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Nowy obraz współczesnego świata, a zadania edukacyjne

Rok 2004 był dla świata rokiem szczególnym. Powiększona do 25
państw Zjednoczona Europa staje się nowym, istotnym podmiotem na świa−
towej arenie politycznej i gospodarczej. Dotychczasowe podziały świata
straciły swoje znaczenie. Dokonał się nowy podział świata. Nie mieliśmy tu
do czynienia ze zwykłym powiększeniem Unii o kilka następnych państw.
Powstała nowa jakość. Wytworzyła się po raz pierwszy od zmian 1989/1990
roku szansa na wytworzenie przeciwwagi w stosunku do jedynego obecnie
w świecie mocarstwa: Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Czy jego
skutki będą dla świata pozytywne? Czy świat na tym zyska? Czy się stanie
się bardziej sprawiedliwy? Czy w miejsce propozycji „Pax Americana” je−
steśmy w stanie sformułować nową wizję dla świata?

Te pytania wymagać będą odpowiedzi, których powinniśmy szukać.
Dziś, gdy grozi nam trwały podział świata na beneficjentów rozwoju (20%)
i tych, którzy zagrożeni są trwałą marginalizacją (80%), nie można uznać po−
działu świata za fakt pozytywny. Nikt też nie może czuć się bezpiecznie, je−
śli większość ludzi na świecie będzie w gronie skrzywdzonych lub tych, któ−
rzy za skrzywdzonych się uważają. Poszukiwania skutecznych metod
przeciwdziałania negatywnym tendencjom rozwojowym współczesności
przybierają różne formy.
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Recepty na niesprawiedliwy podział świata są różne: od sugestii, aby
podzielić się pracą (Jeremy Rifkin), poprzez wprowadzanie powszechnej
światowej edukacji (Jacek Kuroń), do opodatkowania kapitału, a nie pracy
(jak twierdzi wielu lewicowo zorientowanych ekonomistów i polityków spo−
łecznych).

Wszystkie tego typu recepty mają jedną wspólną cechę: wiele w nich do−
brej woli i chęci, mało liczenia się z realiami. Szczególnie ostatnia z wymie−
nionych propozycji wyraża naiwną wiarą w dobre intencje bogatych. Jeste−
śmy więc w sytuacji, do której pasuje hasło studentów Sorbony głoszone
w 1968 roku: „bądźmy realistami – żądajmy niemożliwego”.

Oczywiście świat jest niesprawiedliwy, a podział świata jest faktem, któ−
ry w dużej mierze petryfikuje ową niesprawiedliwość. Jednak wiadomo już,
że sprawiedliwość, demokracja, prawa człowieka nie mogą być narzucane
siłą. Ważne są natomiast wszelkie środki pokojowe przedsiębrane w celu na−
prawy świata. Potrzebny jest stały dialogu, wzajemne zrozumienie, ustęp−
stwa i kompromisy. Najwcześniej chyba w globalnym świecie zrozumieli to
altergobaliści, którzy nie godzą się na obecny model świata Propagują oni
natomiast rzetelną dyskusję wszystkich ludzi, instytucji i państw zaangażo−
wanych w proces światowych zmian.

W dzisiejszym świecie nie powinno być krańcowych biegunów, ale tym
bardziej nie powinien być on jednobiegunowy. W taki nurt wpisuje się po−
wstanie zjednoczonej Europy, jest próbą osiągnięcia, chwiejnej choćby, ale
jednak równowagi światowej.

Europa krajów równych, w której już nie będzie krajów „równiej−
szych” to cel, do którego dąży także Polska. Wydaje się, że dziś już więk−
szość krajów Wspólnoty Europejskiej podziela taki punkt widzenia. Podzie−
la też zdanie, że ostatnie, tak duże rozszerzenie Europy, powinno być
początkiem cyklu rozszerzeń.

Zasłużyć na szacunek dla samych siebie. Zadaniem numer jeden dla
Polski powinno być stworzenie wszystkim jej obywatelom (szczególnie
młodym) warunków do samorealizacji. Przede wszystkim jest to olbrzy−
mie wyzwanie edukacyjne. Podstawą kształcenia ogólnego w każdej
szkole, pierwszym krokiem do tworzenia takiej podstawy powinien być
obiektywny opis świata i dążenie do rozumienie mechanizmów, które nim
rządzą.
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Krzysztof Konarzewski w swoim opracowaniu: Przebudować podstawę
kształcenia ogólnego pisze, iż „wstępy główne (do etapów kształcenia) po−
winny definiować misję szkoły, normować jej obowiązkowe zadania i mini−
malne warunki kształcenia” (s. 8). Określając główne zadania szkoły, powin−
no się unikać haseł ideologicznych i haseł nieokreślonych, należy natomiast
tworzyć „hasła odnoszące się do dyspozycji umysłowych niezależnie od te−
go, czy poddająsię pomiarowi. Mogą to być:

– przyswojenie wiadomości (...)
– opanowanie umiejętności (np. odróżniania propagandy od faktów),
– wyrabianie postaw” (s. 8).
Wyznaczenie podstawy programowej kształcenia ogólnego jest pierw−

szym i najistotniejszym krokiem do stworzenia całego modelu edukacji.
Trzeba jednak uznać, że przystępując do tego zadania nie pominąć opisu
świata i systemu wartości mówiącego jakim ten świat powinien być. Tak
więc najpierw opis świata, później określenie, jakim chcielibyśmy go wi−
dzieć. Po tych krokach można określić zakresy potrzebnych wiadomości,
umiejętności i postaw.

