Astrid Męczkowska-Christiansen
„Epistemologia” społeczeństwa wiedzy w kontekście rozważań nad problematyką edukacji
Słowa kluczowe:
wiedza, społeczeństwo wiedzy, sfera publiczna, edukacja
Streszczenie
Współcześnie obserwujemy rosnące znaczenie idei społeczeństwa wiedzy na politykę
społeczną (w tym edukacyjną) państw Unii Europejskiej. W sposób szczególny zaznacza się w
tym obszarze nacisk na przyjęcie ekonomicznej perspektywy dla analizowania, przewidywania
i projektowania zjawisk społecznych i edukacyjnych, a także sfery aktywności obywatelskiej.
Artykuł przedstawia rozważania nad epistemologicznym kontekstem koncepcji społeczeństwa
wiedzy, a także jego konsekwencjami dla konceptualizacji idei edukacji dla społeczeństwa
wiedzy. Przeprowadzona analiza głosi tezę, że podstawowe znaczenie pojęcia wiedzy, które
wyłania się z idei społeczeństwa wiedzy, odnosi się do jej redukcjonistycznego pojmowania
jako wiedzy bez podmiotu.
“Epistemology” of the Knowledgeable Society in the Context of Deliberation on Issues of
Education
Key words: knowledge, knowledge society, public sphere, education
Summary
Currently we can observe a growing impact of the idea of knowledge society on social and
educational policy of European Union countries. Particularly, this involves an economical
perspective on social, civil, and educational issues. The paper presents considerations on the
epistemological bases of knowledge society as well as their consequences for conceptualising
the idea of „education for knowledge society”. It is argued, that the essential meaning of
knowledge, which forms the basis for educational policy emerging form the idea of knowledge
society, comes down to a dehumanized concept of knowledge without its subject.
Kazimierz Czerwiński
Przemiany obywatelstwa we współczesnych demokracjach – wyzwania dla edukacji
Słowa kluczowe: sfera publiczna, kompetencje obywatelskie, konflikt, manipulacja, edukacja
Streszczenie
Kultura polityczna danego społeczeństwa przejawia się przede wszystkim w powszechnym
uczestnictwie obywateli w procesach demokratycznych. Koncepcja tzw. kontrdemokracji na
nowo defi niuje partycypację, bardziej w kategoriach krytycznego recenzowania poczynań
władz niż bezpośredniego zaangażowania politycznego. Przemiany pojmowania istoty
obywatelstwa mają różne przyczyny, m.in. nieusuwalność konfliktu w sferze publicznej oraz
wszechobecność manipulacji. Konflikty mają przede wszystkim podłoże ekonomiczne, ale w
sytuacji narastają- cej wielokulturowości również etniczne i religijne. Efektem manipulacji jest
obecność w przestrzeni publicznej stereotypów i myślenia mitycznego. Kompetencje
obywatelskie powinny w sobie zawierać m.in.: refl eksyjność, krytycyzm, tolerancję,
umiejętność komunikowania, odporność na manipulację, umiejętność współpracy. Nowe
trendy w pojmowaniu obywatelstwa nakazują na nowo stawiać pytania o znaczenie edukacji w
kształtowaniu pożądanych kompetencji obywatelskich.
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Transformations of Citizenship in Modern Democracies – Challenges for Education
Key words: public domain, civic competences, confl ict, manipulation, education
Summary
The political culture of a particular society primarily manifests in the common participation of
citizens in democratic processes. The concept of so called counter-democracy redefi nes
participation closer to the categories of a critical reviewing of the authorities’ actions than to
the categories of a direct political commitment. Transformations of understanding of the
citizenship essence have various causes, among others the irremovability of a confl ict in the
public domain and the ubiquity of manipulation. Confl icts are due to economic reasons but
also – because of the increasing multiculturalism – ethnic and religious reasons. The
manipulation effect is a presence of stereotypes and mythical thinking in the public space. Civic
competences should contain, among others: refl exivity, criticism, tolerance, communication
skills, resistance to manipulation and cooperation abilities. New trends of the citizenship
understanding require re-raising questions on the importance of education in shaping the
requested civic competences.
Maciej Woźniczka
Możliwości rozwiązania sporu o ideologię w edukacji. Znaczenie edukacji filozoficznej
Słowa kluczowe: ideologia, światopogląd, nauczanie filozofii i etyki, nauczanie religii
Streszczenie
Wbrew powszechnie panującym opiniom nauczanie przedmiotów filozofi cznych nie jest
światopoglądowo obojętne. Obecnie w fi lozofi i występuje pluralizm teoretyczny (podstawa
współczesnych trendów cywilizacyjnych), zakładający równocenność podstawowych
orientacji filozoficznych, nurtów i stanowisk. Jak w całym okresie dziejów filozofii, tak i
obecnie nie sformułowano kryteriów, na podstawie których można by jednoznacznie wykazać
wyższość/niższość jednej formacji fi lozofi cznej nad inną (poza oczywistym odrzuceniem
skrajnych przypadków orientacji ideowych, które prowadzą np. do ideologii totalitarnych).
Dotyczy to również formacji religijnych, dla których prawda leży po stronie aktu wiary, a nie
argumentu wypływającego z wiedzy. Teoretyczny spór o idee edukacyjne w warunkach nakazu
przyjęcia rozwiązań społecznie akceptowanych stał się sporem o charakterze ideologicznym.
Dominacja światopoglądu katolickiego w edukacji szkolnej legitymizowana jest jedynie
tradycją i interesem społeczno-kulturowym tej formacji religijnej (kategoria interesu wyższa
od kategorii prawdy społeczno-filozoficznej). Nieadekwatność przyjętych rozwiązań
edukacyjnych wobec kulturowej prawdy obecnego okresu dziejowego jest jedną z przyczyn
współczesnego kryzysu edukacji w Polsce. Istotna staje się analiza możliwości rozwiązania
sporu o ideologię w edukacji. Jako jedną z propozycji jego rozwiązania przedstawia się
propozycję wprowadzenia w polskiej szkole obowiązkowej, powszechnej edukacji
filozoficznej (przykład interesu kulturowego narodu wyższego od interesu jednej formacji
religijnej).
Opportunities to Solve the Dispute About Ideology in Education. The Significance of
Philosophical Education
Key words: ideology, world view, education, teaching philosophy and ethics, teaching religion
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Summary
Contrary to popular opinions, teaching philosophical subjects is not ideologically neutral.
