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UCZENIE SI – PRZYMUS CZY PRZYWILEJ?

Wspó czesny cz owiek powinien uczy si przez ca e ycie – stwierdzenie na
pozór oczywiste. Niezale nie od tego czy jest to dziecko, dorastaj cy m ody cz owiek,
czy te doros y, w ró nych prze omach swojego ycia powinien uczy si
Oczywisto

ci gle.

stwierdzenia „powinien” sk ania jednak do wielu refleksji. „Powinni my si

uczy ”, „musimy si uczy ”, „naszym obowi zkiem jest uczenie si ” – czy nie jest to
rodzaj przymusu?
Spójrzmy zatem na uczenie si jako przymus XXI wieku, w którym dominuje
informatyzacja i globalizacja. Spo ecze stwo informacyjne, czyli „masowy dost p do
komputera” jako narz dzia i komputera jako skarbnicy informacji, jest naturalnym
rodowiskiem cz owieka w jego codziennym

yciu zawodowym i coraz cz ciej

prywatnym. M ody cz owiek traktuje wiat komputerów jako swojego „partnera”,
który u atwia codzienno , cz sto eliminuj c z niej lub ograniczaj c inne warto ci, jak
np.: tradycyjna ksi ka, p yta zakupiona w sklepie muzycznym, wizyta w teatrze, na
koncercie czy w kinie. Dla m odego cz owieka mo liwo

ycia w spo ecze stwie

informacyjnym to niew tpliwie przywilej, natomiast dla wielu starszych doros ych ów
przywilej staje si swoistym przymusem uczenia si , aby „zd

” za zmieniaj cym si

wiatem.
Spo ecze stwo globalizacyjne to, s owami profesora Zygmunta Baumana,
„kurcz cy si

czas i przestrze ”, a profesor Leszek Balcerowicz stwierdza,

e

„globalizacja to przeciwie stwo izolacji”. Niew tpliwie globalizacja w tym aspekcie to
ogromny przywilej, gdy daje, chocia by w obszarze uczenia si , ogromne mo liwo ci
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poznawania wiata i aktywnego uczestnictwa w nim czy, wr cz wspó tworzenia go
poprzez zarówno aktywn , jak i biern obecno

w nim.

Ale globalizacja nak ada obowi zek uczenia si , bo jak mówi Melchior
Wa kowicz „podró e kszta
znajomo

, ale wykszta conych”. U podstaw tej edukacji le y

j zyków obcych, przynajmniej na poziomie komunikacyjnym, a przywilej

komunikowania si

nak ada przymus uczenia si . Informatyzacja i globalizacja s

komponentami spo ecze stwa transgresyjnego. Józef Kozielecki omawia je w ksi ce
Spo ecze stwo transgresyjne. Szansa i ryzyko. Ju

we wst pie okre la dzia ania

transgresyjne - jako twórcze, innowacyjne i ekspansywne, które przekraczaj
dotychczasowe granice ludzkich osi gni

materialnych, poznawczych i spo ecznych,

które zmieniaj spo ecze stwo, rozwijaj kultur i kszta tuj osobowo .1
Poj cie transgresji, w odniesieniu do edukacji, wyznacza cel uczenia si
cz owieka, który mo na okre li jako kreatywne przekraczanie w asnych mo liwo ci. Na
ile jest to przywilejem cz owieka, a na ile stanowi dla niego przymus w stawaniu si
coraz sprawniejszym w zakresie posiadanej wiedzy i umiej tno ci?
Uczenie si przez ca e ycie wymaga od cz owieka nie tylko du ej motywacji, ale
równie odpowiednich umiej tno ci samego uczenia si . Uczenie si

musi wyj

równie poza system tradycyjnych instytucji o wiatowych i dokonywa si w drodze
samokszta cenia lub samokszta cenia kierowanego. Czy zatem przywilej staje si
przymusem, a uczenie si

