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Nowe media – transformujące wyzwanie dla szkoły – 

wzmacnianie człowieka przez bezpośrednią komunikację 

interpersonalną i dydaktykę interaktywną koniecznością chwili… 

 

Janusz  Miąso  

 

 

Streszczenie: Profesor Stanisław Dylak z Uniwersytetu Poznańskiego w książce 

„Architektura wiedzy w szkole” stwierdza zdecydowanie, iż szkoła nigdy nie była pod taką 

presją ze strony środowiska, pod jaką znajduje się obecnie. Jedną z głównych przyczyn 

takiego stanu rzeczy podaje mediatyzacje świata i społeczeństwa i podkreśla, iż dziś właśnie 

środowisko medialne podejmuje planową edukację oraz inspiruje i uwalnia olbrzymią swym 

zasięgiem i skutecznością socjalizację. Zdaniem Profesora, ta niebywała efektywność 

przestrzeni cyfrowej jest głównie skutkiem podmiotowego, przynajmniej pozornie, 

traktowania odbiorców. Dzisiaj wiadomości o świecie zostały odmiejscowione, nie są już 

związane wyłącznie ze szkołą (Dylak, 2013, s. 11 – 12). Po co zatem szkoła, pyta Profesor i 

to pytanie zadaje dziś w jakimś sensie każdemu z nas. Odpowiedź jest aktualnie pewnie 

bardziej skomplikowana niż kiedyś, na pewno na pierwsze miejsce wysuwa się dziś moim 

zdaniem, wśród zadań szkoły szeroko pojęte uspołecznienie, a na drugie miejsce przechodzi 

informowanie. Wyczuwa się powszechne  wołanie o człowieczeństwo, o najbardziej ludzkie 

umiejętności jak komunikacja interpersonalna, empatia, itp., a także szczególnie etyka jako 

stawanie się lepszym człowiekiem a społeczeństwo o bardziej ludzkim obliczu. Pragnę zatem 

zaprosić, aby kontynuować konstruktywny i skuteczny dyskurs nad modelem szkoły, dziś 

mocno zmediatyzowanej, ale zarazem pomagającej przede wszystkim człowiekowi stawać się 

bardziej człowiekiem.  

 

Słowa kluczowe: Nowe media, szkoła, komunikacja interpersonalna, dydaktyka interaktywna  

 

Abstract: Professor Stanislaw Dylak from Poznan University strongly claims in his book 

"The architecture of knowledge at school", that schools have never been under such pressure 

of society as they are now. One of the main reasons he gives mediatisation of the world and 

society and highlights that nowadays media society takes planned education and inspires 

socialisation. According to Professor, the incredible effectiveness of digital space is the result 
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of subjective treatment of the recipients. Today, the information about world is separated , it 

is no longer connected with school (Dylak, 2013, s. 11 – 12). Why do we need school? 

Professor asks all of us. Nowadays the answer is more complicated than in the past. In my 

opinion, firstly among different scholl's tasks it is widely understood socialization and 

secondly informing. We can feel the common calling of being human, of the most common 

human skills like interpersonal communication, empathy, etc. and especially ethics as 

becoming a better man and society with more human face. Therefore , I would like to ask you 

to continue constructive and more effective discussion about the model of the school, which is 

strongly mediatisied, but on the other hand helps human to become even more human. 

 

Key words: New media, school, interpersonal communication, interactive didactics 

 

Wprowadzenie 

Marzena Żylińska, promotorka nowej dydaktyki, którą nazywa neurodydaktyką, w swojej 

książce, pod takim samym tytułem stwierdza, iż żyjemy w czasach niezmiernie szybko 

zachodzących zmian. Trudno przewidzieć, co uczniom dziś zasiadającym w szkolnych 

ławkach będzie potrzebne za dziesięć czy dwadzieścia lat. Zapewne w najbliższej przyszłości 

będą znikać niektóre tradycyjne zawody, a pojawią  się nowe. Można by sądzić, że w takiej 

sytuacji trudno oczekiwać od szkoły przygotowania  do życia. A jednak istnieją umiejętności i 

kompetencje, które niezależnie od kierunku rozwoju cywilizacji będą potrzebne, stwierdza 

znamiennie dr Żylińska. Do takich niewątpliwie należą: zdolność kreatywnego 

rozwiązywania problemów i innowacyjnego myślenia, umiejętność pracy w grupie, 

kompetencje komunikacyjne, np. zdolność rozwiązywania konfliktów bez uciekania się do 

przemocy, umiejętność zdobywania, selekcji i przetwarzania informacji czy traktowania 

innych ludzi z szacunkiem i wiele innych, tzw. miękkich kompetencji, których dzisiejsza 

szkoła zdaje się nie dostrzegać, a które jawią się jako strategiczne w przyszłości (Żylińska, 

2013, s. 277 – 278). 