Currently, philosophy is characterized by theoretical pluralism (the base of contemporary
civilizational trends) which assumes that basic philosophical orientations, trends and positions
are of the same value. Neither in the whole history of philosophy nor nowadays any criteria on
the basis of which the superiority/inferiority of one philosophical formation over another could
be clearly determined have been formed (apart from direct rejection of extreme cases of
ideological orientations leading to such ideologies as the totalitarian one). It also applies to
religious formations where the truth is believed to be in the act of faith, not in arguments based
on knowledge. Meanwhile, in Polish school education Catholic worldview is being given
preference (the lack of general philosophical education, clearly evident institutional obstacles
to organize ethics classes). Almost compulsory school classes where religion (no matter which
one) is taught is not in conformity with the modern worldview and cultural paradigm (compare
e.g. the contemporary phenomenon of multi- and transreligiousness). The theoretical dispute
about educational ideas, in the situation where the adoption of socially acceptable solutions is
a must, has become an ideological dispute. Dominance of the Catholic worldview in school
education is legitimate only on the grounds of tradition and socio-cultural interests of a given
religious formation (the category of interest having priority over the category of sociophilosophical truth). The inadequacy of educational solutions in relation to the cultural truth
of the current historical period is one of the causes of the present crisis of education in Poland.
The analysis of possible solutions to the dispute about the ideology in education is becoming of
great importance. One of the solutions is to introduce compulsory and universal philosophical
education in Polish schools (an example of the nation’s cultural interest having priority over
the interests of one religious formation).
Jacek Malikowski
Wyzwania, szanse i zagrożenia niesione przez niektóre trendy cywilizacyjne
Słowa kluczowe: późna nowoczesność, liberalizacja,
globalizacja, europeizacja, utowarowienie wiedzy

sekularyzacja,

modernizacja,

Streszczenie
W sytuacji kryzysu nie tylko w wymiarze ekonomicznym, ale i społecznym, politycznym oraz
kulturowym trendy cywilizacyjne. przybierając wyrazistszą postać, stają się dostępniejsze dla
opisu i analizy. W artykule przedstawione zostaną tylko te wybrane, dotyczące szczególnie
społeczeństwa i wiedzy: liberalizacja, sekularyzacja, modernizacja, globalizacja, europeizacja,
umasowienie szkolnictwa wyższego i utowarowienie wiedzy. Próba ich analizy pozwoli
uwypuklić współwystępowanie wyzwań, szans i zagrożeń niesionych przez te trendy. Stworzy
też możliwość zarysowania możliwych scenariuszy zmian cywilizacyjnych w Polsce, i nie
tylko.
Challenges, Opportunities and Threats Carried by Certain Civilizational Trends
Key words: late modernity, liberalization, secularization, modernization, globalization,
europeanization, commodifi cation of knowledge
Summary
In the situation of crisis not only in the economic, but also social, political and cultural
dimension assuming of civilization trends more expressive form, are becoming more available
to the description and analysis. It is necessary to emphasize that only these chosen, concerning
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peculiarly societies will be described and of the knowledge: liberalization, secularization,
modernization, globalization, europeanization, spreading the higher education among the
masses and commodifi cation of knowledge. The attempt of their analysis will allow to highlight
the co-occurrence of challenges, chances and threats, brought by these trends. He will create
also a possibility of outlining possible scenarios of of civilization changes in Poland and not
only.
Anna Marek-Bieniasz
Współczesna cywilizacja a kryzys ekologiczny
Słowa kluczowe: kryzys ekologiczny, rozwój zrównoważony
Streszczenie
Kryzys ekologiczny widziany jest najczęściej jako niekorzystny skutek rozwoju
cywilizacyjnego. Wśród problemów edukacyjnych dotyczą- cych zrównoważonego rozwoju
współczesnych społeczeństw znajdują się m.in. problemy świadomościowe, które są kluczowe
dla zrozumienia tego, jakim dobrem jest dla ludzkości przyroda. Stąd też w dyskusjach dotyczących dalszego rozwoju cywilizacyjnego często nawiązuje się do kwestii budowy świadomości
ekologicznej, dzięki której idea zrównoważonego rozwoju ma szansę na realizację. Działania
edukacyjne odgrywają w jej kształtowaniu istotną rolę. Bez odpowiednio ukształtowanej
świadomo- ści ekologicznej w sytuacji konfl iktu interesu dochodzi bowiem raczej do realizacji
interesów doraźnych, co kłóci się z ideą zrównoważonego rozwoju i przyczynia do pogłębiania
się kryzysu ekologicznego. Refl eksja teoretyczna musi być więc ściśle powiązana z
działaniami o charakterze praktycznym, w tym edukacyjnym. Budowa określonego systemu
warto- ści i norm winna wiązać się z jego przeniknięciem do sfery świadomości społecznej,
gdyż dopiero wtedy będą mogły być kształtowane właściwe stosunki między człowiekiem,
społeczeństwem a przyrodą.
Modern Civilisation vs. Ecological Crisis
Key words: ecological crisis, sustainable development
Summary
Ecological crisis is most often regarded as an adverse impact of civilizational development.
Educational problems concerning the sustainable development of modern societies include
among others the problems of consciousness. They are essential to understand what kind of
good for humanity the nature is. Hence discussions about the future development of civilization
often refer to the issue of developing ecological consciousness, thanks to which the idea of a
sustainable development stands a chance of being implemented. A crucial role in shaping it is
played by educational activities. Without suitably shaped ecological consciousness during the
confl ict of interest it is rather short-term interests that are accomplished. However, this is at
odds with the idea of a sustainable development and contributes to deepening the ecological
crisis. Therefore, theoretical re- fl ection must be closely linked to practical activities, including
the educational ones. Development of a particular system of values and norms should entail its
percolation into the sphere of social consciousness. Only then will it be possible to shape proper
relations between the man, the society and nature.
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Karol Motyl
O szkole jako fabryce nudy i śmiechu
Słowa kluczowe: szkoła, metafora, fabryka, nuda, śmiech
Streszczenie
Tekst jest próbą opisania szkoły za pomocą metafory fabryki. Patrząc z tej perspektywy,
automatyzm szkolny, powtarzalność, cykliczność i przewidywalność wiążą się z powstaniem
nudy. Nuda jest sytuacją trudną, dlatego pojawiają się różne reakcje obronne. W tekście oprócz
wycofania i agresji opisana jest także reakcja związana ze śmiechem.
On School as a factory of Boredom and Laughter
Key words: school, metaphor, factory, boredom, laughter
Summary
The text is an attempt to describe the school in the metaphor of the factory. Seen from this
perspective, the automatism, repeatability, predictability and cyclicality are a source of
boredom. Boredom is a complex problem, that causes different pupils reactions, like
withdrawal and aggression. In the text also is described a reaction associated with a laugh.
