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globalnego spo ecze stwa 

 
 
 

 centrum refleksji dotycz cej wspó czesnej polskiej szko y na 

poziomie licealnym znajduje si  pytanie o zasadnicze kierunki i 

priorytety w edukacji ucznia – m odego, dorastaj cego cz owieka. 

Ucze  liceum ogólnokszta cego i po trzech latach jego absolwent zostaje nie tylko 

„wyposa ony” w konkretne umiej tno ci zawodowe, lecz powinien zosta  

przygotowany do podj cia dalszej nauki na studiach wy szych. Taka jest te  zasadnicza 

rola liceum – przygotowanie m odego cz owieka do studiowania, czyli w du ej mierze 

samodzielnego zdobywania wiedzy i na tej podstawie zdobycia umiej tno ci do 

wykonywania po uko czeniu studiów okre lonego zawodu.  

Przygotowanie licealisty do studiowania to danie mu podstaw wiedzy z 

„potrzebnych” przedmiotów zwi zanych z programem studiów na mo liwie 

najwy szym poziomie oraz przygotowanie go do indywidualnej doros ci, zarówno w 

obszarze codziennego funkcjonowania, jak i w zakresie podejmowania decyzji o sobie w 

kontek cie swojej przysz ci i kompetencji. O ile wymóg kompetencji w zakresie 

wiedzy  programowej  jest  oczywisty,  cho  mocno  dyskusyjny  co  do  jej  zakresu  i  ilo ci  

przedmiotów nauczanych w liceum, co mog oby by , i powinno, tematem oddzielnych 

rozwa , pod roboczym, rozwlek ym tytu em: wszechstronnie i wielostronnie na 

poziomie „akademickim” we wszystkich przedmiotach szkolnych czy te  „powierzchownie” 

albo wcale w niektórych przedmiotach, a specjalistycznie w wybranych, to jednak rola 

szko y buduj cej osobowo  17 – 19-latków moim zdaniem jest równie wa nym, a mo e 

najwa niejszym wymogiem, jaki powinien by  postawiony przed instytucj , jak  jest 

liceum ogólnokszta ce. 

Profesor Piotr K. Ole , podejmuj c rozwa ania dotycz ce osobowo ci cz owieka, 

w  swojej  pracy  Wprowadzenie do psychologii osobowo ci przytacza dwie definicje 

osobowo ci. Definicja pierwsza, z 1937 roku, któr  poda  Gordon W. Allport, mówi, e 
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osobowo  to „dynamiczna organizacja wewn trz jednostki tych psychofizycznych 

systemów, które determinuj  unikalne przystosowanie do rodowiska”1 .  

Definicja wspó czesna wed ug Lawrence’a A. Pervina mówi, e: 
 

Osobowo  jest to z ona ca  my li emocji i zachowa , nadaj ca kierunek i wzorzec 

(spójno ) yciu cz owieka. […] poj cie osobowo ci obejmuje równie  czasowy aspekt 

funkcjonowania cz owieka, osobowo  zawiera bowiem wspomnienia przesz ci, 

reprezentacje mentalne tera niejszo ci oraz wyobra enia i oczekiwania co do 

przysz ci.2 

 

Odnosz c definicj  osobowo ci do ucznia liceum, mo na w du ym uproszczeniu 

powiedzie , e licealista powinien w sposób dynamiczny i indywidualny funkcjonowa  

w  swoim  rodowisku;  czy  w  sposób  holistyczny  swoje  my li,  emocje  i  zachowania,  

buduj c w ten sposób swoj  tera niejszo  oraz kreuj c wyobra enia co do swojej 

przysz ci.  

Czy liceum w swojej strukturze klasowo-lekcyjnej koresponduje z takim 

modelem rozwoju osobowo ci ucznia? Czy w szkole jest wystarczaj co du o miejsca do 

realizacji potrzeb rozwojowych w sferze emocjonalnej i samorealizacyjnej dla m odego 

cz owieka?  Czy  nauczyciel  potrafi,  chce,  ma  motywacj  i  dane  s  mu  mo liwo ci  do  

wspierania i mediowania rozwoju edukacyjnego ucznia? Czy ucze  i nauczyciel potrafi  

komunikowa  si  wzajemnie i s  otwarci na kreatywny rozwój, a nie na administracyjn  

codzienno ? To tylko niektóre pytania, które nasuwaj  si  w kontek cie licealnej 

edukacji.  

