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Wartości, edukacja i e−edukacja. 
Rozważania prakseologiczne

Istniejące systemy dają doskonałe rezultaty. Jeżeli

potrzebne jest coś innego, należy zmienić system.

Ch. Ball, cyt. za: G. Dryden i J. Vos: Rewolucja 
w uczeniu

Wprowadzenie: sens wykształcenia i cele edukacji

Niewiele jest poglądów tak ugruntowanych i powszechnie wyznawa−
nych, jak przekonanie o przydatności wykształcenia. Istnieje uzasadniona
doświadczeniem ludzkości wiara w przewagę człowieka wykształconego
nad nieukiem. Uważa się (i słusznie), że osoba wykształcona lepiej rozumie
siebie i otaczający ją świat. Jest więc bardziej homo rationalis.

Termin wykształcenie jest jednak terminem wieloznacznym. W węższym
znaczeniu to synonim posiadania wiedzy w jakiejś dziedzinie. W szerszym –
oznacza cechę przysługującą człowiekowi. Mówiąc o osobie wykształconej
uznajemy ją często (za Sokratesem) za „lepszą” w sensie moralnym, mimo
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że wiedza nie jest równoznaczna z moralnością, a tylko pomaga nam odróż−
niać dobro od zła i zwiększa prawdopodobieństwo harmonijnego współżycia
z innymi.

Powszechnie uważa się również, że lepiej wykształcone społeczeństwo
ma większe szanse na zajęcie poczesnego miejsca w świecie. Dlatego pań−
stwa organizują systemy edukacji, których celem jest wzrost intelektualnego
potencjału społeczeństwa jako całości i pośrednio ograniczenie nagannych
zachowań jego wykształconych członków.

Im system edukacji będzie efektywniej realizował wymienione wyżej cele
– zdobywania wiedzy jako takiej, rozumianej jako zdobywanie prawdy o świe−
cie oraz zwiększania potencjału intelektualnego społeczeństwa – tym będzie
„lepszy”. Prowadzi nas to do uznania za wartość samą w sobie również efektyw−
ności systemu edukacji, a jej osiągnięcie za pierwszorzędne jego zadanie. Choć
relacje pomiędzy obiema wartościami nie są w pełni zbadane, racjonalnym wy−
daje się przyjęcie założenia, że nadrzędnym celem państwa w tym zakresie jest
jak najlepsze wykształcenie społeczeństwa przy jak najwyższej skuteczności te−
go procesu. Implikuje to potrzebę poszukiwania równowagi pomiędzy tak zde−
finiowanymi celami edukacji oraz ustalenia kryterium ich optymalizacji.

Cele i wartości edukacji wyższej

System edukacyjny składa się z różnych podsystemów. Jednym z nich jest
szkolnictwo wyższe. Można w nim wyróżnić cztery istotne z naszego punktu
widzenia elementy: państwo, uczelnię, nauczyciela akademickiego i studen−
ta. Każda z tych instytucji i osób ma własne cele związane z edukacją i, jak się
zaraz okaże, wcale nie muszą być one tożsame z nadrzędnym celem edukacji.

Rola państwa
Cele państwa i powoływanych przez nie instytucji kształcenia publiczne−

go determinowane są celami grup aktualnie sprawujących władzę – politycy
bardzo często postrzegają system edukacyjny jako narzędzie realizacji wła−
snych partykularnych interesów.

Najczęściej jednak z punktu widzenia państwa kształcenie jest dobre wte−
dy, kiedy odbywa się najniższym kosztem i najlepiej jak może przygotowu−
je obywateli do pełnienia przypisanych im w społeczeństwie funkcji. Innymi
słowy, gdy jest to kształcenie ekonomiczne.
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Cele instytucji edukacyjnej
Pierwszorzędnym zadaniem każdej instytucji edukacyjnej jest organizo−

wanie przestrzeni spotkania studenta z nauczycielem oraz zapewnienie im
niezbędnych pomocy i środków dydaktycznych. Uczelnię wyższą wyróżnia
sposób kształcenia określany mianem „studiów”. Intuicyjnie, lecz na podsta−
wie wielowiekowego doświadczenia, przyjmuje się, że kierować kształce−
niem na poziomie wyższym mogą tylko osoby z osobistym doświadczeniem
studiowania, tj. uczeni. Na intuicji tej oparty jest model uniwersytetu hum−
boldtowskiego, w którym dominującym celem uczelni staje się odkrywanie
i przekazywanie prawdy o świecie.