Barbara Pieronkiewicz
Koncepcja kształcenia transgresyjnego oraz teoria dezintegracji pozytywnej jako odpowiedź na
specjalne potrzeby edukacyjne współczesnej młodzieży
Słowa kluczowe: koncepcja kształcenia transgresyjnego, specjalne potrzeby edukacyjne, teoria
dezintegracji pozytywnej, syndrom nieadekwatnych osiągnięć szkolnych
Streszczenie
Współczesny człowiek uwikłany jest w gąszcz napływających zewsząd informacji.
Przeobrażenia, jakim ulega otaczająca nas rzeczywistość, wymuszają na jednostce mentalną
kompatybilność z powszechnymi trendami cywilizacyjnymi. Jedyną szansą na konstruktywne
wyłamanie się z mainstreamu jest zachowanie autonomii intelektualnej. W obliczu
współczesnych przemian socjokulturowych istnieje potrzeba wykazania szczególnej troski o
kształtowanie dojrzałej osobowości jednostki, stworzenie jej warunków stymulujących ogólny
rozwój oraz budowania społeczeństwa opartego na wiedzy. Miejscem, w którym ta idea
powinna zostać zrealizowana, jest – obok rodziny – szkoła. Jej zadaniem jest dostrzeżenie i
zaspokojenie współczesnych potrzeb edukacyjnych dojrzewającego człowieka. W niniejszym
artykule przedstawiono koncepcję transgresyjną człowieka i teorię dezintegracji pozytywnej K.
Dąbrowskiego, w których autorka dostrzega cenne inspiracje dla pedagogiki i dydaktyki. W
tekście ukazano walory obu wspomnianych koncepcji i możliwości wykorzystania ich w celu
podniesienia efektywności kształcenia. Jako przykład realizacji transgresji i pozytywnej
dezintegracji autorka podaje diagnozę i terapię Syndromu Nieadekwatnych Osiągnięć
Szkolnych.
The Conception of Transgressive Education and the Theory of Positive Disintegration as an
Answer to Special Educational Needs of the Contemporary Young Generation
Key words: transgressive education, special educational needs, theory of positive
disintegration, underachievement syndrome
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Summary
Modern man is entangled in a thicket of information coming from everywhere. The
transformations of surrounding reality force mental compatibility with common civilization
trends. The only chance for constructive break-up of the so-called mainstream is to preserve
the intellectual autonomy. In the face of contemporary socio-cultural changes there is a need
to have a special care for the formation of a mature personality, creating the conditions which
stimulate the holistic development and building a society based on knowledge. The place where
this idea should be implemented is – next to the family – school. It’s task is to see and meet the
educational needs of today’s youth. This article presents the transgressive concept of a man
and theory of positive disintegration, in which the author sees valuable inspiration for
pedagogy and didactics. The text shows advantages of both of these concepts and the possibility
of their use in order to increase the effectiveness of education. As an example of implementation
of transgressive teaching and positive disintegration in education, the author gives a diagnosis
and therapy of underachievement syndrome.
Marta Kowalczuk-Walędziak
Płaszczyzny i kierunki transferu wiedzy w oświacie
Słowa kluczowe: wiedza, transfer wiedzy, transfer wiedzy w oświacie
Streszczenie
Szybki rozwój i przyrost wiedzy, ale także jej szybkie dezaktualizowanie się powoduje
konieczność zmian w sposobie funkcjonowania wielu organizacji, w tym edukacyjnych.
Chodzi przede wszystkim o przełamywanie izolacji, przekraczanie sztywno oznaczonych
granic formalnych, prawnych i służbowych oraz zmierzanie w kierunku organizacji otwartych
i elastycznych, zorganizowanych nie tylko wokół pozyskiwania i tworzenia nowej wiedzy, ale
także jej upowszechniania wśród różnych podmiotów, zarówno wewnątrz organizacji, jak i w
jej otoczeniu. W artykule zaprezentowano płaszczyzny i kierunki transferu wiedzy w oświacie;
szczególną uwagę zwrócono na transfer wiedzy między uczelniami a instytucjami społecznej
praktyki pedagogicznej.
Knowledge Transfer Planes and Trends in Education
Key words: knowledge, transfer of knowledge, transfer of knowledge in education
Summary
Quick development and increase of knowledge, but also the fact that it quickly becomes
outdated, cause the need of changes in the way of functioning of many organizations, including
educational ones. The issue involves fi rst of all overcoming isolation, crossing fi xed formal,
legal and offi cial limits and going towards open, fl exible organizations concentrated not only
on the acquisition and creation of new knowledge but also on promoting the knowledge among
various entities both within the organization and in its environment. The article presents the
dimensions and directions of transfer of knowledge in education, with particular consideration
of transfer of knowledge between universities and social pedagogical practice institutions.
Małgorzata Piasecka
Sieci pozytywnych zmian – w kierunku optymalizacji rozwoju zawodowego nauczyciela w
warunkach społeczeństwa wiedzy
Słowa kluczowe: sieci pozytywnych zmian, rozwój zawodowy nauczyciela, kompetencje
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Streszczenie
Artykuł prezentuje strategię sieci pozytywnych zmian, rozumianą jako projektowanie okazji
edukacyjnych, których podstawowym celem jest stymulowanie rozwoju zawodowego
nauczyciela w ujęciu holistycznym. Okazje powinny skupiać się wokół zadań potrzebnych,
praktycznych i użytecznych – pozytywnych – na drodze zorganizowanej animacji i kooperacji.
Takie interakcje sprzyjają odkrywaniu nowych możliwości rozwojowych i kreacyjnych,
motywacji i argumentacji wobec uczenia się, więzi emocjonalnych i społecznych, inicjatyw
kulturalnych, nowych form komunikacji i aktywności obywatelskiej. Sieci pozytywnych zmian
są wyzwaniem dla animatorów projektów edukacyjnych, którzy, włączając się w dzieło
budowania solidarności społecznej, służą zarówno ludziom zmarginalizowanym, jak i
twórczym wobec inicjatyw, otwartym na tradycje i wartości europejskie.
Networks of Positive Changes – Towards Optimization of Teachers’ Professional Development
in the Conditions of Knowledgeable Society
Key words: positive change networks, professional development of a teacher, competences
Summary
The authoress presents the strategy of positive change networks understood as designing
educational opportunities, the basic purpose of which is stimulating individual and social
development. Opportunities should centre around tasks that are necessary, practical, useful –
positive – with the use of well-organised animations and cooperation. Such interactions favour:
discovering new opportunities for development and creativity, motivation and argumentation
towards learning, emotional and social bonds, cultural initiatives, new forms of communication
and civic activities. Positive change networks are a challenge to the animators of educational
projects, who by joining in the work of building social solidarity serve both, the people who
have been marginalised and those who are creative towards initiatives, and open to tradition
and European values.