Kolejną ważną kwestią, na którą zwraca uwagę dr Żylińska, jest stawianie jako głównego celu 

szkoły zdobywanie wiedzy, który to cel jakby stał poza kategorią dobra i zła. Tymczasem 

celem nie może być jedynie przekazywanie wiedzy. Fakt, że lekarz czy ekonomista jest 

świetnym fachowcem, to zdecydowanie zbyt mało. Jeśli za główny cel postawią sobie 

pomnażanie pieniędzy, to ich działalność może przynieść społeczeństwu więcej szkód niż 

pożytku. Obecny kryzys gospodarczy wywołali absolwenci najbardziej prestiżowych uczelni 

ekonomicznych, których wprawdzie nauczono dobrze liczyć, ale nie nauczono ich, czym jest 
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dobro wspólne. O tym, jak szkodliwa i niemoralna jest pazerność, trzeba rozmawiać z 

dziećmi, gdy w ich głowach kształtuje się wyobrażenie tego, co dobre i moralne. Taka wiedza 

również zostaje zapisana w sieci neuronalnej. Dziś zbyt często uczniowie wynoszą ze szkoły 

przekonanie, że dobre jest to, co jest skuteczne. Dlatego w szkole trzeba nie tylko uczyć 

liczyć, ale również pokazywać, że współpraca przynosi wszystkim lepsze efekty niż 

rywalizacja. Społeczeństwo, które oddziela wiedzę od kwestii etycznych, ponosi ogromne 

koszty. Dziś wszyscy tego doświadczamy i powinniśmy z tej lekcji wyciągnąć właściwe 

wnioski (Żylińska, 2013, s. 278).    

 

Nowe społeczeństwo 

John Naisbitt podejmując ogromną skalę przemian antropicznych, społecznych, 

ekonomicznych i wielu innych zachodzących aktualnie przy przechodzeniu od społeczeństwa 

przemysłowego do informacyjnego, zwrócił uwagę na kilka bardzo ważnych kwestii: 

 - społeczeństwo informacyjne jest gospodarczą rzeczywistością, a nie intelektualną 

abstrakcją; 

- postęp technologii komputerowej i telekomunikacyjnej przyspieszy tempo zmian, pokonując 

bezwład informacji; 

- nowe technologie informacyjne najpierw znajdą zastosowanie w starych, przemysłowych 

przedsięwzięciach, a następnie stopniowo dadzą początek nowym działaniom, procesom i 

produktom; 

 - technologia nowego wieku informacji nie jest absolutna; odniesie sukces albo zakończy się 

klęską, zgodnie z zasadą ultratechnologii i ultrastyku (high tech/ high touch); 

- w społeczeństwie, w którym podstawowe umiejętności w zakresie czytania i pisania są 

bardziej potrzebne niż kiedykolwiek, nasz system szkolnictwa jest coraz mniej zadowalający 

(cyt. za Siemieniecki, 2007, s. 46 – 47).  

Nowe media 

Główną siłą napędową dokonującą aktualnie ogromną skalę wielorakich, wyżej 

przywoływanych przemian, są nowe media. Warto zwrócić uwagę na podstawowe aspekty 

oddziaływania nowych mediów, szczególnie na kwestie z obszaru szeroko pojętej kultury: 

 - nowe doświadczenie tekstualne: nowe rodzaje form gatunkowych i tekstualnych, rozrywki, 

przyjemności i wzorców konsumpcji medialnej (gry komputerowe, symulacje, kino efektów 

specjalnych); 
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 - nowe sposoby reprezentacji świata: media, które dostarczają nowych możliwości i 

doświadczeń pod względem reprezentacji w sposób nie zawsze dość jasno zdefiniowany 

(immersyjne środowiska wirtualne, interaktywne multimedia ekranowe); 

 - nowe relacje pomiędzy podmiotami (użytkownikami i konsumentami) oraz technologiami 

medialnymi: nowe sposoby użytkowania i odbioru obrazu oraz mediów komunikacyjnych w 

codziennym życiu oraz nowe znaczenia nadawane technologiom medialnym; 

 - nowe doświadczanie relacji pomiędzy cielesnością, tożsamością i społecznością: zmiany w 

osobistym i społecznym doświadczaniu czasu, przestrzeni i miejsca (zarówno w skali 

lokalnej, jak i globalnej), mające wpływ na sposób, w jaki odbieramy samych siebie i jak 

postrzegamy swoje miejsce w świecie; 

 - nowe koncepcje relacji ciała biologicznego do mediów technologicznych: kwestionowanie 

tradycji rozgraniczeń pomiędzy tym, co ludzkie, co sztuczne, naturą a techniką, ciałem a 

(mediami jako) technologicznymi protezami, światem rzeczywistym a wirtualnym; 

 - nowe wzorce organizacji i produkcji: globalne przesunięcia i integracje w kulturze i 

gospodarce medialnej, przemyśle medialnym, dostępie do mediów, a także własności, 

kontroli i regulacji mediów (Lister, Dovey, Giddings, Grant, Kelly, 2009, s. 19 – 21).      

