


MiMięędzy technikdzy technikąą a kultura kulturąą

SpoSpołłecznoeczno--kulturowy kulturowy kontekst kontekst edukacji   edukacji   

Od szkoOd szkołły tradycyjnej do epoki cyfrowej y tradycyjnej do epoki cyfrowej 

SzkoSzkołła wobec technologii   a wobec technologii   

Edukacja przez sztukEdukacja przez sztukęę

W stronW stronęę turkusowej edukacji turkusowej edukacji 

Noosfera Noosfera –– marzenie ludzkomarzenie ludzkośści ci 

Refleksje koRefleksje końńcowe cowe 









perspektywa perspektywa technicznatechniczna (jak narz(jak narzęędzie dzie 
jest zbudowane i jak dziajest zbudowane i jak działła?)a?)
perspektywa perspektywa kulturowakulturowa (w jaki spos(w jaki sposóób b 
narznarzęędzie oddziadzie oddziałłuje na czuje na człłowieka?)owieka?)

perspektywa technicznoperspektywa techniczno--kulturowa kulturowa 





XX w.XX w. XXI w.XXI w.

czynniki 
naukowo-techniczne
czynniki 
naukowo-techniczne

czynniki 
humanistyczne

czynniki 
humanistyczne









media jako gmedia jako głłóówne wne źźrróóddłło informacjio informacji
o o śświecie (zapowiecie (zapośśredniczenie poznania)redniczenie poznania)

media jako narzmedia jako narzęędzie globalnej komudzie globalnej komu--
nikacjinikacji –– śświat bez granic (Internet)wiat bez granic (Internet)

informacyjny zalew (selekcja!)informacyjny zalew (selekcja!)





śświat realny wiat realny ((śświat atomwiat atomóów),w),
śświat wirtualny wiat wirtualny ((śświat bitwiat bitóów),w),
ktktóórych porych połąłączenie tworzy nowy czenie tworzy nowy 

ŚŚWIAT HYBRYDOWY WIAT HYBRYDOWY (nowe wyzwania!) (nowe wyzwania!) 





jak wejjak wejśćść do tego do tego śświatawiata
(dotyczy cyfrowych imigrant(dotyczy cyfrowych imigrantóów)w)

jak z tego jak z tego śświata powrwiata powróócicićć
(dotyczy cyfrowych tubylc(dotyczy cyfrowych tubylcóów) w) 





















wzorowana na modelu pruskim (1817)
edukacja transmisyjna (jednokierunkowość) 

model skoncentrowany na nauczycielu
anachroniczny system klasowo-lekcyjny
nauczająca od pasa w górę (Ken Robinson)
zasada jednego uniwersalnego rozmiaru
przepaść między pokoleniem sieci (cyfrowi 
tubylcy) a nauczycielami (cyfrowi imigranci) 

wzorowana na modelu pruskim (1817)
edukacja transmisyjna (jednokierunkowość) 

model skoncentrowany na nauczycielu
anachroniczny system klasowo-lekcyjny
nauczająca od pasa w górę (Ken Robinson)
zasada jednego uniwersalnego rozmiaru
przepaść między pokoleniem sieci (cyfrowi 
tubylcy) a nauczycielami (cyfrowi imigranci) 







obecnie – szkoła jako instytucja 
i miejsce nauczania (certyfikowania)
w przyszłości (niedalekiej) – szkoła
jako środowisko uczenia się
(poszukiwanie i przetwarzanie inf.,
tworzenie wiedzy, kreatywność)

obecnie – szkoła jako instytucja 
i miejsce nauczania (certyfikowania)
w przyszłości (niedalekiej) – szkoła
jako środowisko uczenia się
(poszukiwanie i przetwarzanie inf.,
tworzenie wiedzy, kreatywność)







sieci centrsieci centróów nauki (w nauki (npnp. Kopernik) . Kopernik) 

uniwersytety dzieci i muniwersytety dzieci i młłodzieodzieżżyy

uniwersytety trzeciego wiekuuniwersytety trzeciego wieku

tematyczne warsztaty edukacyjne tematyczne warsztaty edukacyjne 



ten, kto naucza innych ludziten, kto naucza innych ludzi
(dawniej/dzi(dawniej/dziśś) ) 
ten, kto wspomaga uczenie siten, kto wspomaga uczenie sięę
innych ludzi innych ludzi (dzi(dziśś/w przysz/w przyszłłoośści) ci) 



szkoszkołła zra zróównowawnoważżona ona –– trzy elementy:trzy elementy:

szkoszkołła jako atrakcyjna i akceptowanaa jako atrakcyjna i akceptowana
wartowartośćść, do kt, do któórej uczerej uczeńń chce chodzichce chodzićć

