako podmiot uczestniczący w wymianie informacyjnej w relacjach 

społecznych, ale jako autonomicznego kreatora rzeczywistości. Międzynarodową inspirację 

stanowi nie tylko Summerhill. Znana jest twórczość Johna Holta czy Petera Hartkampa. W 

Polsce jest to realizowane z powodzeniem od dawna w postaci planu daltońskiego czy 

edukacji alternatywnej, w tym demokratycznej (jak chociażby w ramach Fundacji Bullerbyn). 

Świetnym przykładem szkoły publicznej jest szkoła stworzona przez Ewę Radanowicz w 

Radowie Małym, która wypracowała model pracy pozwalający oddolnie reformować szkołę 

publiczną 

Przyjazne szkoły, zarówno prywatne jak i publiczne opisała reporterka Maria Hawranek w 

książce „Szkoły, do których chce się chodzić (są bliżej niż myślisz)”. Mamy więc doskonałe 

przykłady, takie jak sieć Górskich Szkół Montessori rozsianych po całej Polsce, przedszkola i 

szkoły leśne czy publiczna szkoła freinetowska Cogito w Poznaniu stawiająca na szeroką 

autonomię, interdyscyplinarność i kulturę demokratyczną, a także Szkoła Podstawowa w 

Słupi Wielkiej. Warto przeanalizować sposób realizacji nowej strategii edukacji 

wprowadzonej niedawno w Wodzisławiu Śląskim, polegającej m.in. na transformacji 

cyfrowej szkół i przedszkoli czy wzmacnianiu dobrostanu i zdrowia psychicznego 

nauczycielek/nauczycieli i uczniów/uczennic. Aktualne regulacje 

prawne dopuszczają, by dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej miał 

możliwość zezwolić na odbycie rocznego przygotowania przedszkolnego 

i spełnianie obowiązku szkolnego poza placówką. Oznacza to, że odpowiedzialność 

za kształcenie własnych dzieci przejmują rodzice i to od nich zależy, jaką formę 

owo kształcenie przyjmie. Najpopularniejszą z nich jest wspomniana wyżej 

edukacja domowa. 

W rzeczywistości, której największe autorytety nauki nie wahają się nazywać epoką cyfrową, 

w której najważniejsze jest zarządzanie informacją, ujęcia te są jednymi z kluczowych. 

Podkreślamy: jeden z najwybitniejszych współczesnych myślicieli, Yuval Noah Harari156, 

wprost stwierdza (a doskonale wtóruje mu założycielka instytutu badań nad przyszłością 

infuture.institute – Natalia Hatalska, Polka, którą „Financial Times” umieścił na liście New 

Europe 100) – że w czasach, w których sztuczna inteligencja i fundamentalnie związane z nią 

algorytmy stają się odpowiedzialne za nasze wybory konsumenckie czy nawet polityczne, 

najpilniejszą potrzebą jest samopoznanie i samoświadomość, a to jest wezwanie, 

które powtarzają najwybitniejsze umysły od tysiącleci. 

Nie sposób pominąć osiągnięć prof. Johna Hattiego, twórcy koncepcji Visible Learning 



(Widocznego Uczenia się), który podkreśla, iż idealna sytuacja następuje wówczas, gdy 

nauczycielki i nauczyciele widzą proces nauczania oczami swoich uczniów i pomagają im 

stawać się nauczycielami samych siebie, a więc uczyć się lepiej i skuteczniej. Do czynników 

wspierających ten proces zalicza m.in. samoocenę, ewaluację, odpowiednie komunikowanie 

się nauczyciela z uczniem, wzajemne nauczanie, relacje czy strategie metakognitywne. 

Tym bardziej cenne jest to, że na dane pochodzące z wszelkich ujęć poznawczych nakłada się 

podejście humanistyczne i skupione na relacjach. Trudno wyobrazić sobie oddziaływanie za 

pomocą archaicznych modeli roli i funkcji nauczyciela po tym, jak poznaliśmy znaczenie 

relacji w edukacji i wychowaniu, chociażby dzięki pedagogice Janusza Korczaka, który 

przypominał, że „nie ma dzieci, są ludzie” i był przekonany, że dziecku należy oddać 

możliwość samodecydowania o sobie, a dorosły powinien pełnić funkcję wspierającą w tym 

procesie. W jego podejściu widać było wizję społeczeństwa demokratycznego, partnerską, 

pełną szacunku relację z dzieckiem. Społeczność dziecięca oparta była o równe prawa, 

braterstwo i równy podział obowiązków. Bliskie są nam koncepcje opiekuna spolegliwego 

Tadeusza Kotarbińskiego163 czy pedagogiki serca Marii Łopatkowej, a także oczywiście 

Jespera Juula. Mało tego – podejście oparte o budowanie relacji nie pojawia się w edukacji 

w izolacji. Rolę relacji podkreślają także gremia psychologiczne i psychoterapeutyczne. 

Wniosek może być tylko jeden: większość liczących się podejść teoretycznych i nurtów 

praktycznych pokazuje, że obecny system edukacji, w tzw. pruskim paradygmacie, jest 

nieadekwatny do obecnego stanu wiedzy naukowej i przestarzały. Pruski paradygmat, 

charakteryzujący się kultem suchej, encyklopedycznej wiedzy, odrzuceniem indywidualności 

procesu uczenia się, koncentracją na weryfikowaniu i sprawdzaniu wiedzy bez konieczności 

jej rozumienia i uczenia fundamentalnych umiejętności potrzebnych w życiu powstał 

w dobie społeczeństwa przemysłowego i odpowiadać miał na jego potrzeby. Narzucony przez 

zaborców, pozostał z nami po odzyskaniu niepodległości. Faktem jest, że zdobył popularność 

niemal na całym świecie. Jednakże mamy już doświadczenia krajów, które krok po kroku 

zaczęły od niego odchodzić, jak chociażby osławiona Finlandia, Singapur czy Estonia. Skutki 

dla edukacji – w skali jednostkowej i społecznej – widoczne w tych krajach nie pozwalają 

nam dalej biernie patrzeć na polską szkołę. Można i należy umiejętnie wyprowadzić ją 

z archaicznego modelu, osadzić w wyzwaniach teraźniejszości i uczynić pomostem 

do przyszłości. 
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