Taką potrzebę opisu świata, a zarazem konieczności stworzenia nowej
aksjologii wyraźnie widział w ostatnich latach swego życia i twórczości Ja−
cek Kuroń. Jego dwie ostatnie książki, czyli: Działanie. Jeśli nie panujemy
nad swoim życiem ono panuje nad nami oraz Rzeczpospolita dla moich wnu−
ków są, w gruncie rzeczy, poświęcone właśnie „podstawie programowej
kształcenia ogólnego”.

Według Jacka Kuronia podstawowym zadaniem inicjatorów globalnej
edukacji będzie tworzenie nie tylko szkół, ale także różnego typu instytucji,
od przedszkoli po uniwersytety, które powstaną równolegle do istniejącej już
sieci oświatowej. W programie każdej placówki musi być także uwzględnio−
ne współdziałanie wychowawców z rodzicami i środowiskiem lokalnym,
Zakres tego współdziałania będzie się poszerzał wraz z wiekiem uczniów
i dorobkiem ośrodka.

Tworzenie społeczeństwa obywatelskiego, narodziny wspólnot lokal−
nych, budzenie dumy środowiskowej, sąto procesy które od dobrych kilku
lat obserwujemy w „starej” Europie. Hasło, które przy tej okazji sformuło−
wano: „myśleć globalnie – działać lokalnie”, nie wydaje się adekwatne do tej
sytuacji. Myślenie i działanie w celu dynamizacji społeczeństw lokalnych
w żaden sposób nie kłóci się z globalnym osądem rzeczywistości. Nie uciek−
niemy dziś od globalnego myślenia na każdym szczeblu naszej rzeczywisto−
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ści. Ono będzie obecne i potrzebne w naszych osądach dotyczących spraw
lokalnych. Nie ma już bowiem oderwanych enklaw.

W tym sensie nie ma już i być nie może ani „lokalnego myślenia”, ani
„lokalnego działania”. Działanie jest zawsze globalne. Każdy nasz krok, każ−
da decyzja ma wpływ na resztę świata. To brzmi nieco fantastycznie, trąci
zarozumiałością, ale tak jest lub przynajmniej w tym kierunku świat zmierza.
Każda nasza decyzja dotyczące naszego, zdawałoby się, osobistego, najbliż−
szego świata może być dobrym lub złym przykładem. Każdy dobry i zły
wzór łatwo jest dziś powielić. W tym, najgłębszym sensie walka o najlepszy
kształt lokalnej społeczności jest walką o lepszy świat jako całość. Jesteśmy
jedną z cząstek olbrzymiej części, dbajmy o to, aby ta cząstka była jak naj−
lepszej jakości, to właśnie sedno wielu alterglobalistycznych teorii.

Należy jedak pamiętać, że nikt i nigdzie nie ma monopolu na prawdę i ra−
cję. Każda próba rozwiązań jest obciążona ryzykiem. Niektórzy (tak jak np.
Zygmunt Bauman) taką perspektywę świata nazywają postmodernistyczną.
Do takiej postmodernistycznej wizji świata pasuje też postmodernistyczna
pedagogika (a raczej jedna z jej wielu wersji). Opisując swoją wizję tak
świata, jak i pedagogiki Bauman pisze, że „nie jest to propozycja dla tych,
którzy chcą rządzić czy wychowywać. Może natomiast wiele ofiarować „lu−
dziom zajętym z wyboru czy z konieczności samostanowieniem czy auto−
kreacją. Nie zwodzą one obietnicą mądrości, która usunie niepewność, ale
uczą jak żyć mądrze w niepewności”1.

Świat jest i będzie jeden dla nas wszystkich, ale nie znaczy, że jedna−
kowy. Świat staje się ciekawszy i lepszy gdy jest różnorodny, gdy jego czę−
ści składowe będą ze sobą rywalizować, ale jednocześnie współpracować.

Polska nie może sobie pozwolić na to, aby młodzi ludzie najlepsi i naj−
zdolniejsi szukali swych szans poza jej granicami. Właśnie dlatego, że impe−
ratywem ludzkości dziś powinno być dążenie do jednego sprawiedliwego
świata. Jeśli z jakiejś jego części uciekają ludzie, to świat ten nie jest ani je−
den, ani sprawiedliwy.

Obecnie w Polsce konieczna jest weryfikacji dotychczasowych poglądów
na rozwój gospodarczy, na poszukiwanie dóbr naturalnych, poszukiwanie
nowych technologii, gdyż poglądy takie będą decydowały o naszym miejscu
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w świecie. Potrzebą chwili jest ochrona i aktywizacja tego, co jest naszą naj−
większą siłą czyli dynamicznych, wykształconych, młodych ludzi. Stworze−
nie ram dla edukacji, dla uczestnictwa w kulturze, dla naturalnego zastępo−
wania kadr zarządzających wszelkimi formami życia społecznego, to
pierwszoplanowe zadanie dla nas wszystkich. Nowe spojrzenie ma zadania
edukacyjne jest pierwszym warunkiem skuteczności takich działań.
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THE NEW IMAGE OF TODAY’S WORLD AND EDUCATIONAL AIMS 

S u m m a r y

Today world’s challenges, which appear in XXI century are significant and

different than before. The society is divided between 20% of these, who have

benefits from changes and 80% of these, who are in danger. It’s hard to find solution

of this situation. Educational paradigm is kind of this.

In order to rebuild bases of universal education, we should state values and

qualities, which we prefer.

The most important, as Jacek Kuroń said, is activity, which help the poorest

people. It’s not in order to injure strong ones, but in order to make everyone strong.

Educational process should be trying to reach the goal of creating one world. Even

if divided, still one. We should aim to make every little element (like local

community) influencing the rest. That, what happens in this little element, seems to

be up to us.

key words: educational aims, educational process
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