Licealna przestrze  edukacyjna koncentruje si  g ównie na wiedzy 

weryfikowanej egzaminem maturalnym. Próby stworzenia wspomagaj cej, a mo e 

alternatywnej, oferty pozalekcyjnej s  albo stosunkowo ma e, albo te  trudne do 

autentycznej realizacji. A przecie  w nie w okresie m odzie czego rozwoju powinno 

by  jak najwi cej miejsca na inwestowanie w pasje i zainteresowania takie jak muzyka, 

film, sport, fotografia, teatr, rysunek i malarstwo, podró owanie, a mo e te  ksi ka, 

która mimo e wypierana przez komputer, jeszcze na szcz cie si  broni. W ród wielu 

ogranicze , na które napotyka m ody cz owiek, wymieni  trzeba tak „prozaiczne” 

przeszkody, jak niewystarczaj ce zasoby materialne potrzebne do realizacji pasji,  

                                                
1 P. K. Ole , Wprowadzenie do psychologii osobowo ci. Warszawa 2005, s. 22. 
2 Ibidem, s. 22. 
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nadmiar tre ci i informacji podr cznikowo-lekcyjnych, które dla ucznia chc cego je 

przyswoi  z wi kszo ci przedmiotów sprawiaj , e po przyj ciu ze szko y musi odda  si  

codziennie „pracy domowej” przez kilka godzin, wreszcie zasoby rodowiska lokalnego 

tak ró ne w du ych aglomeracjach, rednich i ma ych miastach, miasteczkach i wsiach, 

w których to m odzie  „tworzy swoj  osobowo ”. Trywialnym b dzie wi c postawienie 

tezy, e aby sprosta  wymogom edukacyjnym XXI wieku, nale y znale  si  w centrum 

tni cego yciem rodowiska, posiada  odpowiednie rodki finansowe i przede 

wszystkim  mie  do  dyspozycji  du o  wi cej  czasu  ni  dost pna  nam  

dwudziestoczterogodzinna doba. 

Pojawia si  ponadto nowa przestrze , w której funkcjonuje m ody cz owiek, a 

która w du ej mierze u atwiaj c, ale te  absorbuj c, przybli a, skraca dystans 

nierówno ci, ale cz sto te  sp aszcza i uzale nia. Przestrzeni  t  jest rzeczywisto  

wirtualna, zwana cyberprzestrzeni  edukacyjn . Profesor Gra yna Mi kowska zauwa a, 

e:  
 

Cyberprzestrze  jest coraz bardziej wykorzystywana – w sposób zamierzony b  

niezamierzony – w edukacji wspó czesnego cz owieka, stanowi c jej miejsce, ród o i 

metod . Edukacja m odego pokolenia w coraz wi kszym stopniu wychodzi poza szkolne 

mury (system klasowo-lekcyjny), tradycyjne biblioteki czy czytelnie i coraz bardziej 

opiera si  na szeroko rozumianej cyberprzestrzeni, czyli wirtualnej rzeczywisto ci 

stworzonej przez nowoczesne technologie informatyczne.3 

 

Nowoczesne technologie informatyczne niew tpliwie mog  wspomóc tradycyjny 

proces dydaktyczny, zarówno w zakresie pomocy dydaktycznych, jak i metod oraz form 

nauczania, nie zast pi  jednak bezpo redniego kontaktu z nauczycielem, który 

przekazuj c wiedz , powinien si  równie  dzieli  z uczniem swoj  osobowo ci  i 

emocjami. Trudno sobie wyobrazi , aby przychodz cy na zaj cia lekcyjne uczniowie 

zabierali z „sekretariatu” no nik elektroniczny z nagran  kolejn  lekcj  i rejestruj c si  

swoim indywidualnym chipem potwierdzaj cym ich obecno , zasiadali w 

klimatyzowanej sali lekcyjnej, ch on c „elektroniczn  wiedz ”. Ale niew tpliwie 

cyberprzestrze  oferuje rzeczywi cie absolutnie wyj tkow  dost pno  wiedzy, po 

któr  mo na si gn  poprzez klawiatur  komputera. Aby skorzysta  z tej ogromnej 

ilo ci wiedzy, ucze  musi posiada  kompetencje polegaj ce na umiej tno ci 

                                                
3 G. Mi kowska, Miejsce szko y w cyberprzestrzeni edukacyjnej. „Edukacja” 2011, nr 1. 
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poszukiwania, porz dkowania i wybierania informacji, które s  nam potrzebne i w takie 

kompetencje powinna zaopatrzy  go tradycyjna szko a.  