Beata Łukasik
Refleksja nauczyciela w walce z jego poczuciem bezradności
Słowa kluczowe: zawód nauczyciela, poczucie bezradności, myślenie refl eksyjne
Streszczenie
Codzienność w zawodzie nauczyciela to zarówno satysfakcja, zadowolenie i radość, jak i
porażka, bezsilność oraz bezradność wobec otaczającej rzeczywistości edukacyjnej. Jednak
poczucie bezradności nie musi prowadzić pedagoga do ostatecznego stwierdzenia o
bezsensowności podejmowania określonych działań i zaniechania czynności. Może i powinno
ono także stać się szczególną okazją do refl eksji, która pozwoli odkryć nauczycielowi własne,
nieznane dotąd możliwości, ponownie zasili optymizm i gotowość dążenia do celu. W procesie
kształcenia akademickiego należy szczególnie zadbać o zdolność nauczyciela do
podejmowania refl eksyjnego namysłu jako narzędzia walki z bezradnością.
Reflection of Teachers in Their Struggle Against the Sense of Helplessness
Key words: teaching profession, the feeling of helplessness, refl ective thinking
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Summary
Everyday life in teaching profession is both satisfaction, contentment, happiness and defeat,
helplessness, impotency in the face of surrounding educational reality. However the feeling of
helplessness does not need to lead a teacher to a fi nal statement of incongruity of taking certain
actions and refraining from taking steps. Maybe it also should become a special opportunity
for refl ection which will allow the teacher discover their own, so far unknown possibilities, recredit optimism and willingness to strive for goals. It is the teacher’s ability to take up refl
ective mind as a tool of combat against helplessness which should be taken special care of in
the process of academic education.
Mariusz Garbiec
Kategoria inności wobec problemów integracji – różnicowania
Słowa kluczowe: Inny, obcy, niepełnosprawny,
niepełnosprawnych, kształcenie integracyjne

różnorodność,

wizerunek

osób

Streszczenie
Celem niniejszego opracowania jest interdyscyplinarne wyodrębnienie kategorii inności w
odniesieniu do ucznia niepełnosprawnego w klasie integracyjnej, przydatne w rozważaniach
dotyczących postrzegania tego ucznia przez pryzmat odmienności i obcości, nadania mu
etykiety inności oraz ulegania przezeń procesowi integracji szkolnej. Inność, która jest cechą
wyróżniającą w danej grupie, bardzo często stanowi barierę w kontaktach międzyludzkich. Inny
często podlega społecznej segregacji i wykluczeniu. Grupą szczególnie narażoną na proces
marginalizacji są osoby niepełnosprawne. Wizerunek osób niepełnosprawnych najczęściej
konstruowany jest niejako w opozycji do pojęcia normalności. Ich wiadomy, ustalony obraz w
głównej mierze kojarzy się z defi cytem i ograniczeniami, czego konsekwencją jest brak ich
samodzielności i potrzeba udzielania im pomocy. Potrzebę obecności osób niepełnosprawnych
w różnych miejscach w przestrzeni społecznej, również w edukacji, zaczęto dostrzegać dopiero
niedawno. Świat cywilizowanych ludzi i wyznawanych przez nich wartości próbuje odkrywać
różne wymiary człowieczeństwa. Wyraża gotowość akceptacji inności i niepowtarzalności,
którą nosi w sobie każdy człowiek. Dlatego też podejmuje coraz więcej działań, które mają na
celu włączenie tych osób do społeczeństwa, a trendy integracyjne objęły również polską
oświatę. Edukacja osób niepełnosprawnych przestała mieć charakter ściśle segregacyjny, a
obecnie kształcenie specjalne odbywa się również w placówkach ogólnodostępnych.
The Category of Distinctness vs. Problems of Integration - Diversification
Key words: Other, strange, disabled, diversity, image of disabled persons, integration
education
Summary The goal of the present study is to make an interdisciplinary distinction of the
category of otherness in relation to disabled students in an integration class, useful in
considerations on the perception of such students from the viewpoint of otherness and
strangeness, on labelling them as different, and on them being subject to the process of school
integration. Otherness, being a distinctive feature in a given group, is frequently a barrier in
interpersonal contacts. The „other” is often subject to social segregation and exclusion. A
group particularly exposed to the process of marginalization are disabled people. The image
of disabled people is usually constructed, in some measure, in opposition to the concept of
normality. Their widely known, established image is largely associated with defi cit and
limitations resulting in their lack of independence and a need to provide aid to them. It was
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only recently when the need of presence of disabled people in various areas of the social space,
including education, has been acknowledged. The world of civilized people and the values they
follow tries to discover various dimensions of humanity. It expresses the readiness to accept the
otherness and uniqueness carried inside every human. Therefore, it also undertakes
increasingly more activities intended to introduce these people into the society, and integration
trends have also reached the education system in Poland. The education of the disabled ceased
to have a strictly segregational character; currently, special education is performed at
mainstream establishments as well.
Maria Janukowicz
Model myślenia o Innym (uczniu) w polskich liceach
Słowa kluczowe: tożsamość, kreatywność, Inny
Streszczenie
Autorka podejmuje się próby nakreślenia modeli myślenia o Innym (uczniu). Traktując go jako
rozgwiazdę w sensie holistycznym, dokonuje analizy sposobów postrzegania Innego (ucznia)
na gruncie szkoły przez grono pedagogiczne. Rozważa następujące kwestie: Czy Inny (uczeń)
jest potrzebny nauczycielowi? W jakim aspekcie można go nazwać darczyńcą, a w jakim
wrogiem nauczyciela? Czy Inny (uczeń) rozwija nas, sprzyja naszej kreatywności, czy też
kurczymy się przy nim w sensie intelektualnym i duchowym? Ostatecznie tekst rozstrzyga o
tym, czy Inny (uczeń) buduje, czy też niszczy tożsamość nauczyciela.
The Model of Thinking about a Distinct (Student) in Polish High Schools
Key words: identity, creativity, the Other
Summarry
The author attempts to depict made the models of thinking about Different (student). Treating
the student as a starfi sh in the holistic sense she analyzes the perceptions of Different at school
by the teaching staff. The author digresses if the student is necessary for the teacher, in what
aspect can the student be called a donor or a teacher’s enemy. Different develops us,
encourages our creativity, or led us to intellectual and spiritual regression. Finally, the text
resolves whether Different builds or destroys teacher’s identity.
