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"Każdy jest geniuszem. Ale jeśli ocenisz rybę po jej zdolności do 
wspinania się po drzewie, całe życie będzie wierzyła, że jest głupia" -
Albert Einstein.



Przyszłość - wychowywanie nieznanych dzieci 
do nieznanego świata

• Dzieci rozpoczynające szkołę podstawową w tym roku (2022 jako 7 –
latki) będą przechodzić na emeryturę w roku 2080 w większości
państw europejskich. Okres ich największej aktywności przypadnie na
drugą połowę XXI wieku. Nikt nie ma pojęcia, jak świat będzie
wyglądał za 10 lat, a tym bardziej pod koniec XXI wieku (Mikut, 2022).

• „Wielu ludzi odkłada na bok swoje pasje, by podążać za rzeczami, na
których im nie zależy w imię finansowego bezpieczeństwa. Faktem
jest, że praca, którą podjąłeś, bo jest dobrze płatna, może łatwo
zniknąć w nadchodzącej dekadzie. Jeśli nie nauczyłeś się myśleć
twórczo i zgłębiać swoich prawdziwych zdolności, co wtedy zrobisz?”
(Ken Robinson, 2009)



Co czeka uczniów, u których wygasła potrzeba odkrywania i 
poznawania świata?

• „Czeka je podobny los, jaki w udziale większości dorosłych
ukształtowanych przez ten sam system – staną się pasywni i
zobojętniali na wszystko, co na tym pięknym świecie jest do
odkrywania, zbadania i rozpoznania”(G. Hüther, U. Hauser, Wszystkie
dzieci są zdolne)



(Nie)wygodne (s)poko –lenie*, buntownicy czy baczni 
obserwatorzy?

• Liczne obserwacje, poznawanie młodych w ramach różnych działań, projektów i raportów
badawczych uwypuklają niezgodę młodych na edukację w systemie klasowo-lekcyjnym
przypominającą pas produkcyjny (Mikut, 2022; Robinson, 2012); pragną edukacji
włączającej w działania, czytać książki, które są związane z zainteresowaniami,
poruszające aktualne problemy, móc wybierać i mieć prawo głosu (Czernikiewicz 2022);

• poza szkołą wielu prowadzi bardzo bogate życie: kręcą filmy, komponują, angażują się
w akcje charytatywne, angażują się w wolontariat, pakują na „siłkach”, publikują w sieci
wiele własnych aktywności, biorą udział w strajkach klimatycznych, „czarnych
protestach”, protestach Anonimus, wspierały strajk nauczycieli;

• to pokolenia (Z, Alfa), które po raz pierwszy w historii doświadczyły edukacji na odległość
w globalnym wymiarze i długotrwałej izolacji społecznej, rozrastających się liczebnie klas
z powodu przyjmowania do szkół młodzieży ukraińskiej;

• świadkowie dynamicznie zachodzących zmian klimatycznych, wojny w Ukrainie (po raz
pierwszy mamy relacje na żywo z wojny i wiele obrazów okrucieństwa), wraz z licznymi
tego konsekwencjami, kryzysu energetycznego, galopującej drożyzny życia.

*Kuś, 2022



Doświadczenie pandemii, realizacji przez długi czas edukacji na odległość i innych 
znaczących zdarzeń wytworzyło w młodych

• nawyki nie przywiązywania się do określonych grup społecznych. Młodzież przyjmuje 
raczej rolę obserwatora (wydarzeń, informacji, rzeczywistości), odbierając sprawstwo i 
obniżając podmiotowość (Kampania na rzecz młodzieży. UrbanLab urban_lab_karty,2022: 
karta A#01). 

• Młodzi zmagają się z problemami samoakceptacji i wycofują się z szerszego udziału w 
społeczeństwie. „Młode osoby zmagają się z niską samooceną, która może ograniczać ich 
działania i hamować aktywność w relacjach z innymi. Osoby te mają problemy z 
samoakceptacją, odczuwają strach przed krytyką, a także nie doceniają samych siebie w 
wielu obszarach codziennego życia” (Kampania na rzecz młodzieży. UrbanLab
urban_lab_karty, 2022: karta B#02). 

• Nie mają zaufania do dorosłych, ważne jest jednak dla nich poczucie pełnej wolności. 

• Brak zaangażowania społecznego, może być efektem niepewności, w co i po co się 
angażować. 