•• przestrzeprzestrzeńń realnarealna –– tradycyjnatradycyjna
•• przestrzeprzestrzeńń spospołłecznaeczna (centra nauki,(centra nauki,

kultury, muzea, parki krajobrazowe)kultury, muzea, parki krajobrazowe)

•• przestrzeprzestrzeńń wirtualna wirtualna (Internet)(Internet)









znaczne nakznaczne nakłłady finansowe nie ady finansowe nie zrewoluzrewolu--
cjonizowacjonizowałłyy edukacji  edukacji  
silnemu nasyceniu edukacji przez narzsilnemu nasyceniu edukacji przez narzęędzia dzia 
TI nie towarzyszy wzrost jakoTI nie towarzyszy wzrost jakośści uczenia sici uczenia sięę
pojawienie sipojawienie sięę zjawisk patologicznychzjawisk patologicznych
((plagiatowanieplagiatowanie jako problem spojako problem społłeczny)eczny)



technologia jako pomoc w strukturytechnologia jako pomoc w struktury--
zowaniuzowaniu śśrodowiska uczenia sirodowiska uczenia sięę
uczenie siuczenie sięę jest jest bardziej bardziej wynikiemwynikiem
metodymetody niniżż zastosowanego medium zastosowanego medium 
((mediummedium jest jest istotne, istotne, gdygdy zapewnia zapewnia 
specyficznspecyficznąą dla siebie metoddla siebie metodęę nauczania)nauczania)









wspwspóółłczesny czesny śświat jest analogowowiat jest analogowo--cyfrowycyfrowy

nauczyciel nie musi bynauczyciel nie musi byćć ekspertem w ekspertem w zakzak--
resieresie TI, wystarczy, TI, wystarczy, żże zna jej potencjae zna jej potencjałł
i i żżyczliwie pozwala uczniom z niej korzystayczliwie pozwala uczniom z niej korzystaćć

autorytet autorytet nauczyciela budujnauczyciela budująą ggłłóównie jegownie jego
cechy osobowocechy osobowośściowe, a nie technologiaciowe, a nie technologia







bezproduktywne czekanie (nuda) mobezproduktywne czekanie (nuda) możżee
bybyćć bardziej produktywne nibardziej produktywne niżż wiwięększokszośćść
naszych aktywnonaszych aktywnośścici
bezczynnobezczynnośćść rozwija wyobrarozwija wyobraźźninięę i twi twóórczercze
mymyśślenie lenie 
za sprawza sprawąą mobilnych technologii dziecko mobilnych technologii dziecko 
ma mama małłe szanse na bezczynnoe szanse na bezczynnośćść (nud(nudęę))
zanika zdolnozanika zdolnośćść dzieci do zachowania dzieci do zachowania konkon--
centracjicentracji (1934 (1934 –– 15 min., 2015 15 min., 2015 –– 5 min.)5 min.)
wielozadaniowowielozadaniowośćść nie wpnie wpłływa pozytywnieywa pozytywnie
na wyniki w nauce ani poziom IQ na wyniki w nauce ani poziom IQ –– powodupowodu--
duje tzw. stan permanentnego duje tzw. stan permanentnego rozproszerozprosze--
niania (ang. (ang. continuoscontinuos partialpartial attentionattention))