Niestety, obecnie liceum, poprzez zwrotno  swojego dzia ania w postaci 

wyników egzaminów maturalnych, k adzie g ówny nacisk na wyposa enie ucznia w ilo  

wiedzy, cz sto algorytmicznej, a nie w jej zasobno  kreatywn . Czy  z punktu widzenia 

dywergencyjno ci my lenia nie by oby lepiej rozwi za  jedno matematyczne zadanie na 

kilka  ró nych  sposobów,  ni  rozwi zywa  kilkana cie  zada ,  aby  wype ni  „norm  

programow ”; czy nie nale y rozdzieli  klasycznego „j zyka polskiego” jako przedmiotu 

na „histori  literatury w zarysie” oraz „literatur  pisarzy wspó czesnych”, na bazie której 

mo na dyskutowa , poznawa  problemy ludzi i wiata, stawia  pytania o cz owieka w 

dzisiejszym wiecie, czyli wychowywa .  

Szko a ucz ca czy wychowuj ca? My , e bior c pod uwag  szerok  koncepcj  

wychowania, poj cia te uzupe niaj  si  i zdecydowanie nie powinny izolowa  si  czy te  

wyklucza . Bo przecie  szko a to przede wszystkim nauka my lenia, rozwój wyobra ni, 

inteligencji emocjonalnej, to nauka kreowania swojej indywidualno ci, a konsekwencj  

tego powinna by  znajomo  podstaw wiedzy uprawniaj cej do dobrego studiowania.  

Profesor Szymon Wróbel, podejmuj c problematyk  edukacji uniwersyteckiej, 

pisze: 
 

Edukacja  z  natury  rzeczy  jest  naznaczona  pi tnem  konserwatyzmu,  albowiem  (1)  to  z  

regu y ludzie dojrzali ucz  ludzi dojrza ych ucz  ich dojrza ci, oraz (2) ucz  ich w 

imieniu hermetyzacji zastanych regu  odtwarzania porz dku spo ecznego. Gdyby 

spo ecze stwo w jakiej  cz ci nie odtwarza o zastanych regu  gry, prawdopodobnie 

skazane  by oby  na  szybki  upadek.  W  tym  jednak  rzecz,  e  dzi  nie  ucz  tylko  ludzie  

dojrzali,  ale  cz sto  niedojrzali  i  ucz  oni  nie  tyle  dojrza ci,  ile  niedojrza ci.  […]  

Sztywny podzia  na Mistrzów i ucz cych si  Studentów zosta  dzi  zast piony 

elastycznym  systemem  wymian,  w  którym  ka dy  jest  podmiotem  ucz cym  si ,  jak  i  

aspiruje do roli podmiotu, który mo e uczy  innych.4  

 

W przytoczonej powy ej my li s owo Student mo na, a nawet powinno zast pi  

si  s owem Licealista, gdy  proces owej podmiotowej edukacji dokonuje si  w nie na 

poziomie liceum, gdzie Nauczyciel – Mistrz – jest warunkiem koniecznym i alternatyw  

dla edukacji w wymiarze przywo anej wcze niej cyberprzestrzeni w procesie 

                                                
4 Sz. Wróbel, Wst p: Uniwersytet w opa ach. W: Studia pedagogiczno – artystyczne. Tom VI. Red. Sz. Wróbel. 
Pozna  – Kalisz 2006, s. 7-8. 
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kszta towania osobowo ci licealisty, a tym samym przysz ego studenta. Pytanie o 

Nauczyciela – Mistrza… to rozwa anie czysto akademickie i wy cznie  w sferze 

modelowych ycze .  

Refleksje dotycz ce kszta cenia licealisty w XXI wieku implikuj  pytanie o jego 

miejsce w wiecie zglobalizowanym, bo czyni c z ucznia studenta, lokujemy go niejako 

w globalnej przestrzeni intelektualnej i zawodowej. Poj cie globalizacji jest u ywane 

obecnie powszechnie i wieloaspektowo oraz wi e si  jednoznacznie z poj ciem 

wielokulturowo ci. M ody cz owiek w owej wielokulturowo ci powinien umie  

funkcjonowa  i  to  nie  na  poziomie  komunikacji  j zykowej,  co  jest  oczywiste,  nie  na  

poziomie kompetencji, co te  jest oczywiste, ale na poziomie relacji z innym cz owiekiem 

bez wzgl du na jego pogl dy polityczne, religijne czy te  kolor skóry. Inny cz owiek w 

relacjach z m odymi lud mi to mo liwo  alternatywnego poznania wspó czesno ci.  

Ryszard Kapu ci ski w swojej ksi ce Ten inny zwraca uwag  na to, e: 
 

[…] yjemy w wiecie wielokulturowym, a post py komunikacji t  wielokulturow  

natur  naszej wspó czesno ci czyni  coraz bardziej oczywist , widoczn  i wszechobecn . 