Paweł Sporek
Uczeń jako Inny, nauczyciel jako Inny. Edukacyjny dialog na tle filozoficznej koncepcji
człowieka Józefa Tischnera
Słowa kluczowe: szkoła, edukacja, dialog, fi lozofi a, Józef Tischner
Streszczenie
Zasadniczym przedmiotem niniejszego artykułu jest transpozycja kategorii „inności”
wywiedzionej z fi lozofi i człowieka J. Tischnera na grunt edukacji oraz wykorzystanie jej dla
przedstawienia relacji między nauczycielem a uczniem. Autor tekstu, osadzając swe refl eksje
na inspirującej myśli twórcy Sporu o istnienie człowieka oraz tradycji dydaktycznej, opisuje
rolę ucznia i nauczyciela w procesie edukacyjnym – wskazuje na bariery utrudniające
możliwości dialogu, ale jednocześnie na płaszczyzny wspólne, pozwalające na szukanie
porozumienia obu podmiotów szkolnej komunikacji. Fundamentem owego porozumienia jest
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sfera aksjologii otwarta na odkrywanie wartości Innego na drodze wspólnego dążenia do
prawdy o świecie.
A Student a Distinct Person, a Teacher a Distinct Person. Educational Dialogue Against the
Background of Józef Tischner’s Philosophical Conception of a Human Being
Key words: school, education, dialogue, philosophy, Józef Tischner
Summary
The main purpose of this article is the transposition of the category of „otherness”, which
derives from Józef Tischner’s philosophy of man, to the educational grounds and using it to
present the relationship between the teacher and the student. The author of this article, basing
his conclusions on Tischner’s inspiring idea formed in Spór o istnienie człowieka (The Dispute
over Human Existence) and teaching traditions, describes the roles of the student and the
teacher in educational process. He indicates the obstacles of dialogue possibilities and, at the
same time, he points out the common ground which allows to seek agreement of both parties in
school communication. The basis of this agreement is the sphere of axiology opened to
exploring the value of „the Other” by searching together for the truth about the world.
Monika Adamska-Staroń
Obraz Innego w perspektywie studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Słowa kluczowe: Inny, sposoby myślenia o Innym, refleksja
Streszczenie
Przestrzeń spotkania z Innym, przestrzeń interakcji jest jednocześnie przestrzenią budowania
tożsamości. To dzięki obecności Innego tworzy się tożsamość, zarówno w wymiarze
indywidualnym, jak i grupowym (J. Tischner, 1978, 2012). Inny jest więc ważną postacią w
rozwoju drugiego człowieka. Co zatem o Innym myślą inni ludzie? Jak go określają? Jakie są
tendencje w myśleniu o Innym? Jak Innego postrzegają przyszli pedagodzy? To ważne pytania.
Dlatego postanowiłam o powyższe kwestie zapytać moich studentów, przyszłych pedagogów.
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie sposobów myślenia o Innym,
zaprezentowanie różnych perspektyw widzenia Innego przez studentów Akademii im. Jana
Długosza w Częstochowie. Cel ten implikuje kolejne cele (dydaktyczne): wzbudzenie
zainteresowania problematyką Innego, zorientowanie w tendencjach myślenia o Innym,
wzbudzenie refl eksji na temat znaczenia Innego dla rozwoju konkretnej osoby, ale i dla
rozwoju społeczeństwa, uświadomienie własnego postrzegania Innego.
An Image of a Distinct Person from the Point of View of Students of the Jan Dlugosz University
in Czestochowa
Key words: Other, ways of thinking about the Other, refl ection
Summary
Space of meeting with the Other, the space of interaction is also space a build identity. Thanks
for the presence of the Other, it creates the identity both individual and group (J. Tischner,
1978, 2012). The Other is therefore an important fi gure in the development of another human
being. So what do the other people think about the Other? How do you determine the Other?
What are the trends in thinking about the Other? How do perceived the Other by future
educators? This is an important question. So I decided to ask about questions my students,
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future teachers. Hence, the purpose of this article is to present ways of thinking about the Other,
different perspectives seeing the Other by students Jan Dlugosz University in Czestochowa.
This objective implies some goals: stimulating interest in problems of the Other, the idea of the
tendencies of thinking about the Other, stimulating refl ection on the signifi cance of the Other
for the development of a specifi c person, but also for the development of society, to realize
their own perception of the Other.
Anna Irasiak
Społeczne i kulturowe aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością narządu słuchu
Social and Cultural Aspects of Functioning of People Suffering from Hearing Disability
Slowa kluczowe: społeczność Głuchych, edukacja międzykulturowa, mniejszość językowokulturowa, niepełnosprawność narządu słuchu
Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie społeczności osób z niepełnosprawnością narządu słuchu
jako zbiorowości ludzi tworzących własną kulturę i jej charakterystyka. Przedstawione została
etiologia powstawania społeczności Głuchych oraz kryteria uznania jej za mniejszość
językowo-kulturową. Przedstawiono pojęcia wielokulturowości i mię- dzykulturowości oraz
odniesiono założenia edukacji międzykulturowej do społecznych i kulturowych aspektów
funkcjonowania osób głuchych w otoczeniu osób ze sprawnym zmysłem słuchu.
Social and Cultural Aspects of Functioning of People Suffering from Hearing Disability
Key words: deaf community, intercultural education, language and cultural minority, hearing
disability
Summary
The objective of the article is presentation of people with hearing disability as a community
who create an own culture and its characteristic. The etiology of forming the deaf community
has been presented, as well as criteria of recognizing it as a language and cultural minority. A
presentation of terms such as multiculturalism, interculturalism and references of assumptions
of international education to social and cultural aspects of deaf people’s functioning in the
environment of people with functional sense of hearing has been provided.
Agnieszka Miklewska
Kształcenie ustawiczne jako szansa na podjęcie zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne
Słowa kluczowe: osoby niepełnosprawne, kształcenie ustawiczne, rehabilitacja zawodowa,
aktywność zawodowa
Streszczenie
Podjęcie aktywności zawodowej znacznie przyspiesza proces rehabilitacji osób
niepełnosprawnych. Ich bierność zawodowa ma złożone przyczyny, a identyfi kacja niektórych
pozwala podjąć działania korekcyjne. Kwalifikacje zawodowe osób niepełnosprawnych często
są znacznie niższe niż osób sprawnych, co zmniejsza ich szanse na zatrudnienie. Kształcenie
ustawiczne umożliwia ich wyrównanie. Artykuł prezentuje czynniki wpływające na kształcenie
i rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych.
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Continuous Education as an Opportunity for the Disabled People to Find Employment
Key words: the disabled person, permanent education, professional rehabilitation, professional
activity
Summary
Undertaking of the professional activity highly accelerates process of the disabled people’s
rehabilitation. The professional passivity has compound causes. The identifi cation of some of
allows to undertake corrective actions. Professional qualifi cations of disabled people are
poorer than skills of healthy people and they have smaller chance of starting professional
activity. Permanent education gives possibility of equal chances. The article presents factors
infl uencing on disabled people’s professional rehabilitation and professional activity.