nadmiar informacji powoduje problemnadmiar informacji powoduje problem
z inhibicjz inhibicjąą (zdolno(zdolnośćść oddzielania treoddzielania treśścici
istotnych od nieistotnych)istotnych od nieistotnych)
wspwspóółłczesne dziecko traci klucz do czesne dziecko traci klucz do kreatywkreatyw--
nonośścici w wieku 6 lat (o 4 lata wczew wieku 6 lat (o 4 lata wcześśniej niniej niżż
poprzednie pokolenia) poprzednie pokolenia) 
owoce dzieciowoce dziecięęcej kreatywnocej kreatywnośści pojawiajci pojawiająą sisięę
w dorosw dorosłłoośści (kto w dziecici (kto w dziecińństwie umiastwie umiałł sisięę
twtwóórczo bawirczo bawićć, lepiej rozwi, lepiej rozwiąązuje problezuje problemy my 
w dorosw dorosłłym ym żżyciu; czyciu; częśęściej teciej teżż jest szczjest szczęśęśliwy)liwy)





ArtfulArtful LearningLearning –– program wspomaganiaprogram wspomagania
nauki przez sztuknauki przez sztukęę autorstwa kompozytoraautorstwa kompozytora
i dyrygenta Leonarda Bernsteina (1918i dyrygenta Leonarda Bernsteina (1918--1990)1990)
wszystkie dziedziny sztuki, zwwszystkie dziedziny sztuki, zwłłaszcza teaszcza te
zwizwiąązane z wystzane z wystęępowaniem na scenie,powaniem na scenie,
aktywujaktywująą uwaguwagęę poznawczpoznawcząą (J.(J. VetulaniVetulani))
u kilkulatku kilkulatkóów poddawanych edukacji w poddawanych edukacji artysartys--
tycznej (m.in. muzycznej) znacznie tycznej (m.in. muzycznej) znacznie poprapopra--
wiajwiająą sisięę umiejumiejęętnotnośści zwici zwiąązane z uwagzane z uwagąą,,
przestrzennoprzestrzenno--wzrokowe, umiejwzrokowe, umiejęętnotnośćść liczenialiczenia



nauka jest zwinauka jest zwiąązana z prawdzana z prawdąą i obiektywizmemi obiektywizmem
sztukasztuka jest jest zwizwiąązanazana z z uczuciami, emocjami,uczuciami, emocjami,
wyobrawyobraźźniniąą, kreatywno, kreatywnośściciąą i wyrai wyrażżaniem siebieaniem siebie
szkoszkołła przyznaje priorytet przedmiotom a przyznaje priorytet przedmiotom śściscis--
łłymym (jako bardziej przydatnym); przedmioty (jako bardziej przydatnym); przedmioty 
humanistyczne i sztuka shumanistyczne i sztuka sąą marginalizowane marginalizowane 
edukacja oddziela naukedukacja oddziela naukęę i sztuki sztukęę oraz intelekt oraz intelekt 
i emocje (ewolucja faworyzowai emocje (ewolucja faworyzowałła emocje)a emocje)



Leonardo da Vinci (architekt, matematyk, Leonardo da Vinci (architekt, matematyk, 
mechanik, wynalazca, malarz, muzyk)mechanik, wynalazca, malarz, muzyk)
Albert Einstein (fizyk, gra na skrzypcach)Albert Einstein (fizyk, gra na skrzypcach)
prof. Jerzy prof. Jerzy VetulaniVetulani (neurobiolog, jeden(neurobiolog, jeden
z zaz załłoożżycieli ycieli „„Piwnicy pod BaranamiPiwnicy pod Baranami””))
Richard Richard PhillipsPhillips FeynmanFeynman (amer. fizyk(amer. fizyk
–– Nagroda Nobla, muzyka, malarstwo)Nagroda Nobla, muzyka, malarstwo)
prof. Andrzej Szczeklik (lekarz z pasjprof. Andrzej Szczeklik (lekarz z pasjąą, przy, przy--
jacieljaciel artystartystóów, pianista, pisarz, erudyta)w, pianista, pisarz, erudyta)



Moim marzeniem jest, by przedmiotMoim marzeniem jest, by przedmiotóów artystycznych uczyli w artystycznych uczyli 

ludzie z pasjludzie z pasjąą, odpowiedzialni, potrafi, odpowiedzialni, potrafiąący zafascynowacy zafascynowaćć

uczniucznióów. Jew. Jeśśli brakuje tego w szkole, rodzic powinien posli brakuje tego w szkole, rodzic powinien posłłaaćć

dziecko na dodatkowe dziecko na dodatkowe zajzajęęcia z gry na pianinie czy rysunekcia z gry na pianinie czy rysunek..