• Odraczanie podjęcia wielu ról dorosłych może z jednej strony wskazywać na retardację 
procesu dorastania, a więc opóźniania osiągania kompetencji osób dorosłych. Z drugiej 
strony życie w świecie tak wielu niewiadomych, nie zachęca do wyborów, które mogą 
skutkować zamknięciem szansy dla innych ważnych spraw. 



Obawy/potrzeby młodych - pilotaż Carmen Siekierzyckiej wśród 7-i 8-klasistów (SP w Szczecinie, 
październik Szczecin 2022)

• „Moją obawą jest to, że mogę być wykluczony poprzez noszenie makijażu jako 
mężczyzna. Potrzebuję akceptacji przez społeczeństwo a nie wykluczania. 
Przydałoby się wsparcie rodziny.”(14- latek)

• „Oczekuję prywatności w konwersacji i w życiu. Oczekuję równych praw u kobiet i 
mężczyzn. Obawiam się porwania i wykorzystania seksualnego” (13 - latka)

• Moją potrzebą jest to, aby czuć się swobodnie i nie bać się wyjść na ulicę z 
odsłoniętym brzuchem. Potrzebuję wsparcia rodziny i przyjaciół” (14-latka) 

• „Moją obawą jest jak pójdę do nowej szkoły to nikt mnie nie polubi tak jak w 
obecnej. Moją potrzebą jest traktowanie mnie jako normalnego człowieka, a nie 
osobę, której można cały czas dokuczać. Moją obawą jest społeczeństwo które nie 
będzie akceptować tego jak się czuję fizycznie i psychicznie, albo że nie będą 
akceptować tego jak wyglądam czy jak się zachowuję” (14-latka)

• „Brak czasu wolnego spowodowana ciągłymzaliczaniem sprawdzianów i 
kartkówek” (14 – latek)

• „ że będzie wojna z rosją w Polsce i że zakręcą gaz i prąd” (12-latek)

• „chcę wrócić na Ukrainę, do domu” (12-latka)



Zaangażowanie jest istotne

• dla tworzenia wszelkich postaw społecznych, współdziałania czy też 
aktywności jako takiej, z nim wiąże się kierunkowość osobowych 
zachowań. 

• dorośli wolontariusze i darczyńcy wyróżniają się zaangażowaniem 
obywatelskim z czasów młodości (Putnam, 2008) . 

• „doświadczenia szkolne są materiałem rozwojowym na dalszych 
etapach kształcenia, jakość i kultura edukacji uniwersyteckiej 
zaczyna się w I klasie szkoły podstawowej, a może jeszcze wcześniej –
w przedszkolnych grupach”(E. Bochno, S. Jaskulska, 2013). 



Istotne są zasoby zaufania

• „wielkość zasobów zaufania gromadzonego w szkołach (na
wszystkich etapach edukacji przed rozpoczęciem edukacji wyższej -
M.Mikut) jest wprost proporcjonalna do wielkości uogólnionych
zasobów kapitału społecznego uniwersytetu w aspekcie zbiorowym
i jednostkowym”(Bochno, Jaskulska, 2013).

• „Oznacza to, że zasoby zaufania, które są produktem uprzednich
doświadczeń osoby (na przykład zasoby gromadzone w rodzinie czy
w szkole – M.Mikut), (…) wpływają na przebieg aktualnych i
przyszłych doświadczeń” (Bochno, Jaskulska, 2013).



Społeczne identyfikacje młodych
• W przypadku najmłodszych dorosłych  (18-24 lata) na przestrzeni lat 

1995 – 2020 okazuje się, że społeczne identyfikacje niewiele się 
zmieniają i w porównaniu z grupami społecznymi są słabsze w 
porównaniu do starszych. 

• W serii sondaży ogólnopolskich z 2020 roku, przeprowadzonych w 
trakcie trwania pandemii COVID – 19, ponownie młodzi dorośli (18-24 
lata) czuli się mniej niż starsi (45 lat i więcej) związani z rodziną, 
przyjaciółmi, sąsiadami, osobami mającymi to samo hobby, 
mieszkańcami tej samej miejscowości i narodem. 

• Najmłodsi dorośli są słabo związani z mieszkańcami Unii Europejskiej i 
z ludźmi na całym świecie, jak inne grupy wiekowe. Ta tendencja 
niewiele różni się od tendencji wśród młodych w innych krajach na 
różnych kontynentach(Hamer, 2021). 



Katarzyna Hamer analizując dane najnowszej fali World Value Survey (WVS) stwierdza, że 

• „w wielu krajach najmłodsi respondenci (16-29 lat) mają słabsze więzi 
narodowe i lokalne niż osoby 50+” (Hamer, 2021). 