Urszula Nowacka, Alina Gil, Luis Ochoa Siguencia
„Uczyć się, aby być” w aspekcie aktywności edukacyjnej seniorów
Słowa kluczowe: senior, wykluczenie, aktywność edukacyjna
Streszczenie
Artykuł przedstawia niepokojące zjawisko dyskryminacji, wykluczania osób starszych z
przestrzeni życia społecznego oraz sposoby przeciwdziałania tym zjawiskom przez edukację.
Należy stworzyć dla osób starszych przystosowaną do ich potrzeb i możliwości ofertę
edukacyjną, w przeciwnym przypadku problem wykluczenia społecznego może się pogłębiać,
a jego rozwiązanie w świecie coraz szybszych zmian może okazać się w przyszłości jeszcze
trudniejsze. W artykule wykorzystano wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu
realizowanego z programu „Uczenie się przez całe życie” – Grundtvig „Evaluation Toolkit on
Seniors Education to Improve Their Quality of Life”.
“To Learn, to Be” in the Aspect of Educational Activeness of Seniors
Key words: senior, exclusion, educational activity
Summary
The article presents the disturbing phenomenon of discrimination, exclusion of older people
from the social life and the ways of preventing these phenomena through education. It becomes
necessary to create educational offer adapted to the needs and possibilities of older people. In
the opposite case, the problem of social exclusion could be exacerbate, and its solution – in a
world of accelerating changes - may be more diffi cult in the future. The article uses the results
of research carried out within the project realized under the Lifelong Learning Program –
Grundtvig „Evaluation Toolkit on Seniors Education to Improve Their Quality of Life”.
Agnieszka Kozerska
Sposoby teoretyzowania na temat edukacji seniorów
Słowa kluczowe: starzenie się, edukacja seniorów, edukacyjny dyskurs o starości, teorie
starzenia się
Streszczenie
W artykule zaprezentowane zostały sposoby teoretyzowania na temat edukacji seniorów.
Mówiąc o teoretyzowaniu, mamy na myśli „[...] proces rozwijania koncepcji pozwalających
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zrozumieć i wyjaśnić obserwacje empiryczne” (V.L. Bengtson i in., 2009, s. 5). Omówiono defi
nicje i funkcje teorii naukowej w naukach społecznych oraz rodzaje teorii naukowych w
badaniach nad edukacją seniorów. Przeanalizowano perspektywy ujmowania problematyki
starości w dyskursach socjologów i psychologów będące podstawą do teoretyzowania na temat
edukacji w starości.
Methods of Theorizing on Education of Seniors
Key words: aging, seniors’ education, educational discourse on old age, theories on aging
Summary
The article presents the ways of theorizing about the seniors’ education theme. Speaking of
theorizing we mean „[...] a process of developing ideas that allow us to understand and explain
the empirical observations” (V.L. Bengtson et al., 2009, p. 5). In the article the defi nitions and
functions of a scientifi c theory in the social sciences are discussed. The author considers the
types of scientifi c theories in the research on seniors’ education. In the article the perspectives
of recognizing the problems of old age in the discourses of sociologists and psychologists as
the basis for theorizing about education in old age are analyzed.
Wioletta Sołtysiak
Wybrane metody kształcenia stosowane w e-learningu akademickim
Słowa kluczowe: metoda, e-learning, e-PBL, LATINA, pigułki wiedzy, crowdsourcing,
L.I.F.E.
Streszczenie
Autorka zaprezentowała przykładowe metody kształcenia, które są stosowane w e-learningu w
celu zwiększenia efektywności nauki-nauczania. Wśród wymienionych znajdują się metoda
problemowa ujęta w modelu R.M. Conrad i metoda projektów; jako przykład podano kurs
„Learning and Teaching in a Digital Word” z Oslo University College oraz serwis
społecznościowy Corton.pl, oferujący projekty na zamówienie. Ciekawą metodą
przekazywania i przyswajania wiedzy jest metoda pigułek wiedzy (knowledge pills), której
potencjał tkwi w dostarczaniu wiedzy w skondensowanych ilościach. Przedstawiono
mechanizm crowdsourcingu (giełdę pomysłów), opierający się wyłanianiu najlepszych rozwiązań biznesowych wśród spersonalizowanych grup społecznościowych. Praktyczne
zastosowanie kształcenia omówiono na podstawie programu Live International Future
Experience, podczas którego studenci w czasie praktyk studenckich pracują w środowisku
realnej firmy i rozwiązują aktualne problemy. Podkreślono znaczenie wprowadzania takich
metod kształcenia do e-learningu akademickiego, które mogą sprzyjać rozwojowi kompetencji
miękkich oraz praktycznych umiejętności studentów.
Selected Methods of Education Applied in Academic e-Learning
Key words: method, e-learning, e-PBL, LATINA, knowledge pills, crowdsourcing, L.I.F.E.
Summary
The author introduced exemplary methods of education which are applied in e-learning in
order to increase the effi ciency of teaching. Among mentioned methods are: problem method
included in R.M. Conrad model, project method which example is entitled „Learning and
Teaching in a Digital World” from Oslo University Collage and social network Corton. pl
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offering projects on demand. An interesting method of passing and absorbing knowledge is
method called „knowledge pills” which potential is rooted in delivering knowledge in
condensed amounts. The author introduced crowdsourcing as a stock market of ideas based on
fi nding the best business solutions among personalised social groups. The practical usage of
learning is described on the basis of Live International Future Experience program, where
students during their internships work in company’s actual environment solving current
problems. The author emphasised signifi cance of implementing such academic e-learning
methods which further the development of students soft as well as practical skills.
Andrzej Margasiński
Trendy cywilizacyjne wobec homoseksualizmu w kontekście koncepcji człowieka
Słowa kluczowe: homoseksualizm, koncepcje człowieka, psychoterapia
Streszczenie
Tekst prezentuje rozważania o homoseksualizmie, którego status jest na nowo definiowany
przez współczesne społeczeństwa. Przedstawiono podstawowe aspekty etiologiczne
homoseksualizmu w postaci modelu uwarunkowań biologicznych i modelu psychologicznośrodowiskowego. Opis tych modeli powiązano z refleksją antropologiczną o człowieku, rzadko
podejmowaną bezpośrednio w rozważaniach poświęconych homoseksualizmowi. Wskazano na
dwie różne koncepcje antropologiczne łączące się z modelami etiologicznymi: ujęcie
mechanistyczno-redukcjonistyczne wydaje się dominować w postrzegania homoseksualizmu
przez pryzmat czynników biologicznych, a ujęcie osobowe (V.E. Frankl) wiąże się z modelem
określonym jako psychologiczno-środowiskowy. Ostatnia część tekstu zawiera rozważania nad
prawem jednostki do zmiany orientacji seksualnej i niebezpieczeństwa ograniczenia swobody
prowadzenia psychoterapii, które wynikają z lansowania tzw. terapii afirmatywnej.