w znacznym stopniu wype nia nasz czas wolny? Józef

Kozielecki mówi c o drodze cz owieka do samokszta cenia, stwierdza, e:
Zarówno metody podaj ce, jak i metody produktywne, nale

do du ego

konglomeratu procedur, które nazywam mediacyjnymi. Ich konstytucyjn cech
jest to, i w procesie nauczania znajduje si mediator, b
mi dzy wiedz programow , a osob ucz

cy rodzajem po rednika

si . T rol mog spe nia rodzice,

nauczyciele, re yserzy, duchowni, intelektuali ci czy przedsi biorcy. Jest on
odpowiedzialny za proces kszta cenia i jego wyniki. Poza g ównym nurtem edukacji
mediacyjnej

rozwija

si

–

w

rytmie

sinusoidy

–

samokszta cenie

i

samodoskonalenie. (...) podmiot sprawczy sam si przekszta ca, sam wzbogaca
1
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swoj wiedz i sam rze bi w asn osobowo .2

A zatem w samokszta ceniu pojawia si mediacja, któr rozumiem jako pewn
negocjacj pomi dzy ucz cym si , a zakresem programowym, który jest mu potrzebny,
lub który z ró nych wzgl dów interesuje cz owieka. Negocjacji, czyli pewnego rodzaju
uzgodnienia, dotycz , oprócz zakresu wiedzy, równie jej stopie

trudno ci, ilo ci

wiedzy oraz formy i metody uczenia si . Osoba mediatora mo e by bardzo pomocna
w tym procesie. W tym kontek cie dokonuje si

„uczenie si

w dialogu”. Dialog

pomi dzy ucz cym si a mediatorem jest niew tpliwie przywilejem, a jego mocn
stron s emocje, które powstaj w momencie przekazu wiedzy w relacji ucze –
nauczyciel, bez wzgl du kim jest ucze i kto pe ni rol nauczyciela – mediatora.
Rozwa ania dotycz ce przymusu czy te przywileju uczenia si nie dotycz tylko
ucznia bez wzgl du na jego wiek, ale winny równie dotyczy nauczyciela, jako
drugiego podmiotu w tym procesie. I tu odpowied wydaje si jednoznaczna – uczenie
si jest przymusem, ale nie jest to przymus wynikaj cy z jako ci uczestnictwa w
spo ecze stwie XXI wieku, a z obowi zku, z racji wykonywanego zawodu.
Przymus o wyd wi ku pozytywnym, ale jednak przymus, konieczno

ci

ej

aktualizacji i nadbudowy w asnych kompetencji, aby móc uczy innych, aby móc mie
satysfakcj zawodow , któr jest wykszta cenie ucznia, który osi gnie wy szy poziom
wiedzy ni nauczyciel. Naturaln konsekwencj takiego stanowiska jest inwestycja we
asn

zasobno

intelektualn , po czon

ze wiatem emocji w asnych i emocji

ucznia. S ynne s owa Adama Mickiewicza w jego utworze Romantyczno , gdzie pisa :
Czucie i wiara silniej mówi do mnie
Ni m drca szkie ko i oko,

w przypadku wspó czesnych wyzwa

edukacyjnych s

tak samo wa ne.

Merytoryczna wiedza z dowolnej dziedziny musi by wspierana przez wewn trzny
wiat emocji cz owieka. Dlaczego? Dlatego, e zarówno przymus jak i przywilej uczenia
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si powoduje stres, który tak mocno determinuje nasze zachowanie, który ma wp yw
na sukces, który motywuje, b
Konstrukcja

nie, do dalszych dzia

emocjonalna

cz owieka

.