• więź ze światem jest większa u młodych z takich krajów jak Boliwia, 
Rosja, Ukraina, Grecja, Turcja czy Pakistan. Słabszą więź z narodem w 
18 krajach Europy Środkowej i Wschodniej, w których młodsi są mniej 
dumni z bycia obywatelami swojego kraju, np. w Polsce powiedziało 
tak 31% osób poniżej 35 roku życia. 

• Badacze podkreślają, że identyfikacje młodych są płynne, zależne od 
kontekstu i jest ich wiele. Badaczka podkreśla, że „gdy pytamy o więzi 
z grupami w sposób otwarty, prosząc, żeby badani sami wypisali grupy 
z którymi  czują się związani, przychodzi im ich na myśl niewiele takich 
grup” (Hamer, 2021). 



Zaangażowanie polityczne

• 40% młodych Polek i Polaków ma poczucie wykluczenia młodych z 
polityki, a jedynie co czwarty z nich wykazuje zainteresowanie 
polityką. Młodzi ludzie częściej opisywani są jako apatyczni, 
zniechęceni do polityki i wyobcowani z życia politycznego (Jaśko, 
2021:65-67). 



Potrzeby młodzieży

• Istotne jest docieranie do młodych osób z informacją o wsparciu, ale także o
obszarach, w których mogą działać i zaangażować swój potencjał;

• Młodzież ma potrzebę większego poczucia wpływu na sytuację, na środowisko, w
którym działa, na ofertę wsparcia i aktywności, kierowane do młodych osób;

• Ma potrzebę swobodnej rozmowy o doświadczaniu pandemii;

• Działania z młodymi osobami i na ich rzecz powinny być kształtowane w dialogu z
młodymi osobami, a nie w oparciu o wyobrażenie dorosłych o tych potrzebach;

• Izolacja i brak wpływu na sytuację, restrykcje, obostrzenia nasiliły potrzebę
stworzenia młodzieży możliwości wyrażania siebie i swoich potrzeb;

• W pandemii należy szukać możliwości, pokazywać je, rozmawiać o tym, co ona
zmieni długofalowo w funkcjonowaniu świata. (Kampania na rzecz młodzieży.
UrbanLab urban_lab_karty, 2022: karta_A #03)



Wychowanie do twórczości jako odpowiedź na wyzwania współczesności

• Twórczość stanowi odpowiedź na rosnącą złożoność i dynamikę środowiska
człowieka i formowanie się społeczeństwa postindustrialnego

• Dysfunkcja tradycyjnego systemu edukacyjnego (hierarchia podmiotów u
której szczytu są matematyka, przedmioty ścisłe i języki, w środku
humanistyczne, na dole artystyczne w ramach których też jest hierarchia:
muzyka i sztuki wizualne nad teatrem i tańcem) wymaga innej edukacji –
budzenia, wspierania i rozwijania kreatywności;

• Dzięki rozwoju kreatywności rozwijamy elastyczność umysłową, a także
przekraczamy granice świata rzeczy, które tworzymy i używamy, wchodząc
w potencjalny świat możliwości, innowacji.

• Dla osobistego osiągnięcia sukcesu w dowolnej dziedzinie jest niezbędne
jest dokonywanie autonomicznych wyborów, których kierunek wyznaczają
indywidualne zainteresowania, predyspozycje i umiejętności. Problem
powstaje kiedy człowiek nie zna siebie i swoich możliwości.



Ograniczeniem ryzyka pozostania bez pracy jest odnalezienie 
swojego Żywiołu 

• Żywioł to naturalne uzdolnienia, z jakimi każdy człowiek przychodzi na 
świat (rozumiane jako łatwość do czegoś) oraz pasje. 

• „Wszyscy rodzimy się z wyjątkowymi mocami wyobraźni, inteligencji, 
uczuć, intuicji, duchowości oraz fizycznej i zmysłowej świadomości. 
Przez większość czasu wykorzystujemy tylko ułamek tych mocy” 
(Robinson, 2012), a niektórzy nawet nie znają swoich uzdolnień, w 
ogóle siebie nie znają i to jest bardzo smutne i niekorzystne dla ich 
rozwoju. 



Koncepcja szkół kreatywnych Kena Robinsona

jako szansa przygotowania młodych pokoleń do stawiania czoła 
wyzwaniom przyszłości. 