Civilizational Trends vs. Homosexuality in the Context of the Conception of a Human Being
Key words: homosexuality, human concepts, psychotherapy
Summary
The text presents a discussion on homosexuality, the status of which is newly defi ned by modern
societies. The basic etiological aspects of homosexuality in forms of a biological determinants
model and a psychological-environmental model were presented. The description of these
models was associated with anthropological refl ection on a human being, rarely undertaken
directly in a refl ection on homosexuality. Two different anthropological concepts connected
with etiologic models were presented: mechanistic-reductionist approach seems to dominate
the perception of homosexuality through the lens of biological agents, while the personal
approach (V.E. Frankl) is associated with the model described as a psychologicalenvironmental one. The last part of the text contains a discussion on the right of an individual
to change a sexual orientation and dangers of freedom restrictions resulting from promotion of
so called affi rmative therapy.
Edward Enrique Rojas de la Puente
Propuesta teórica de la ontogeniagogía (tytuł polski: Propozycja koncepcji pedagogicznej
zwanej ontogeniagogíą)
Słowa kluczowe: ontogeniagogía, emocje, edukacja
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Streszczenie
Celem artykułu jest zaprezentowanie autorskiej koncepcji pedagogicznej zwanej
ontogeniagogía, jej podstaw teoretycznych i wagi dla rozwoju podstawowych emocji dziecka,
które stanowią fundament tej koncepcji. Inspiracje teoretyczne autora zakorzenione są głównie
w pracach: D. Golemana (Inteligencja emocjonalna, Inteligencja emocjonalna w praktyce,
Inteligencja społeczna), argentyńskiego psychoterapeuty zafascynowanego psychoterapią
Gestalt, N. Levy’ego („Mądrość emocji”), a także amerykańskiego psychoterapeuty
francuskiego pochodzenia praktykującego analizę transakcyjną, C. Steinera („Nauczanie
emocji”). Na poziomie praktyki edukacyjnej autor wskazuje na konieczne założenie, jakim jest
współobecność rodziców zdrowych dzieci w szkołach specjalnych w celu przekazywania
emocji, którymi obdarza się naturalnie dziecko. Rodzice ci, dokonując pewnego rodzaju
demonstracji dobrych emocji, mieliby być osobami/nauczycielami pomocniczymi
wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy dzieci niepełnosprawnych. Poczynione
obserwacje takiej codzienności szkolnej powinny być ujęte w strategie działań i nauczane w
szkołach kształcących przyszłych nauczycieli czy na specjalnych kursach dla rodziców.
Elementy dobrej praktyki powinny być wprowadzane także do zwyczajnych (normalnych)
szkół jako element oswajania z problemem niepełnosprawności całego społeczeństwa.
Koncepcja ontogeniagogía opiera się na zasadzie koegzystencji i równowagi ludzkiej.
Kształtuje poprawne nawyki współżycia, poszanowania i doceniania różnic międzyludzkich w
środowisku, także szkolnym. Maksymalizuje przekaz podstawowych emocji dzięki pomocy
rodziców i buduje zdolność identyfi kacji z dziećmi niepełnosprawnymi. Budowanie grup
wsparcia i elastycznych sieci wzajemnych powiązań w rozwiązywaniu konfl iktu poznawczego,
emocjonalnego i społecznego sprzyja integracji przy zachowaniu różnorodności. Wpisany w
ideę tej koncepcji pluralizm broni wartości demokratycznych manifestujących się w relacjach
z innymi ludźmi. Warunkuje więc demokratyczne wychowanie i optymalny rozwój każdego
człowieka. Koncepcja ontogeniagogía ma źródło w doświadczeniu własnym jej autora z
rdzennymi plemionami indiańskimi północnego Peru (autor jest profesorem, wykładowcą na
Wydziale Edukacji Uniwersytetu Narodowego w Chachapoyas w departamencie Amazonas i
jednocześnie kształci pracujących nauczycieli w wiosce w dżungli Amazonii). Obserwacje
życia plemiennego, zwłaszcza przejmującego gestu miłości wodza wioski, który akceptuje
nowo narodzone dziecko (także niepełnosprawne) jako przykład dla całej społeczności, stały
się punktem wyjścia do opracowania tej swoistej koncepcji kształcenia dorosłych. Jest to więc
rodzaj koncepcji andragogicznej, gdzie rodzic jest kluczowym ogniwem w rozwoju
podstawowych emocji dziecka, wokół któ- rych będzie obracać się całe jego dorosłe życie. Ale
nade wszystko autor koncepcji jest przekonany (co jest następstwem akcentowanych przezeń
doświadczeń patriarchalnego systemu społeczności indiańskich) o wielkiej roli ojca zdrowego
dziecka jako wzoru miłości i bliskości do naśladowania, co w kulturze, nazwijmy to zachodniej,
nie jest popularne. Nie bez znaczenia dla autora koncepcji jest rola państwa i rządu w
zapewnieniu Innym bezpieczeństwa publicznego (dodajmy, że to generalne przeświadczenie
wzięło się z wrogiej polityki rządu wobec rdzennych mieszkańców Amazonii). W przeniesieniu
na płaszczyznę rozumienia Innego jako niepełnosprawnego to niesprawność systemu, w tym
osieroconego systemu edukacji, „bez pedagogicznej Matki i Ojca”, może doprowadzić do
wychowania niestabilnie emocjonalnych młodych ludzi, którzy nie potrafią sobie poradzić w
życiu dorosłym oraz wykazują się pogardą i awersją wobec społeczeństwa. Być może
zaproponowana ontogeniagogía jest jednym z możliwych sposobów na kształcenie zdrowych
emocjonalnie dorosłych.
Proposition of a Pedagogical Conception Called Ontogeniagogia
Key words: ontogeniagogy, emotions, education
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Summary
The aim of this article is to show the author’s original pedagogical concept called
ontogeniagogy, it’s theoretical fundamentals and it’s importance for the development of
children’s emotions, which are the foundation of that concept. The aut hor’s theoretical
inspirations are mainly rooted in D. Goleman’s books (Emotional Intelligence, Working with
Emotional Intelligence, Social Intelligence), in Argentinian psychotherapist N. Levy’s,
fascinated by Gestalt psychotherapy (The Wisdom of Emotions), and also in an American
psychotherapist of French origin, Claude Steiner’s, who practices transactional analysis. At
educational practice level the author indicates a necessary assumption which is the presence
of healthy children’s parents in special schools in order to show emotions naturally transmitted
to children. These parents, by displaying some kind of positive emotions, would be auxiliary
people/teachers who support the disabled children’s didactic and educational process. The
observations made with regard to everyday school life should be included in the strategies and
taught in schools which educate future teachers or on special courses for parents. The elements
of good practice should also be introduced in regular schools as a part of familiarizing the
whole society with the problem of disability. This concept is based on the principle of human
coexistence and balance. It creates the correct habits of coexistence, and respects and
appreciates human differences not only in the social, but also inthe educational environment.