W ramach tego ogólnego celu uczelnia powinna spełniać trzy zadania: 
• umożliwiać studia studentowi – poznawanie prawdy o świecie,
• umożliwiać badania uczonemu – poszukiwanie prawdy o świecie,
• umożliwiać ich wzajemną współpracę – nauczanie prawdy o świecie.
Umiejętność efektywnego organizowania procesów dydaktycznych jest

niewątpliwie wartością, którą przypisuje się uczelni, jakkolwiek wartością
słabo zdefiniowaną. Jedno jest pewne – uczelnia dąży do tego, by realizowa−
ne przez nią procesy dydaktyczne były nie tylko skuteczne, ale by cechowa−
ły się nadto walorem korzystności, tj. by osiągane w ich wyniku wartości
przewyższały konieczne koszty działania. Z punktu widzenia jej władz – do−
bra uczelnia to uczelnia efektywna.

Cele nauczycieli i studentów
Dobra szkoła wyższa inaczej postrzegana jest jednak przez nauczycieli,

a jeszcze inaczej przez studentów.
Dla nauczyciela „lepsza” oznacza najczęściej dogodniejsze warunki pro−

wadzenia badań naukowych. Nauczyciel wyżej ceni tę uczelnię, która po−
zwala mu godniej żyć i lepiej realizować osobowość twórcy. Oba te dobra są
wypadkową zarobków oraz wolności badań i wolności nauczania (zarówno
w zakresie treści, jak i metod przekazu)1.

Dla studenta uczelnią „lepszą” jest ta, w której zdoła się szybciej i lepiej
wykształcić. Niekiedy sama wiedza stanowi dla niego wartość, niemniej naj−

121

1 Jednakże, jakkolwiek wolność sama w sobie jest wartością pożądaną, w przypadku na−

uczania nie może być ona wartością bezwzględną. Ogranicza ją bowiem interes i wolność stu−

denta. Nie dookreślając tej kwestii, zauważmy tylko, że pierwszorzędnym pytaniem, które po−

winniśmy sobie teraz postawić, jest pytanie o źródło tej wolności (którym w uniwersytecie

humboldtowskim są nauczyciele).



częściej jest ona środkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów. Z punk−
tu widzenia studenta najistotniejszą sprawą staje się efektywność procesu
kształcenia.

Podsumowując, w systemie edukacji mamy do czynienia z wielością ce−
lów uznawanych przez osoby i instytucje w tym systemie działające. Niekie−
dy te cele są wzajemnie sprzeczne, a systemy wartości z nimi związane nie−
zbyt czytelne i niejednoznaczne. Są to:

• dla społeczeństwa szeroko pojmowane wykształcenie obywateli,
• dla państwa ekonomiczne przygotowanie członków społeczeństwa

do pełnienia przeznaczonych im funkcji, 
• dla uczelni efektywność nauczania połączona z zadowalającymi wyni−

kami badań naukowych, przy zachowaniu zasady korzystności,
• dla nauczycieli wolność nauczania i wolność badań naukowych oraz

godne życie,
• dla studenta wykształcenie i skuteczność osiągania dzięki niemu innych

celów życiowych.
W takich to okolicznościach musimy w Polsce dokonać adaptacji syste−

mu kształcenia uniwersyteckiego do wymagań współczesnej cywilizacji,
zważywszy nadto, że cały czas powinna zostać zachowana ciągłość jego
działania oraz że proces ten uwarunkowany jest nie tylko teraźniejszością,
ale i historią systemu edukacji.

Dlaczego mamy taki, a nie inny system edukacji wyższej

Obecny system edukacji wyższej w Polsce, chociaż tak różny od uniwer−
sytetu okresu międzywojennego, formalnie wciąż nawiązuje do jego trady−
cji. Mimo podobieństw różni się też od uniwersytetów w krajach łagodniej
potraktowanych przez historię ostatnich dekad. Spróbujmy pokrótce opisać
drogę, jaką przeszedł w ostatnich 87 latach.

Okres międzywojenny
Przed II wojną światową w Polsce wspólną cechą wszystkich środowisk

akademickich była równość wobec regulaminu studiów i zunifikowane źró−
dła wymagań nauczycieli. Tempo i sposób studiowania, kolejność słuchania
wykładów i ich zaliczania w dużym stopniu zależały od woli studenta. Jed−
nak większość profesorów uważała, że ich pozycja nie pozwala im na „wy−
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puszczanie” absolwentów o wątpliwych kompetencjach, a że słuchaczy by−
ło nieporównywalnie mniej niż dzisiaj2, osobisty z nimi kontakt i rzetelne
sprawdzanie wiedzy realne. Utrzymanie więc wysokiego poziomu studiów
nie było trudne. 

