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Współczesna technika a ycie społeczne i edukacja 

Współczesny człowiek        
pierwotnego – naturalnego, do którego przystosował     
          dłu  
 ródeł wiatła, ciepła, przetworzonego 
    
 

  było mo   
   ty centralny układ nerwowy i jest istot  społeczn  
   działa    c do wybranego celu. Idea współpracy prze-
trwała do naszych czasów, ale z biegiem lat jej charakter ewoluował w kierunku 
 

  
starczy „złota r   
– osoba o bardzo obszernej, szczegółowej wiedzy dot 
  ci. Specjalizacje stały si   
  
      zyka, w pełni zrozumiałego jedynie w gronie 
   
  zyk. Rozmowy o własnej pracy, niegdy     
     
     

W realizowanym aktualnie modelu kształcenia ogólnego materiał nauczania 
  
   
        
        
            
   cisłego naukowego j zyka, jakim posługuj 
   
  niejednokrotnie kłopot z wyborem takiego materiału
nie zawierałby zbyt wielu, zbytecznych na tym etapie kształcenia, szczegóło-


Nietrafny dobór materiału mo        
      





           
   
         
    ci sprawił, e poznawanie człowieka 
przez człowieka nie wymaga ju  
     na ogromne odległo 
dokładnie i szybko. Jak uwa   obok nas drugiego człowie-
 

  cym kolejne pokolenia do rozwijania techniki była 
   
  
coraz łatwiej mo   
łalno        do biegłej obsługi komputera bez konieczno 
  , wysiłku fizycznego, kontaktu z innymi osobami. In
       
przed zł          
        o ich prawidłowe 


             
odległ           , czy tak rozumiane ła-
            
  dzie mogło by   dego człowie-
       
ułatwienia, uproszczenia, upi    
wym wysiłku” – tworz        
słach sielankowe obrazy przyszło 

Ogromne ułatwienia, z jakich mo       
     
zmian, m.in. w kulturze bycia przede wszystkim młodych osób. Przykładem 
  tu słu     
    
           
   ” od swego otoczenia, zakładaj c słuchawki podł 
do smartfonów i komputerów – słuchaj  muzyki, zagłuszaj   
 trzne odgłosy. Ludzie z ich otoczenia nie s  
     absorbował ich uwag 

  cej młodych osób ogranicza swoj   społeczn 
korzystania z portali społeczno      
   
       
   





człowieka na warto  na dostrzec w drugim człowieku, uniemo 
pełne ich prze ywanie. Michał Heller tłumaczy: „co to znaczy: nie  
    
własnego, eby drugiemu było lepiej. Zwykle szcz cie ł czymy z Miło  
a nie ma Miło           


 c wpływ post  ycia społecznego, kon-
            
i grup społecznych nie jest bowiem odpowiednio przy  
          
   
   
    połeczna, dewastacja natu-
      
     
  do osłabienia odporno ci przyszłych pokole 
  

Poziom współczesnej techniki wywołuje liczne dylema
   enie człowieka w taki zbiór zasad etycz-
nych, które pozwoliłyby mu podejmowa     
  ci człowieka w dziedzinie wykorzy-
     gania własnych celów nakazuj , by była ona 
         
     
 


  człowiekiem odpowiedzialnym – oznacza posiada     

terialnych, społecznych, moralnych, osobistych i zb  
   dzałyby nikomu     
człowiekiem odpowiedzialnym, trzeba dysponowa   
       
    człowieka 
    na wszelkie zło – krzywd 
      
  na zrozumieniu istoty człowiecze       
  dego człowieka. 

 
moralny, ł            
 e czas posiada kierunek z przeszło ci w przyszło 
   
         przeszło  





            
 

             
  e współczesnemu człowiekowi brak jest zasad, któryc 
strzeganie chroniłoby go skutecznie przed wykorzyst
    e człowiek w rozwoju 
   a za zmianami wywoływanymi przez post  