• Cele edukacji opierają się na 4 fundamentach: 

1. Cel gospodarczy 

2. Cel kulturowy 

3. Cel społeczny 

4. Cel osobisty



Cel gospodarczy:  

• do osiągnięcia niezależności finansowej i odpowiedzialności
gospodarczej. Wiele zawodów, dla których zaprojektowane zostały
systemy edukacji, znika dziś bardzo szybko, a w ich miejsce pojawiają
się nowe. „Aby realizować cele gospodarcze, szkoły muszą
pielęgnować ogromną różnorodność talentów i zainteresowań
młodych ludzi. Muszą porzucić podział na dziedziny naukowe i
zawodowe, przyznając równą wartość obu tym obszarom, a także
zaszczepiać praktyczne partnerstwo ze światem biznesu, aby młodzi
ludzie mogli osobiście zetknąć się z różnymi środowiskami pracy”
(Robinson, 2020).



Cel kulturowy: 

• do zrozumienia i docenienia własnej kultury oraz szanowania innych
kultur. Ken Robinson przywołuje obrazowy mem, nawiązujący do
tego, co oznacza być Brytyjczykiem: „To wracać do domu niemieckim
samochodem, zatrzymać się, żeby kupić indyjskie curry albo włoską
pizzę, a potem przesiedzieć cały wieczór na szwedzkich meblach, pijąc
belgijskie piwo i oglądając amerykańskie programy w japońskim
telewizorze. A jaka jest najbardziej brytyjska cecha ze wszystkich?
Podejrzliwość względem wszystkiego, co obce” (Robinson, 2020).
Uświadomienie sobie tego, jak bardzo potrzebna jest różnorodność w
kulturze, bardzo wzbogaca życie, ale osiągnięcie tego stanu wymaga
promowania tolerancji i pokojowego współistnienia.



Cel społeczny: 

• do stania się aktywnymi i wrażliwymi obywatelami. „Siła
demokratycznych społeczeństw zależy od tego, czy obywatele są
aktywni – zarówno przy urnie, jak i w społeczności” (Robinson, 2020).
Ważne jest, aby ucząc się wiedzy o społeczeństwie, czy też w ramach
poznawania innego zakresu wiedzy, uczniowie mogli praktykować
zasady aktywności społecznej w codziennym funkcjonowaniu. Ogólnie
rzecz biorąc, ważne jest, aby mieli wiele okazji do bycia aktywnymi
uczestnikami sytuacji edukacyjnych i to w szerokim tego słowa
znaczeniu. Uczenie bowiem odbywa się nie tylko w przestrzeni szkoły.



Cel osobisty: 

• do połączenia się zarówno z ich światem wewnętrznym, jak i światem
wokół nich. To, co wnosimy do świata wokół nas, jest całkowicie
uzależnione od połączenia się z naszym światem wewnętrznym”
(Robinson). Istotne jest stworzenie warunków do poznawania siebie.
To, co odkryjemy jako mocne strony naszej osobowości, wyznacza
kierunki naszych działań w społeczeństwie. Na różne zjawiska w
przestrzeni społecznej patrzymy bowiem przez pryzmat naszych
światopoglądów. Dobrze byłoby, gdybyśmy mogli wykorzystywać w
swoim myśleniu i działaniu otwartość na to, co nowe, wieloznaczne,
nieoczywiste i żeby podstawą była świadomość krytyczna.



„Jak żyć w świecie, w którym absolutna niepewność to nie wada, lecz cecha?” 
(Harari, 2018)

• By przetrwać w takim świecie, potrzebne będą niezwykła elastyczność 
umysłowa i potężne rezerwy równowagi emocjonalnej. Trzeba będzie 
rezygnować z kolejnych rzeczy, które się świetnie zna, a przyzwyczajać się 
do tego, co nieznane. Niezbędne jest kształtowanie umiejętności w ramach 
4K. 

• Żyjemy w kulturze prefiguratywnej. Współcześnie niezbędne staje się
wyzwanie, „jak zmienić wychowanie dorosłych, by odkryć prefiguratywne
sposoby uczenia się i przekazywania wiedzy, które mogłyby uchronić nas
przed zamknięciem sobie wielu możliwości na przyszłość. Musimy stworzyć
nowe wzorce dla dorosłych, którzy powinni nauczyć dzieci nie tego, czego
powinny się uczyć, lecz tego, jak powinny się uczyć i nie tego, z czym się
powinny identyfikować, tylko tego, jaką wartość ma identyfikacja” (Mead,
2000).
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