Nasza planeta zawsze by a, co prawda, wielokulturowa, od niepami tnych czasów ludzie 

mówili  na  niej  ró nymi  j zykami  i  wierzyli  w  wielu  bogów,  ale  tak  potoczy y  si  losy  

wiata, e przez ostatnie pi  wieków dominowa a nad nami kultura cywilizacyjna 

europejska i wobec tego mówi c „my” - rozumieli my my, wszyscy ludzie, cho  w 

rzeczywisto ci chodzi o tylko o nas, Europejczyków. Dzi  jednak zaczynamy ju  

nieodwo alnie wchodzi  w epok , kiedy to jednoznaczne równanie my = Europejczycy, 

jako synonim wszystkich ludzi na wiecie, zostaje zakwestionowane przez trwaj ce 

przemiany dziejowe.5  

 

A  wi c  wielokulturowo  to  globalizacja  o  zasi gu  wychodz cym  poza  Europ ,  

dzi  m ody cz owiek musi liczy  si  z tym, e ko cz c studia, podejmuje prac  w krajach 

Azji czy te  Ameryki, gdy  Europa jest niekiedy ju  za blisko i do takiego uczestnictwa w 

wiecie powinni my go edukacyjnie (wielokulturowo) przygotowa .  

Jak  zatem  wida  kontekstów  edukacji  jest  bardzo  wiele  i  trudno  j  na  kilku  

stronach wyczerpuj co omówi , st d zakres refleksji stanowi zarys rozwa  na ten 

temat. A skoro refleksja, to pojawia si  jeszcze jedno pytanie, ju  nie o charakterze 

globalnym, a o charakterze indywidualnym. Nale y postawi  pytanie o model ycia 

odego cz owieka, który chc c by  „globalnym”, nie powinien zapomnie  o jak e 
                                                
5 R. Kapu ci ski, Ten inny. Kraków 2006, s. 57. 
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podstawowej kategorii codziennego ycia, czyli o kategorii „szcz cia”. Nie definiuj  

poj cia szcz cia, zacytuj  w zamian profesora Zygmunta Baumana:  
 

U progu ery nowoczesnej zast piono „stan szcz liwo ci” – zarówno w praktyce, jak i w 

marzeniach poszukiwaczy szcz cia – „d eniem do szcz cia”. Od tego momentu 

najwi ksze szcz cie zacz to kojarzy  z satysfakcj  wynikaj  ze zwalczania 

przeciwie stw i przezwyci ania przeszkód, a nie z nagrodami, które czekaj  u kresu 

przewlek ych i d ugotrwa ych bojów.6  

 

Kategoria szcz cia i d enie do niego niestety zwi zane s  w du ej mierze z 

wyborami i ze zwalczaniem przeciwno ci; szcz cie jako osi gni cie sukcesu. Ale co jest 

owym sukcesem dla licealisty – matura, studia, a w konsekwencji praca, pozycja, status 

materialny,  no  i  oczywi cie  spo eczny,  a  w  nim  szcz cie  rodzinne.  W  owym  sukcesie  

istotne  te  jest  to,  aby  nie  sp aszcza  swojej  osobowo ci,  aby  wykorzystuj c  potencja  

swojej m odo ci, inwestowa  w obszary swojej samorealizacji, aby swoje ycie m odzi 

ludzie uczynili „dzie em sztuki”. Bo jak pisze cytowany ju  Bauman: 
 

Stwierdzenie „ ycie jest dzie em sztuki” nie jest postulatem ani napomnieniem […], lecz 

stwierdzeniem faktu. ycie nie mo e nie by  dzie em sztuki, je li jest yciem cz owieka - 

istoty obdarzonej wol  i wolno ci  wyboru. […] Bycie jednostk  (bycie odpowiedzialnym 

za  wybór  drogi  yciowej  i  skutki  tego  wyboru)  nie  jest  kwesti  wyboru,  lecz  nakazem  

losu.7 

 

Jak zatem wida , m ody cz owiek ma nie atwy start w doros  edukacyjn , 

zawodow  i swoj  indywidualn ; nie atwy, bo nie w pe ni optymalnie jest do niej 

przygotowany w procesie edukacji licealnej. Licealista wyposa ony przede wszystkim w 

wiedz  przedmiotow  podporz dkowan  maturalnym klamrom, jest zubo ony o 

mo liwo  rozwoju swojej indywidualno ci w kategorii zainteresowa  i pasji, w 

kategorii emocji sprawiaj cych, e „ ycie b dzie dzie em sztuki”. Czy biurokratyczna, 

zdominowana przez plany, ewaluacj  i kontrole polska szko a jest w stanie by  

atrakcyjna  dla  ucznia  z  uwzgl dnieniem  jego  potrzeb  globalnych  i  indywidualnych?  A  

nauczyciel…? Niestety, NIE. 

 

                                                
6 Z. Bauman, Sztuka ycia. Kraków 2009, s. 56-57. 
7 Ibidem, s. 97-98. 