 

Nowa sytuacja szkolna, nowy uczeń 

Konsekwencją oddziaływania nowych mediów są wielorakie transformacje, o czym już była 

mowa, dla nas kwestią szczególną jest nowa sytuacja szkolna przy której zatrzymamy się na 

chwilę. 

Nestor polskiej pedagogiki profesor Heliodor Muszyński stwierdza, iż nauczyciel, pozwolę 

sobie dodać, także rodzic, nie może przymykać oczu na fakt, że szkoła funkcjonuje w 

społeczeństwie medialnym. Musi brać pod uwagę mechanizmy i zjawiska tym faktem 

wywołane. Ale nie oznacza to, że musi się im biernie poddawać. Istota efektywnej edukacji 

polega zawsze na tym, aby naturalnym procesom oraz zjawiskom życia nadawać kierunek i 

przebieg zgodny z założonymi jej celami. Szkoła nie może pozostać neutralna i bierna wobec 

zmian, jakie się wokół niej dokonują. Wobec powyższego  warto zatrzymać się przy 

wskazaniach Profesora.  

 - W świecie medialnym niewątpliwie dobiega końca model szkoły kładącej nacisk tylko na 

pamięciowe przyswajanie wiedzy. Pewien zasób wiedzy winien być przyswojony 

pamięciowo, jednak w nowoczesnym kształceniu szkolnym pewnie będzie chodzić przede 

wszystkim o to, aby wyposażać ucznia nie tyle w stały zasób pamięciowo opanowanych 

wiadomości, ile w umiejętności znajdywania potrzebnej wiedzy, twórczego przetwarzania jej 



 

 156  

i wykorzystywania. To zaś oznacza wdrożenie ucznia do racjonalnego i inteligentnego 

posługiwania się elektronicznymi nośnikami pamięci. Nowoczesne kształcenie musi być 

znacznie bardziej nastawione na przyswajanie przez uczniów struktur wiedzy i jej 

podstawowych prawidłowości niż dostarczanie gotowych wiadomości. Oczywiście, takie 

twórcze korzystanie z technik medialnych, a zwłaszcza komputera, wymaga koniecznie 

pewnego przygotowania ogólnego o charakterze podstawowym, bez którego edukacja w 

świecie medialnym nie może być realizowana. 

 - Uczeń może i powinien nieustannie aktualizować potrzebną mu wiedzę, nie tylko przez 

sięganie do pamięci własnej, lecz także przez korzystanie z nośników pamięci, to może być 

realizowane przy założeniu, że wiedza ta będzie miała zastosowanie w życiu. To właśnie 

potrzeby życia przecież powinny wyzwalać chęć poszukiwania wiedzy. Oznacza to 

konieczność odejścia od tradycyjnego modelu kształcenia, zbudowanego jeszcze w XIX 

wieku przez Humboldta, polegającego na wprowadzaniu ucznia w poszczególne dyscypliny 

nauki, wiedzy uporządkowanej według wewnętrznych struktur jej systematyzacji. Nauczanie 

w przyszłości, zdaniem profesora Muszyńskiego będzie musiało przejść w kierunku takiego 

porządkowania wiedzy, które podyktowane jest z jednej strony potrzebą wyjaśniania 

otaczających człowieka zjawisk, z drugiej zaś potrzebami praktyki działania w codziennym 

życiu. Tylko tak porządkowana wiedza może skłaniać człowieka do jej poszerzania i 

uzupełniania w miarę, jak życie będzie dostarczało nowych problemów i trudności. Człowiek, 

który jako uczeń odbył kurs fizyki czy biologii, nie znajduje w swoim wykształceniu podniet 

do tego, aby opierając się na wiedzy, rozwiązywać doraźne trudności związane z 

ogrzewaniem domu lub pielęgnacją roślin. Jego wiedza jest zamknięta w ustalone ramy, poza 

którymi nic się nie znajduje. 

 - Niemniej doniosłe wnioski dla nauczycielskiej praktyki nasuwają się, gdy pod uwagę bierze 

się edukację w świecie medialnym, w którym orientacja ucznia bywa niejednokrotnie nie 

dużo mniejsza od nauczycielskiej. Musimy dziś zakładać, że uczeń ma takie same, jeśli nie 

większe możliwości obracani się w świecie medialnym i docierania do źródeł interesującej go 

wiedzy. Otwiera to zupełnie nowe możliwości pracy z uczniem. Miejsce wprowadzania go w 

zasób wiedzy, jaką mają nauczyciele, zająć może i powinno organizowanie czynności 

poznawczych ucznia z wykorzystaniem jego umiejętności technicznych i możliwości 

umysłowych. Nauczanie jawi się tutaj jako zdobywanie wiedzy przez ucznia przy współpracy 

z nauczycielem. Lekcja nie jest wówczas „występem” nauczyciela przed klasą, lecz 

działaniem samych uczniów pod kierunkiem nauczyciela na zasadach partnerstwa i 

współpracy. 