nastawionego

pozytywnie

permanentnego uczenia si musi zawiera mi dzy innymi umiej tno
krytyczno ci,

warto ciowania,

nagradzania

samego

siebie,

do

samokontroli,

jak

i

równie

tolerancyjno ci.
By tolerancyjnym w stosunku do siebie, ale nie pob

liwym, w procesie

budowania w asnej osobowo ci jest niew tpliwie przywilejem, jest nasz autonomi ,
stanowi o wolno ci cz owieka. Rozwa ania o przymusie bez poj cia wolno ci by yby
niepe ne. Nie wchodz c w ten jak e interesuj cy obszar tematyczny dotycz cy
wolno ci cz owieka zacytuj s owa Leszka Ko akowskiego, który stwierdza, e:
Wolno

jednak to nie tylko wybieranie mi dzy gotowymi mo liwo ciami, ale tak e

twórczo , stwarzanie rzeczy ca kiem nowych, ca kiem nieprzewidywalnych.3

Natomiast ks. Józef Tischner pisze, e:
Wolno

jest zakorzeniona w ludzkim sercu. Dzi ki zmys om widz barwy i s ysz

wi ki, podobnie – per analogiam – dzi ki sercu mog by wolny.4

Przytoczone s owa wybitnych polskich filozofów jednoznacznie potwierdzaj
koniunkcj pomi dzy wiedz i emocjami cz owieka, który podejmuje przymus uczenia
si aby, co wydaje si paradoksalne, by wolnym. Ów pozorny paradoks staje si w
pewnym sensie odpowiedzi na pytanie postawione w tytule niniejszego tekstu.
Uczenie si jest konieczno ci , gdy stanowi o jako ci naszego ycia, zarówno
materialnego, jak i duchowego.
wiat w swym post pie cywilizacyjnym wymusza na cz owieku ci

uczenia

si , ale jednocze nie poprzez mo liwo ci jakie daje cz owiekowi, pozwala mu na
samodecyzyjno
3
4
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L. Ko akowski, Mini wyk ady o maxi sprawach. Kraków 2004, s. 81.
J. Tischner, Mi
nas rozumie. Kraków 2000, s. 66.

Uczenie si – przymus czy przywilej?

konstrukcji w asnej osobowo ci, w asnej niepowtarzalno ci. Ten cywilizacyjny przymus
uczenia si mo e sta si rodzajem pasji w asnego rozwoju, która doprowadzi do
wiadomej samorealizacji. Ryszard Kapu ci ski mówi c o XXI wieku, pisa , e:
O ile w dalszych cywilizacjach warto ci najwi ksz by a ziemia, a w cywilizacji
nowo ytnej - maszyna, to warto ci tak w nadchodz cej cywilizacji staje si umys
ludzki, jego zdolno ci poznawcze i kreatywne. Aby umys ten mia wszystkie
warunki rozwoju, musi on dojrzewa i doskonali si w otoczeniu kulturalnym
najwy szej jako ci, takim, które b dzie go nieustannie inspirowa i wzbogaca .5

Uczenie si jest nierozerwalnym i dynamicznym sk adnikiem naszej kultury i
chocia cz sto chcieliby my od niego odpocz , to rozp dzony wiat wiedzy i emocji na
to nie pozwoli, a wszechogarniaj cy post p przymusza nas do uczestnictwa w tym
procesie. Nasuwa si zatem kolejne pytanie: „Jak si uczy ?” Odpowied wydaje si
prosta: „Uczy si jak najszybciej”.

dr Marek Lewicki, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki oraz magister
matematyki; dyrektor I LO w Ostrowie Wielkopolskim oraz wyk adowca na Wydziale
Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Kaliszu. Jego zainteresowania naukowe obejmuj szeroko
rozumian pedagogik oraz metodyk kszta cenia matematycznego. Publikowa m. in. w:
,,Nowej Szkole”, „Edukacji i Dialogu”, „Studiach Pedagogiczno - Artystycznych WPA – UAM”.
Redaktor cyklu publikacji zbiorowej „Refleksje o edukacji t.1-3”.

5

R. Kapu ci ski, Kapu ci ski: nie ogarniam wiata. Warszawa 2007, s. 304.