Szkoła wychowuj ca do przyszło        
w dotychczasowym kształcie. W programach nauczania  
  y poło         
            
         na wszelkie zło. 
    wiedzy naukowej wzrasta wykładniczo, nie warto dłu 
        
     głównie umiej   
 lenia, posługiwania si        ródeł 
  

Zadaniem szkoły na miar      
    anie młodego pokolenia w narz  
samokształcenia i samowychowania. Wi       
          
        ród młodzie    
tłumaczy   systemu kształcenia, trwaj  
 

       potrzeb społecznych 
  ciowy kształcenia ogólnego – system 
klasowo-lekcyjny oraz podział tre ci na przedmioty nauczania według kryterium 
           
  
      kształcenia, mimo zani   
  stwowych oraz ustawiczny wzrost demoralizacji młody  
otnych, społecznych. We 
współczesnej szkole brak jest zaj     
 ganie głównie celów wychowawczych – poznawanie i pr 
   , współprac  
nej roli i miejsca człowieka w      


Szkoła nie mo   
  c działania na rzecz rozwija-
    ci, poczucia własnej godno    





       własne  
      
osobistych i społecznych. Potrzebne s   liwiłyby 
uczniom od najmłodszych lat nawi      współprac      
            
kompetencje społeczne. 

Doskonał        
        
tycznych i zagranicznych przykładów. Praca t     
   
  
  cych zespołów, bo jak zauwa-
          
  . Wypowiedział si        
               
  cia całkowitej nieefektywno  puje w grupach zło 
członków. Inni badacze sugerowali,  
  miu do dwunastu członków. Matematycy szybko […] wyl 
            
»czynnik zakłócaj        grupy składa si  
członków” [Makin, Cooper, Cox 2000: 208]. 

         
według trwałych warto     
 
 c materiał nauczania, trzeba kierowa      ukazania całej prawdy 
o człowieku, zwracaj      
           
zmysłowe, abstrakcyjnego my 

   
    , w którym nie zagubimy duchowego rozwoju człowieka
 ci kształcenia – prze-
    ci edukacji na działania wychowawcze. Rozwijanie po
 
istoty człowiecze       
          
mami społecznymi, etycznymi, odpowiadaniem na nurtu   
     

 
cji do nauki trudnego materiału. Bez motywacji nie ma trwałych efektów nie 

wego. Wbrew rozmaitym populistycznym hasłom nauka n   ciem ła-





  cym wysiłku, nakładu czasu, niepowoduj   
Podejmowanie systematycznego wysiłku – poznania, zr   
nia skomplikowanych teorii, opanowania zło     
  
  cia wysiłku, wielorakich korzy    
    
własnego i wspólnego dobra. 

    
nakładu pracy osi  , przekonanie młodego człowieka do podj  
  ciej kłopot. Stawiaj
   
              
która nadaje sens jego całemu yciu? Jak nakłoni 
nauka stała si  


          
 
    
   kształcenia si 
dzieci i młodzie  cia systematycznego wysiłku zdobywania wiedzy nie 
      
   , zakładanych efektów, a przeciwnie, od-
działuje na wielu uczniów zniech  
  
         
            
w pełni mo   cioosobowych zespołach klasowych. 

          
     

  w grupie nie ułatwiaj 
   
  cych z jednym zespołem na rzecz zwi   
          
    
         
           
szczegółowo         
słach spójnego obrazu otaczaj       
   
 





  ci pedagogicznej. To wła   
   

Obecny kształt edukacji nie gwarantuje rozwoju pows 
        
       ci za los własny, innych 
    ci i przyszło        
technice, człowiek bez odpowiedniego wychowania, be  
         
  

 c konieczne zmiany w jego edukacji, warto sformułow 
  
        , korzystnie wpływaj 
 ycia osobistego i społecznego. Zasady te dotycz 
 ci, uspołeczniania i rozwoju solidarno  
 
 
             



Bła      strukturalnego kształcenia przyrodniczo-techniczne

Jarosław. 
Bła          kształcenia ogólnego w Polsce



  

  

, przekład G. Karnas, Warszawa. 


Rozwój intelektualny współczesnego człowieka nie id    

        
     ycie społeczne oprócz wielu korzy ci wywołuje liczne 
     
ci etycznych. Wychowanie człowieka odpowiedzialnego za los własny i innych 
           
          
 ci kształcenia, a tak 

Słowa kluczowe:   ycie społeczne. 








  

       
         


       