 

 157  

 - Kolejną ważną kwestią którą akcentuje profesor Muszyński są trudności związane z 

realizacją zadań wychowawczych przez nauczycieli w „epoce medialnej”. Przede wszystkim 

nauczyciel musi być świadomy tego, że uczeń tylko częściowo, a czasem wręcz marginalnie 

uczestniczy w świecie społecznym stworzonym przez szkołę. Co więcej, nawet ten świat jest 

kreowany i przeżywany przez to wszystko, co się dzieje w „cyberprzestrzeni”, w jakiej mniej  

lub bardziej żyją uczniowie. Nauczyciel zostaje dziś często poza tym światem, nie ma na 

niego żadnego wpływu, a co gorsza, nie wie, co się dzieje w tym świecie. Trudno z pozycji 

osoby postronnej i niezorientowanej, a zwykle wręcz wyobcowanej, organizować życie klasy, 

kierować nim, a tym bardziej wywierać wpływ na uczniów. Nauczyciel w obliczu tych 

trudności łatwo może zrezygnować z pracy wychowawczej, znajdując usprawiedliwienie w 

przekonaniu, że funkcja wychowawcza nie należy do szkoły, lecz jedynie do rodziny. 

Niezależnie od poglądu w tej sprawie wniosek dotyczący działalności nauczyciela jako 

wychowawcy jest jeden: musi on czynnie uczestniczyć w życiu społecznym swych uczniów – 

takim życiu, jakie oni wiodą i w takim miejscu, jaki oni dla siebie znajdują. Co więcej: to 

właśnie nauczyciel może inspirować uczniów do tworzenia tego świata i konstruktywnego w 

nim funkcjonowania. Szkoła wychowująca w epoce medialnej więc to będzie szkoła, w której 

nauczyciele nie tyle kontrolują świat, w którym żyją uczniowie, ile współuczestniczą w jego 

tworzeniu i przeżywaniu go z uczniami. 

 - Jeszcze jedna kwestia edukacyjna, która otwiera się przed nami w epoce medialnej i 

zarazem globalnej, którą podpowiada nam profesor Muszyński. Dotyczy ona możliwości o 

szczególnym znaczeniu dla wychowania. Wprawdzie już lata 60-te XX wieku przyniosły idee 

jednoczenia się ludzi na wszystkich kontynentach wokół realizacji świata – wspólnej 

ojczyzny całej ludzkości. Idee te jednaj bardziej wyrastały na podłożu zrozumienia 

obiektywnych procesów globalizacyjnych, obejmujących całą planetę, niż na podłożu 

realnych możliwości rzeczywistego porozumienia się. Innymi słowy, wcześniej zrozumiano 

potrzebę kształtowania ludzi w duchu „obywatelstwa świata” niż zaistniały możliwości 

rzeczywistego jednoczenia się ludzi wokół wspólnych idei łączących ludzi na całym świecie. 

Wejście w epokę medialną możliwości te szeroko otwiera. Zarysowuje się w ten sposób przed 

naszą cywilizacją zupełnie nowa perspektywa kształtowania ludzi myślących i czujących w 

kategoriach dobra całej ludzkości oraz poczuwających się do odpowiedzialności za los 

wszystkich członków rodziny człowieczej. Jak się okazuje, ludzie mogą jednoczyć się i w tej 

jedności stwarzać liczącą się siłę przyczyniającą się do czynienia świata bardziej przyjaznym 

i sprawiedliwym dla wszystkich. Te możliwości i nadzieja nabierają szczególnego znaczenia 

dziś, kiedy wciąż jeszcze świat tak bardzo podzielony jest na rejony dobrobytu i obfitości – z 
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jednej strony, oraz rejony biedy, zacofania i cywilizacyjnego wykluczenia – z drugiej strony. 

Epoka medialna stwarza realne możliwości jednoczenia się ludzi wokół idei tworzenia realnie 

lepszego świata. Stawiają one także nauczyciela i szkołę wobec nowych, niespotykanych 

dotąd wyzwań (Muszyński, 2012, s. 44 – 47).                       

Wobec wyzwań nowych mediów dla współczesnego ucznia, a także rodzica i nauczyciela 

Bronwyn Fryer formułuje cztery podstawowe rady dla rodziców, które moim zdaniem mogą 

także służyć nauczycielom. 

 - Interaktywne narzędzia nie są substytutem bezpośredniego kontaktu między ludźmi. Aby 

rozwijać umiejętności prawidłowego posługiwania się językiem, dzieci muszą rozmawiać z 

rzeczywistymi ludźmi i słuchać ich w bezpośrednich lub grupowych dyskusjach. Dlatego 

rodzice powinni racjonować czas, który dzieci spędzają przy komputerze, telewizji. 

 - E-mail, i inne formy skomputeryzowanej komunikacji zachęcają do niedbałej ekspresji 

słownej i posługiwania się żargonem. Dzieci muszą mieć możliwość stałego kontaktu z 

prawidłowym językiem mówionym i pisanym. Dorośli powinni często czytać małym 

dzieciom i zachęcać starsze do czytania na głos. 