Maria Mazurek:Maria Mazurek: Rodzic woli posRodzic woli posłłaaćć dziecko na dodatkowy dziecko na dodatkowy 

angielski, bo znajomoangielski, bo znajomośćść wydaje mu siwydaje mu sięę praktyczniejsza.praktyczniejsza.

JV:JV: Tylko Tylko żże nie rozwinie me nie rozwinie móózgu tak bardzo jak zajzgu tak bardzo jak zajęęciacia
artystyczne.artystyczne. Ludziom wydaje siLudziom wydaje sięę, , żże marnuje marnująą czas swczas swóójj

i dziecka, uczi dziecka, ucząąc je grac je graćć na jakimna jakimśś instrumencie, posyinstrumencie, posyłłajająąc na c na 

taniec. Mytaniec. Myśślląą: i tak z niego zawodowego muzyka czy tancerza : i tak z niego zawodowego muzyka czy tancerza 

nie bnie bęędzie. dzie. Tylko, Tylko, żże e to naprawdto naprawdęę nie jest stracony czasnie jest stracony czas. Bo . Bo 
takie dziecko btakie dziecko bęędzie pdzie póóźźniej lepiej uczyniej lepiej uczyłło sio sięę teteżż jjęęzykzykóów, w, 
matematyki, bmatematyki, bęędzie mydzie myśślalałło szybciej, skuteczniej, logiczniej.o szybciej, skuteczniej, logiczniej.











organizacje czerwone (silna władza, 
strach – społ. trybalne, np. mafia)
organizacje bursztynowe (wyraźne
formalne role, odgórne dyrektywy
– społ. agrarne, np. wojsko, kościół) 
organizacje pomarańczowe (rywali-
zacja, innowacje, zysk – społecz.
industrialne, np. korporacja) 

organizacje organizacje czerwoneczerwone (silna w(silna włładza, adza, 
strach strach –– spospołł. . trybalnetrybalne, , npnp. mafia). mafia)
organizacje organizacje bursztynowebursztynowe (wyra(wyraźźnene
formalne role, odgformalne role, odgóórne dyrektywyrne dyrektywy
–– spospołł. agrarne, . agrarne, npnp. wojsko, ko. wojsko, kośścicióółł) ) 
organizacje organizacje pomarapomarańńczoweczowe (rywali(rywali--
zacjazacja, innowacje, zysk , innowacje, zysk –– spospołłeczecz..
industrialne, industrialne, npnp. korporacja) . korporacja) 



organizacje zielone (idea wzmacniania 
i dobrych relacji – społ. sieci, np. rodzina)

organizacje turkusowe (samozarzą-
dzanie, samorealizacja, brak hierarchii,
podejście holistyczne – np. żywe organizmy)

organizacje organizacje zielonezielone (idea wzmacniania (idea wzmacniania 
i dobrych relacji i dobrych relacji –– spospołł. sieci, . sieci, npnp. rodzina). rodzina)

organizacje organizacje turkusoweturkusowe ((samozarzsamozarząą--
dzaniedzanie, samorealizacja, brak hierarchii,, samorealizacja, brak hierarchii,
podejpodejśście holistyczne cie holistyczne –– npnp. . żżywe organizmy)ywe organizmy)









pojpojęęcie wieloznaczne, brak precyzyjnej definicji    cie wieloznaczne, brak precyzyjnej definicji    

element holistycznego rozwoju czelement holistycznego rozwoju człłowieka (CUD)owieka (CUD)

trzy wymiary duchowotrzy wymiary duchowośści: ci: 

wprowadzenie elementwprowadzenie elementóów filozofii do edukacjiw filozofii do edukacji

•• teologiczny (nadnaturalna istota duchowoteologiczny (nadnaturalna istota duchowośści ci –– BBóóg)g)
•• filozoficzny (poszukiwanie natury filozoficzny (poszukiwanie natury „„duchaducha”” jakojako

podpodłłoożża duchowoa duchowośści) ci) 