Po II wojnie światowej
W wyniku dwóch okupacji, emigracji i strat wojennych w Polsce ro−

ku 1945 brakowało ludzi wykształconych. Sytuację pogarszała nieufność no−
wej władzy względem „burżuazyjnej” inteligencji oraz niechęć do powierza−
nia jej członkom eksponowanych stanowisk zarówno w gospodarce, jak
i administracji państwa. Dążąc do szybkiego uzupełnienia kadr fachowców,
ówczesna władza postanowiła przy tej okazji zrealizować hasło „sprawiedli−
wości społecznej”. W czasach PRL−u kilka czynników miało kluczowy
wpływ na charakter uczelni: 

• Utracono większą część kadry profesorskiej, a z wraz z nią nosicieli tra−
dycji uniwersyteckich.

• Młodzież podzielono na „gorszą” o pochodzeniu „burżuazyjnym”, „lep−
szą” – robotniczo−chłopską i „najlepszą” – należącą do organizacji komuni−
stycznych, różnicując tym samym warunki przyjęcia na studia i samego stu−
diowania.

• Nauczycielom należącym do organizacji komunistycznych lub goto−
wych z władzą współpracować „ułatwiano” karierę.

• Nakazy pracy dawały absolwentom pewność zatrudnienia.
• Wolność badań i nauczania (zwłaszcza na uniwersytetach) zaczęto

ograniczać i reglamentować.
• Ważność tytułów i stopni naukowych rozciągnięto na obszar całego

państwa.
• Pojawiła się praktyka mianowania uczonych (tzw. „docenci z ustępu”).
• Niskie wynagrodzenia i zachęcanie do „dorabiania” powodowały stop−

niową deteriorację poczucia misji nauczycielskiej.
• Niektóre osoby o znacznej władzy lokalnej, kierowane przez komórki

partyjne na studia wieczorowe, wykorzystywały swoją pozycję w trakcie stu−
diów, z czego korzystały zarówno uczelnie, jak i nauczyciele akademiccy bu−
dując sieci wzajemnych zależności o wyraźnych znamionach korupcyjnych.
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W wyniku tego skład socjalny, mentalność, system wartości i kultura
społeczności akademickiej, a w efekcie warunki studiowania, uległy głębo−
kiej zmianie. Przyzwyczajano się też stopniowo do faktu, że na drodze karie−
ry bardziej niż wiedza i umiejętności ważne są znajomości i układy.

Po roku 1989
Powstanie III Rzeczypospolitej po raz kolejny zmieniło życie polskich

uczelni wyższych. Te zmiany, w odróżnieniu od roku 1945, nie spowodowa−
ły zerwania akademickiej tradycji i PRL−owskich nawyków. Pomimo trans−
formacji otoczenia społeczno−gospodarczego, przeciętne warunki studiowa−
nia w Polsce nie zmieniły się radykalnie, zaś zdolność do sprawnego,
a jednocześnie moralnie poprawnego, odnalezienia się absolwentów w spo−
łeczeństwie stała się niezadowalająca. Nauczyciele uczą zwykle tak, jak sa−
mi byli uczeni. Tymczasem uczelnia polska musi zacząć funkcjonować
w świecie cywilizacji wiedzy oraz globalizacji kształcenia.

Problem dopasowania uczelni do wymagań współczesności nie jest pol−
ską specyfiką! Wszędzie w Europie pogłębia się rozziew między wiedzą roz−
wijaną dzięki badaniom naukowym, a wiedzą potrzebną absolwentowi.
Wszędzie obserwuje się dążenie do zwiększania liczby studentów.

Zauważono już jednak, że ogromne możliwości sprostania powyższym
wyzwaniom niosą w sobie nowoczesne technologie informacyjne (Mischke,
Stanisławska 2003). Pomimo to polska kadra akademicka – niezwykle silnie
przywiązana do korporacyjnego modelu organizacji suwerennie przez nią
zarządzanej – ogromnie utrudnia obiektywizację decyzji i ogranicza adapta−
cyjne zdolności uczelni.