 - Dzieci, które wyrastają w otoczeniu nowoczesnych technologii, mogą być bardziej 

zaawanasowane w sztukach komputerowych niż ich nauczyciele. Praca w szkole może stać 

się dla nich nudna i frustrująca, wabiąc je w niebezpieczne rejony Internetu. Zaawansowani 

komputerowo rodzice mogą być dużą pomocą dla nauczycieli do podjęcia wyzwań swoich 

dzieci i monitorowania ich aktywności w sieci. 

 - Internet jest bogatym źródłem informacji, jak również dezinformacji. Dzieci potrzebują 

pomocy w zrozumieniu, że nie można wierzyć we wszystko co się czyta. Im bardziej 

zaawanasowane są w posługiwaniu się Internetem, tym łatwiej mogą stać się łatwowierne 

(cyt. za Zasępa, 2001, s. 37).   

Maieutyka, czyli rozbudzanie osoby  w uczniu - personalizm i komunikacja interpersonalna 

odpowiedzią na wyzwania nowych mediów. 

Personalizm systemowy, stanowiący bazę dla komunikacji interpersonalnej, to cały potężny 

system myślowy według którego człowiek posiada umysł, na który składają się związane ze 

sobą i wiodące w głąb bytu: poznanie, rozum, intelekt, intuicja, wszelka percepcja i wszelkie 

doznawanie i tworzenie duchowe. Następnie z umysłem związana jest ściśle wola, a z nią 

dążenie, decyzja, wybór, ofensywna postawa wobec rzeczywistości, ruch duchowy, 

samookreślanie się, wolność, suwerenność, moralność, ambiwalencja, wartości (Bartnik, 

2000, s. 39). 
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Spróbujmy przywołać istotne elementy personalizmu systemowego, których wzmacnianie 

może być wielką pomocą w stawaniu się bardziej człowiekiem i wykorzystywaniu nowych 

mediów w życiu i w szkole dla budowania lepszego społeczeństwa.   

 

Duchowość 

Najistotniejszym wyróżnikiem osoby jest, zdaniem Bartnika, wymiar duchowy, moralny, 

telematyczny (dążeniowy), historyczny i futurystyczny. Osoba nie tyle jest sobą, ile raczej 

staje się osobą. Podlega ona afirmacji i procesowi ku nieskończoności pozytywnej. Istotną 

nowością osoby jest konstruowanie poziomu transcendującego świat materialny i duchowy, 

przedmiotowy i podmiotowy, merytoryczny i formalny, bez ich mieszania, utożsamiania lub 

anulowania któregokolwiek. Głównym atrybutem tego „wyższego poziomu” jest zasada 

przechodniości i wzajemnego ubogacania się między owymi światami (Tamże, s. 41). 

 

Istnienie 

Według personalizmu istnienie jest absolutnie związane z osobą, a osoba z istnieniem. 

Istnienie zaś posiada w sobie nieskończoną głębię, niewyczerpaną dynamikę i ciąg w 

nieskończoność (Tamże, s. 323).  

Istnienie wyraża się i jaśnieje szczególnie w postaci osobowej. Podstawowe cechy istnienia 

osobowego zdaniem Bartnika, są następujące: 

1. istnienie „w osobie” personalizuje byt ludzki w sensie ontycznym i dynamicznym; 

jest istotnym źródłem bycia „kimś”, a następnie bazą zdolności poznawczych, 

intelektualnych, odróżniania się wnętrza ludzkiego od rzeczy zewnętrznych, odtwarzania 

rzeczywistości, egzemplaryzmu bytowego, partycypacji; jest podmiotem samopoznania bytu; 

2. istnienie w osobie jest źródłem „amoryzacji”: rodzi ono człowieka z miłości, osadza 

go w relacjach międzyosobowych, daje mu zdolność pragnienia bytu, władzę miłowania, 

chcenia, dążenia, kontemplacji, otwarcia jednostkowego na uniwersalność oraz pęd ku 

Osobom będącym Miłością; 

3. istnienie w ogóle jest źródłem wewnętrznej wolności bytu, a istnienie osobowe – 

źródłem czystej wolności istot rozumnych w postaci samoistnienia, samowyrazu osobowego i 

zdolności przezwyciężania podstawowych determinantów bytu; 

4. istnienie jest źródłem dynamizacji także utreściowionej i utematyzowanej: od głębi 

tajemnicy bytu i jego uwewnętrznienia, aż do powierzchni przypadłościowej i 

uzewnętrznieniowej; źródłem bytowości, dziejowości, historyczności, ewolucji, procesów 

antropogenetycznych, prozopojetycznych i ekonomiczno – społecznych; 



 

 160  

5. istnienie jest najgłębszą podstawą wszelkiego typu działań (moralnych, duchowych, 

intencjonalnych) oraz sprawczości (twórczości materialnej, operatywności, wytwórczości); 

słowem: byt staje się tworzywem dla „personalizacji”, a w tym istnienie jest motorem 

„samorealizacji” człowieka; 

6. istnienie daje możność przechodniości międzyformalnej i ponadformalnej, od istoty do 

istoty, a przede wszystkim od sfery obiektywnej do subiektywnej, od przedmiotowej do 

podmiotowej; ta druga jest szczególnym wymiarem istnienia, choćby w postaci spirytualizacji 

i absolutyzacji bytu; 

7. esse personale jest szczególnym aktem istnienia uniwersalnego i wspólnego, a także 

czynną relacją ku super-esse, ku Istnieniu absolutnie spersonalizowanemu, które w teologii 

pokrywa się z jedną Istotą Osób Boskich (Tamże, s. 326). 