•• psychologiczny (dopsychologiczny (dośświadczenia duchowe)wiadczenia duchowe)



hierarchicznych struktur (partnerstwo
edukacyjne, „odkrzesłowienie” uczniów)

transmisyjnego, jednokierunkowego
przekazu (nauczyciel jako coach) 
oferowania wszystkim uczniom jednako-
wego programu nauczania (personalizacja)









sfera dziasfera działłalnoalnośści ludzkiego rozumu i techniki ci ludzkiego rozumu i techniki 

globalna sfera ludzkiego umysglobalna sfera ludzkiego umysłłu i wspu i wspóólnejlnej
śświadomowiadomośścici,, zbiorowa substancja myzbiorowa substancja myśślowalowa

gr. gr. noonoo –– w zw złłoożżeniach: umyseniach: umysłł; ; nousnous –– filoz.filoz.
starostarożż.: rozumna, pierwsza przyczyna istnienia.: rozumna, pierwsza przyczyna istnienia
rzeczywistorzeczywistośści; ci; duchowy pierwiastek duchowy pierwiastek materii materii 

noogenezanoogeneza –– proces budowania proces budowania noosferynoosfery
(D. de (D. de KerckhoveKerckhove: : Inteligencja otwartaInteligencja otwarta))

**



planetyzacjaplanetyzacja (obszar techniki)(obszar techniki)
(tworzenie bazy materialnej z wykorzystaniem(tworzenie bazy materialnej z wykorzystaniem

nowych nowych technik technik komunikacji komunikacji interpersonalnej interpersonalnej 

oraz wymiany informacji do spotkaniaoraz wymiany informacji do spotkania
i poznania sii poznania sięę przedstawicieli rprzedstawicieli róóżżnych kultur)nych kultur)

konwergentnakonwergentna jednomyjednomyśślnolnośćść
(zjednoczenie (zjednoczenie umysumysłłóóww wewe wspwspóólnylny

„„umysumysłł umysumysłłóóww””) ) –– GLOBALIZACJAGLOBALIZACJA





postpostęęp wymaga dzip wymaga dziśś popołąłączenia wysiczenia wysiłłkkóów w ludzludz--
kokośści ci nana poziomiepoziomie taktakżże spoe społłecznoecznośści globalnejci globalnej
razem ze swoimi współpracownikami stworzył
jedynie narzędzie ułatwiające ludziom kontakt 
– kolejny krok zależy od użytkowników portalu!
spospołłecznoecznośćść wzajemnie siwzajemnie sięę wspierajwspierająąca, ca, zapewzapew--
niajniająącaca bezpieczebezpieczeńństwo, poinformowanastwo, poinformowana
ii informujinformująąca, ca, zaangazaangażżowanaowana obywatelsko obywatelsko 







rezygnacja z prawdy, dopuszczenie wielurezygnacja z prawdy, dopuszczenie wielu
prawd, prawd, „„postprawdapostprawda””, , „„narracjanarracja”” itp. itp. 
brak umiejbrak umiejęętnotnośści odrci odróóżżniania prawdyniania prawdy
od nieprawdy i god nieprawdy i głłupoty (edukacja upoty (edukacja –– FILTRFILTR))
wychowywanie w przekonaniu o braku reguwychowywanie w przekonaniu o braku regułł



szkoła jako maszyna

szkoła z duszą

szkoszkołła jako maszynaa jako maszyna

szkoszkołła z dusza z dusząą

•• koncentracja na wydajnokoncentracja na wydajnośści ci 

•• wywyłłapywanie brakapywanie brakóów i bw i błęłęddóów w 

•• pomijanie pomijanie potencjapotencjałłu u uczniucznióów w 

•• harmonia miharmonia mięędzy rozwojem intelektualnym,dzy rozwojem intelektualnym,
fizycznym, emocjonalnymfizycznym, emocjonalnym ii duchowym (duchowym (HOLIZMHOLIZM) ) 

•• rozwrozwóój, wolnoj, wolnośćść, samodoskonalenie si, samodoskonalenie sięę
•• refleksja, troska, mirefleksja, troska, miłłoośćść, , radoradośćść z z dziadziałłaniaania

•• wiara w czwiara w człłowieka i jego wielki potencjaowieka i jego wielki potencjałł