Pomysły na współczesną edukację w Polsce

I taka właśnie uczelnia, ze społecznością mniej lub bardziej niezadowo−
loną z warunków pracy i nauki oraz podświadomie czującą ich anachronizm,
istnieje i funkcjonuje w świecie z zupełnie innej bajki. Bajki o społeczeń−
stwie opartym na wiedzy, które charakteryzuje się:

• powszechną dostępnością do informacji i jej przetwarzania,
• globalizacją działalności człowieka, a w tym również edukacji,
• wzrostem roli kapitału wiedzy i podniesieniem jej do rangi towaru przy−

noszącego najwyższe zyski,
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• profesjonalizacją zawodów,
• telepracą i pracą w zespołach rozproszonych lub wirtualnych,
• optymalizacją decyzji z użyciem metod matematycznych,
• standaryzacją procedur i kontrolą jakości,
• mobilnością ludzi w wielojęzycznej i wielokulturowej wirtualnej prze−

strzeni cywilizacyjnej.
W tym nowym świecie człowiek wykształcony musi umieć łatwo i szyb−

ko wchłaniać napływającą informację, selekcjonować ją i przetwarzać w wie−
dzę istotną. Powinien być rzetelny i wysoko wydajny w szczegółowych jej
zastosowaniach. Powinien umieć rozwijać indywidualny kapitał wiedzy.

Jednakże mimo znajomości bajki o społeczeństwie opartym na wiedzy,
świadomość dokonującej się rewolucji dociera do społeczności akademic−
kich bardzo wolno. A być może nadążanie za zmianami cywilizacyjnymi
wymaga daleko posuniętych zmian organizacyjnych – uczelnie powinny
wyjść poza wygodne ciepło studiów tradycyjnych i zdecydowanie wkroczyć
na teren kształcenia ustawicznego, traktując je jako naturalne przydłużenie
studiów stacjonarnych (Półturzycki 1998). Być może należy spełnić postula−
ty związane z nowymi trendami w myśleniu o edukacji:

• zmniejszenia czasu zajęć stacjonarnych na rzecz pracy samodzielnej
(indywidualnej i w grupie) oraz zmniejszenia liczby tradycyjnych egzami−
nów na rzecz testów samosprawdzających i sprawdzianów kompleksowych
(np. projektów),

• zmiany roli tradycyjnego wykładu, a nawet jego eliminacji,
• przystosowania absolwenta do funkcjonowania w społeczeństwie opar−

tym na wiedzy, czyli zmniejszenia zakresu szczegółowej wiedzy zawodowej
i wiedzy niepotrzebnej natychmiast na rzecz kształcenia ogólnego i humani−
stycznego, pozostawiając naukę szczegółów na czas kształcenia ustawicznego,

• optymalizacji pracy nauczycieli akademickich,
• optymalizacji finansów uczelni.
Tymczasem w Polsce wciąż powszechnie uważa się, że wystarczy sama

komputeryzacja i internetyzacja uczelni, by sprostać wyzwaniom czasów. Że
to one powinny, niejako automatycznie, same z siebie spowodować dostoso−
wanie się uczelni do dynamicznie zmieniającego się otoczenia. Niekiedy na−
wet tą zaszczytną rolą obarcza się technologie zdalnego nauczania.

Nadzieje te, niestety, najprawdopodobniej okażą się płonne – bez reorga−
nizacji struktury uczelni, bez zmiany wielu poglądów i nawyków nauczycie−
li akademickich wyniesionych z dawnej epoki samo wprowadzenie kompu−
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terów do sal wykładowych niewiele zmieni (Rifkin 2003). Nie ma więc sen−
su tworzenia coraz to nowych regulaminów, ustaw i kodeksów etycznych.

Jakimś sposobem na wyjście z tej sytuacji może być potraktowanie edu−
kacji jako systemu cybernetycznego i w toku rzetelnych badań oraz analiz
wypracowanie zasad, które wytyczyłyby główne kierunki zmian oraz wy−
znaczyły ich dopuszczalne granice. O czym próbowaliśmy już nawet pisać…
(Mischke, Stanisławska 2004a)

Wnioski: założenia reformy

Ten może nieco przydługi opis stanu polskich uczelni miał nam posłużyć
uwypukleniu komplikacji dotyczących realizacji różnorodnych i sprzecz−
nych ze sobą celów edukacji oraz wskazaniu, że jej reformowanie nie powin−
no być skazane na podejmowanie intuicyjnych, opartych na niepewnych
przesłankach. Sądzimy, że pewne twierdzenia da się już teraz uznać za punk−
ty wyjścia do dalszych analiz.