 

Milość 

Miłość w ujęciu personalistycznym to spotkanie się światów, jakby w całej nieoczekiwaności 

konkretnego istnienia, które daje początek, w sprzyjających okolicznościach, 

interpersonalnemu wiązaniu się, schodzeniu się i wzajemnemu odnajdywaniu w mniejszym 

czy większym zakresie. Formą tego spotkania się jest jakieś misteryjne upodmiotowywanie 

się w drugiej osobie. Początki są zwykle nieuchwytne, poznawalne dopiero w retrospekcji. I 

dopiero na etapie rozwoju towarzyszy temu jakaś wzmożona „osobowość miłująca”, 

świadomość, wzniosłość, radość, pokój, pewność istnienia, sens życia. Łączy się to często z 

odkrywaniem nowego świata, z zachwytem, kontemplacją, adoracją, absolutyzacją drugiej 

osoby i całą eternizacją wrażeniową i intencjonalną. Konstatując, miłość jest to wzniosłe, 

angażujące, donatywne i służebne wiązanie własnego świata osobowego ze światem drugiej 

osoby lub osób w wyższą postać wspólnego „my”. Ad extra jest to czynna relacja komunijna 

z kimś lub czymś na zasadzie wspólności, podobieństwa, kontrastu lub dopełniania się, ale 

zawsze w granicach pewnego systemu wartości i zesklepiającego kontekstu życia, w którym 

dużą rolę odgrywają jasność i przejrzystość osobowa, urok i piękno osoby oraz duży obszar 

ludzkiej i życiowej syntonii. Dla podtrzymania i rozwoju miłości istotne są pozytywne cechy 

charakterów i osobowości, jak dobroć, szczerość, wierność, lojalność, czystość intencji i inne 

(Tamże, s. 273 – 274). 

Miłość jako współstruktura osoby stanowi misterium osoby. Nie sposób jej opisać do głębi. 

Nie podlega pojęciowaniu. Nie sposób sformułować jej wszystkich reguł kategorialnych i 

transcendentnych. Ponadto podlega tajemniczym strukturom dialektyki bytu i istnienia. 

Ogólnie mówiąc ma ona budowę dialektyczną. 
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Miłość może mieć misteryjną postać jednego aktu duszy względem kogoś i może być 

procesem całego życia. I miłość do ludzi jest jedna jak universale, jak transcendentale 

agapetologicum, a jednocześnie rozpada się na wiele rodzajów (Boga, siebie, bliźniego, 

zwierząt, roślin, rzeczy), na wiele stopni i poziomów oraz na niezliczoną liczbę obiektów 

jednostkowych.  

Co sprawia, że każdy rodzaj miłości, każdy stopień intensywności i miłości każdej 

poszczególnej osoby ma tę samą naturę, a jednocześnie jest tak różna? Dawniej uważano, że 

rodzaj miłości jest wyznaczany przez jej przedmiot, jej intensywność – siłę przyciągania ze 

strony przedmiotu, a miłość każdego poszczególnego człowieka, jest li tylko numerycznym 

powielaniem uczucia. Personalizm jednak widzi określnik i moc nie tylko w obiekcie miłości, 

ale i w podmiocie osoby miłującej, która ma różną miarę, wielkość i różnorakość daru 

Bożego. Cały człowiek jest jedną i tą samą relacją miłościową, ale ta relacja dywersyfikuje 

się egzystencjalnie i indywidualizuje także ze względu na inne osoby (Tamże, s. 276 – 277).     

 

Wolność 

Nie ma osoby, bądź to indywidualnej, bądź społecznej, bez wolności. Wolność jest 

podporządkowana osobie, osoba jest jej racją, źródłem, sposobem istnienia, wyrazem, 

warunkiem działania i rozwoju, ale z kolei wolność jest konieczną kategorią osoby. 

Warunkuje ona pojęcie osoby, jej istnienie, twórczość, dynamizm. Przez wolność osoba dąży 

do spełniania się, wszakże nie przez ucieczkę od wolności, lecz poprzez głębię całej 

rzeczywistości. Wolność tedy nie tylko „jest”, ale i „staje się”, jest procesem historycznym, 

historiotwórczym i osobotwórczym. Na podstawowe tedy pytanie, co jest czynnikiem 

obiektywizującym wolność, trzeba odpowiedzieć, że osoba. Wolność bowiem jest funkcją 

osoby, a nigdy czymś dla siebie samej, co występuje nieraz u niedojrzałych osobowości 

przekornych i buntowniczych. „Determinantą” wolności jest osoba w swej istocie i w swym 

wymiarze istnieniowym, a więc w swej realności. U podstaw osoby jest natura, która stanowi 

obiektywne tworzywo dla osoby. Wolność nie jest sama dla siebie, ani środkiem niszczenia 

osoby lub bytu w ogóle, lecz jest jedynie dla osoby. Obok rozumu i woli jest podstawową 

kategorią osoby i jej funkcją. Dlatego wolność podlega we wszystkim osobie (Tamże, s. 310 

– 311). 