The concept maximizes the transferof primary emotions with parents’ help and encourages the
identifi cation with disabled children. Creating support groups and fl exible network of mutual
relations in resolving a cognitive, emotional, social confl ict promotes the integration with
maintenance of diversity. Pluralism, which is an integral part of this concept, defends
democratic values manifested in relationships with other people. Therefore it determines
democratic education and optimal development of every human being. The ontogeniagogy
concept derives from the author’s experience with indigenous native American tribes of
northern Peru (professor Edward Enrique de la Puente is a lecturer at the Faculty of Education,
the National University of Chachapoyas, Amazonas Department, and at the same time educates
teachers working in a village in the Amazon jungle). The observations of tribal life, in particular
the village chief’s gesture of love accepting a newborn child, even when disabled, as an example
for the whole community became a starting point for the development of this unique concept of
education, as the author emphasizes, the adult education. It is therefore a kind of andragogical
concept in which the parent is a key link in the development of the child’s primary emotions
around which his entire adult life will rotate. The author is convinced (as a consequence of
experiences of the patriarchal system of Indian communities) that health child’s father plays a
huge role. A child should follow him as he is a symbol of love and closeness, and what’sin a
culture, let’s say the Western one, is not popular. It is worth mentioning that the author
recognizes the role of public safety which is provided by a country and the government (this
general conviction stemmed from a hostile government policies towards indigenous inhabitants
of this part of the world). Taking a Different person as a disabled is a failure of the system and
the orphaned education, without „pedagogical Mother and Father”, and may lead to
upbringing emotionally unstable young people who cannot cope well with adulthood and show
contempt and dislike for society. Avoiding the presence of parents of healthy children in special
schools will continue to educate future adults with phobias and aversions. Perhaps the
proposed ontogeniagogia is one of the possible ways to educate emotionally healthy adults.
Oscar Frederick Donaldson, Jolanta Graczykowska
(tytuł polski: Bawiący się mózg: Edukacja ku tworzeniu poczucia przynależności)
Słowa kluczowe: zabawa, mózg, przynależność
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Streszczenie
Poza oczywistym zróżnicowaniem w życiu jest w nim także powszechne poczucie serdeczności
i przynależności. Aby edukacja była efektywna, musi zaadaptować się do wyrażania jedności,
co nie może odbyć się przez zwyczajne podnoszenie standardów technologicznych albo
kolejnych raportów i rozliczeń. Nasze zaawansowanie w technologie okaże się fatalne w
skutkach dla rodzaju ludzkiego, chyba że osiągniemy postęp w tym, co A. Schweitzer nazwał
„szacunkiem dla życia”. Potrzebujemy zupełnie innego podejścia. Proponujemy refl eksję nad
dziecięcą zabawą. Ukryty w niej jest bowiem kod dobroci, który nie tylko może wpłynąć na
zmianę naszego umysłu, ale może także zmienić funkcjonowanie mózgu i nasze zachowanie.
Pogłębiona wiedza naukowców i mistyków mówi, że mamy predyspozycje do rozpoznania
naszego poczucia jedności. Wielu naukowców i mędrców uznaje fakt istnienia w życiu ciągłego
wzorca jedności, nie wiedzą oni jednak, w jaki sposób można go rozwijać. Są trzy cele tego
artykułu. Po pierwsze, sugerujemy, że życie ma wewnętrzny i uniwersalny kod życzliwości,
który zastępuje umysł nastawiony na rywalizację. Po drugie, dziecięca „pierwotna zabawa”
powoduje odnawianie się tego kodu. Po trzecie, ten kod życzliwości można pielęgnować i
rozwijać w kierunku aktywnych form współczucia, które są praktyczną, uniwersalną,
systematyczną alternatywą dla edukacji. Na szczęście ten wzór może być przez nas odkrywany
i doświadczany. Wraz z najnowszymi zdobyczami neurologii nasza zabawa z dziećmi i
zwierzętami dostarcza danych, które ilustrują, że original play (pierwotna zabawa) opiera się
na prostych, wewnętrznych, praktycznych mechanizmach, które zmniejszają lęk i zachowania
agresywne, a także zastępują je działaniem pełnym współczucia i miłości. Ten „nowy wzór
mapy mózgu” umożliwia przetwarzanie informacji w sposób zupełnie inny, niż ma to miejsce
w przypadku zachowań rywalizacyjnych. Przewzorowaniu ulega lęk i agresja, które
przekształcane są we współczucie. Original play zapewnia wysokiej jakości umiejętności
wynikające z naszej wrodzonej inteligencji i zmienia stany lękowe, wzmacniając wytworzone
przez zabawę szczególne połączenia neurologiczne, co z kolei generuje spokój, przytomność
umysłu i współczucie.
The Playful Brain: Educating for Belonging
Key words: play, brain, belonging
Summary
Behind the apparent diversity of life lies life’s common sense of kindness and belonging. To be
effective education must adapt itself to express the unity. This cannot be done by simply
upgrading our technology or adding names to our social networking accounts. All of our
advances in technology will prove fatal to us in the end unless we achieve a corresponding
advance in what Albert Schweitzer called „reverence for life”. We need a radically different
approach. We’re proposing that hidden in children’s original play is a code of kindness that
can not only change our minds about separation and confl ict but change our brains and our
behavior. The stunning message of scientists and mystics is that we are predisposed to
recognize our sense of unity. Yet while many scientists and sages acknowledge that a sustaining
pattern of unity exists in life, they haven’t known how to develop it. The purpose of this article
is threefold. First, we suggest that life has an internal and universal code of kindness that
replaces the contest mindset with a playful brain. Second, children’s original play actualizes
this code of kindness. Third, this code of kindness can be nurtured and cultivated into an active
form of compassion providing a practical, systematic, and universally applicable alternative
for education. Fortunately this pattern can be discovered and experienced by us. Consistent
with recent fi ndings in neuroscience our play with children and animals has provided a wealth
of anecdotal and empirical data demonstrating that original play is a simple, inherent, and
practical relationship that decreases fear and aggressive behavior and replaces these feelings
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and actions with wisdom and compassion. Original play’s „remapping” enables the brain to
process information much differently than in contest consciousness, rechanneling fearful,
aggressive energies toward compassion. Original play taps into implicit, hard-wired capacities
of our native intelligence and in the process destructures, deprograms and deconditions fear,
while strengthening specifi c neurological circuits that generate peacefulness, awareness, and
compassion.
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