Uważamy mianowicie, że:
• Tradycyjna i elektroniczna edukacja powinny być traktowane jako je−

den system, a nie dwa oddzielne, jak zdają się uważać władze centralne i du−
ża część środowisk akademickich.

• Stacjonarne i ustawiczne kształcenie nie są dwoma rodzajami kształce−
nia. To ostatnie powinno stanowić naturalną kontynuację pierwszego.

• Transformujący system edukacji wymaga marginesu swobody, tak by
mógł odkryć najlepszą drogę dostosowania do otoczenia.

• Obecny system edukacji wyższej jest systemem zdominowanym przez
nauczycieli i ich wolności. Stanowi to, jak staraliśmy się wykazać, bardzo
silne ograniczenie procesów dostosowawczych. Wolności studenta powinny
mieć istotny wpływ na zachowania uczelni i nauczycieli akademickich.

• Wobec wielości celów systemu edukacji jedyną drogą optymalizacji
działań mogłyby być negocjacje, jednakże brak nam istotnego drogowskazu,
jakim powinien być uzgodniony wcześniej system wartości.

• Pilna wydaje się potrzeba dokonania rzetelnej analizy systemu edukacji
wyższej w Polsce oraz stworzenia miary i metodyki pomiaru jego efektywności.

Sytuację komplikuje fakt, że na naszych oczach zmienia się tradycyjny
zakres pojęcia „studia wyższe”. Wydaje się, że kształcenie na poziomie uni−
wersyteckim było i nadal powinno pozostać (!) kształceniem elitarnym. Je−
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go podstawowym celem nie może być więc tyle nauczanie umiejętności
w wąskich specjalnościach (przygotowanie do zawodu), ile nauka myślenia
i metod dochodzenia do prawdy. 

Jednocześnie, w związku z opisaną presją społeczeństw na stałe zwięk−
szanie liczby osób wykształconych na poziomie wyższym jako warunku
budowy społeczeństwa opartego na wiedzy, trzeba nam znaleźć wyjście
z następujących dylematów: kształcenie masowe–kształcenie elitarne,
kształcenie zestandaryzowane–kształcenie zindywidualizowane, kształcenie
do zawodu–kształcenie ogólne. 

Wydaje się, że tych sprzeczności nie da się uniknąć, toteż powinniśmy
raz jeszcze przemyśleć organizację uczelni wyższych w Polsce. Być może
należałoby edukację wyższą w tradycyjnym rozumieniu prowadzić na pozio−
mie wyższym od wyższego, czyli doktorskim. Czyli zapewniając szeroki do−
stęp do wiedzy, jednocześnie pozostawić autonomię uczonym w zakresie po−
szukiwania prawdy i poszerzania granic wiedzy oraz kształcenia swoich
następców. Kilka jednak warunków musi być tutaj bezwzględnie spełnio−
nych – kształcenie powszechne powinno być elastycznie dostosowywane
do zmieniających się potrzeb rynku pracy i równocześnie spełniać zasadę ko−
rzystności, a nadto być kształceniem niepowierzchownym i nie byle jakim,
lecz profesjonalnie przygotowanym.

Jedno jest pewne, rozwiązanie zasygnalizowanych przez nas problemów
wymaga głębokich studiów i analiz. Naszym jednak zdaniem podstawą i wstę−
pem do ich rozwiązania powinna być zgoda, co do wartości edukacji i ich hie−
rarchii. One też najpilniej powinny stać przedmiotem szerokiej dyskusji.
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VALUES, EDUCATION AND E−LEARNING. CONSIDERATIONS OF ETHICS

S u m m a r y

There are only a few opinions so generally approved as belief in education

usefulness. The general faith in an eructated man has the advantage over poor

educated one originates in long experience of human being. It is believed that an



educated person understands better both itself and the world He is more homo
rationalis then poor educated person.

In our opinion an education system is better when is more efficient in

development of the knowledge understood as learning the truth about of the world

and enhancement of intellectual potential of the society.

Its leads to consider the efficiency as the second unique value of the system and

gaining it as a very important task.

But whether mentioned above values and tasks are exclusive in the education

system? And what adjustments have to be done to reach them in the contemporary

world?

key words: education, e−learning, values, ethics, effectiveness of learning