 

Osobotwórczość poznania 

Warunkiem właściwego poznania, jest jego osobotwórczość. Poznanie, które nie przyczynia 

się do utreściowienia, realizacji osoby jako takiej, jest albo puste czy pozorne, albo nawet 
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antypoznawcze, a więc antyosobowe; przy czym poznanie błędne polega albo na 

nieodnalezieniu drogi dla osobotwórczości zgodnie z prabytem, albo na wyraźnym 

hamowaniu procesu osobotwórczości w istotnych aspektach (Tamże, s. 348). 

 

Samorealizacja przez prawdę, dobro i piękno 

Człowiek jako osoba nie jest istotą „nieruchomą” i do końca raz na zawsze określoną, 

jednoznaczną, pełną. Jest on ciągle istotą stającą się, historią, rozdrożem. Osoba jest polem 

wiecznej ewolucji. Każdy człowiek odkrywa w świecie osobowym płaszczyzny prawdy, 

dobra i piękna. Bez nich nie ma samorealizacji osobowej. Przy tym stawiają one ciągle 

człowieka w obliczu konieczności „ruchu w głąb samego siebie”, umacniania się wewnątrz, 

wybierania, decydowania o sobie samym, określania się przez działanie. Zachodzi tu głęboka 

dialektyka: w człowieku jest coś stałego, ale konieczna jest także ciągła zmiana; jest coś 

„realnego”, ale i zadanego; coś pewnego ale i niepewnego. Człowiek jako osoba jest ruchem 

w nieskończoność. Odkrywa on w sobie samym i w społeczności ludzkiej wielki proces 

poznawczy, skierowany na objęcie całej i wszelkiej rzeczywistości (Tamże, s. 287).   

 

Wymiar spoleczny osoby 

Istotnym rysem personalizmu Bartnika jest dynamika dialektyczna osoby i społeczności. Dziś 

właśnie dostrzegamy, że osoba jest substancją „osobną” w sensie metafizycznym, ale wyrasta 

na naturze ludzkiej wspólnej wszystkim konkretnym jednostkom, na powszechnym 

człowieczeństwie i na całości bytu. Co więcej: nie tylko natura ludzka wiąże poszczególne 

jednostki we wspólnotę i społeczność, ale sama osoba jest po prostu twórczo dialektyczna: 

jest ona „osobna” ale i zarazem „wspólnotowa”. Rozwija się nie tylko sama w sobie i sama z 

siebie, lecz także poprzez konieczną ontycznie relację do innej osoby, do innych osób, a 

wreszcie do społeczności osobowej. Słowem, osoba staje się sobą i funkcjonuje tylko poprzez 

odniesienie do innych osób. Z kolei społeczność staje się sobą, wypełnia swoje zadania i 

spełnia siebie, gdy służy osobom, także konkretnej osobie bez wyjątku, konstatuje mocno 

profesor Bartnik. Stąd osoba jest z istoty swej społeczna, a społeczność jest z natury swej 

personalna. 

Bartnik zwraca uwagę na novum personalizmu społecznego dziś, który nie identyfikuje się z 

indywidualizmem, egocentryzmem czy solipsyzmem. Jego koncepcja polega na tym, że 

osoba jest powołana do siebie przez Boga wraz z innymi, „społecznie”, w łonie całej 

rzeczywistości świata. Społeczność osób również jest raczej powoływana, niż stwarzana jak 

rzecz. Wtórnie społeczność współtworzy się sama wewnętrznie i zewnętrznie, w czym i 
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empirycznie niezbędna jest inna osoba oraz wspólnota osób. W tym sensie osoba 

niekomunikowalna w sobie ma jednak zawsze coś z samodaru osobowego innych. Z kolei 

społeczność posiada wymiar natury i osoby. Jest więc przedmiotowa i podmiotowa, choć 

podmiotowość jest zawsze elementem najważniejszym. W tym sensie sama stanowi szeroko 

rozumianą „osobę”. Jest to „osoba” podwójnie relacyjna. O ile osoba indywidualna jest 

relacją „raz jeden” w swej strukturze, relacją pierwotną, o tyle społeczność jest „relacją 

wtórną”, relacją relacji, relacją pochodną w stosunku do osób jako relacji pierwotnych. 

Konkretnie osobowość społeczną posiadają: rodzina, grupa wspólnotowa, naród, kościół, 

państwo i inne, zapewne także szkoła (Tamże, s. 40). 

 

Komunikacja interpersonalna – jako baza dla edukacji przyszłości 

Komunikacja interpersonalna jawi się jako super naturalna czynność, która towarzyszy 

człowiekowi od początku życia, aż po wieczność, która stanowi jakby esencje 

człowieczeństwa - komunikowanie się jako osoba, ze sobą, z drugą osobą, ze 

społeczeństwem, ze światem rzeczy i najwyższy rodzaj komunikacji z Bogiem, także jako 

Osobą. Komunikacja interpersonalna jest procesem wymiany znaków i/lub symboli, które 

nabierają znaczenia w kontekście interakcji kilku osób. Ta definicja łączy w sobie kilka cech 

komunikacji interpersonalnej, a zatem (1) jest procesem wymiany, (2) składają się na nią 

znaki i symbole, (3) tworzy znaczenia, (4) przebiega w interakcji, (5) wymaga obecności 

kilku osób, (6) jest relacyjna, (7) przyczynia się do powstawania związków międzyludzkich 

oraz (8) przebiega etapami (Morreale, Spitzberg, Barge, 2008, s. 280). 

 - Komunikacja interpersonalna jest procesem wymiany. Oznacza to, że w proces ten włączeni 

są zarówno nadawcy, jak i odbiorcy. Komunikacja interpersonalna jest procesem, co oznacza, 

że w miarę trwania komunikacji, osoby porozumiewające się wpływają na siebie nawzajem, 

np. nauczyciele na uczniów i uczniowie na nauczycieli. Komunikat wpływa na nasze myśli, 

emocje, zachowanie. Komunikacja interpersonalna musi być zatem dwukierunkowa, 

interaktywna, tak aby możliwe było udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnych przez 

wszystkie uczestniczące w niej osoby. 

 - Na komunikację interpersonalną składają się znaki i symbole. Znaki, są działaniami lub 

reprezentacjami, które mają bezpośredni związek z tym, do czego się odnoszą. W odróżnieniu 

od znaków, symbole oznaczają lub odnoszą się do czegoś innego, niosą na sobie cechy 

intencjonalności. Człowiek w komunikacji interpersonalnej wykorzystuje wielkie bogactwo 

znaków i symboli. 
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 - Komunikacja interpersonalna tworzy znaczenia. Aby symbole i znaki były w ogóle ważne, 

muszą nieść jakieś znaczenie. Znaczenie jest podstawą komunikacji. Bez niego komunikacja 

nie istnieje. Znaczenie jest interpretacją, którą ktoś przypisuje komunikatowi. Interpretacje te 

nie są zawarte w samym komunikacie. To komunikacja interpersonalna odgrywa aktywną 

rolę w nadawaniu sensu komunikatom na podstawie kultury, w której żyją osoby w nią 

zaangażowane, poczucia czasu, relacji między osobami, celów oraz sytuacji, w której 

komunikat jest odbierany. Przypisywanie znaczenia, tak jak i komunikacja, jest procesem. W 

jego skład wchodzi interpretowanie poznawcze i emocjonalne, a interpretacje ewoluują w 

czasie. 

 - Komunikacja interpersonalna przebiega w interakcji. Aby komunikacja interpersonalna 

zachodziła, znaki i symbole muszą służyć za środek przekazywania znaczenia. Jednakże 

znaczenie jest elementem każdej komunikacji. Tym, co czyni znaczenie interpersonalnym, 

jest fakt, że komunikacja występuje w kontekście interakcji. Kontekst interakcyjny jest po 

prostu taki, w którym każdy z uczestników może zaangażować się w proces komunikacji. 

Jeśli komunikacja jest interpersonalna, to uczestnicy interakcji muszą być w stanie nadawać i 

odbierać komunikaty. 

 - Komunikacja interpersonalna dokonuje się w małej grupie osób (odróżnienie od dużej 

grupy i komunikacji publicznej). Aby komunikacja następowała między osobami, czyli aby 

była komunikacją interpersonalną, kluczowe jest to, aby każda z komunikujących się osób 

miała możliwość traktować każdą inną osobę jako jednostkę. A tak może być jedynie w 

kontekście kilku osób. 

 - Komunikacja interpersonalna jest relacyjna. Znaczenie znaków i symboli w komunikacji 

interpersonalnej może być rozumiane dzięki dwóm jej kluczowym aspektom: treści i relacji 

między osobami. Wymiar treści komunikatu odnosi się do tego, czego dotyczy komunikacja. 

Pojęcia, znaczenie słów i zachowań, słownikowe definicje wypowiedzi odzwierciedlają treść 

komunikatów. Wymiar relacyjny odnosi się do sposobu, w jaki osoby komunikujące się 

określają wzajemną relację. Komunikaty wpływają na to, jak ludzie widzą zależności między 

sobą. 

Relacyjny aspekt komunikacji ma wiele wymiarów, jednak najważniejsze są afiliacja i 

władza. Afiliacja dotyczy tego, czy i w jaki sposób chcesz być blisko kogoś, spędzać czas z tą 

osobą, wchodzić z nią w relację. Władza natomiast określana jest przez to, jak duży szacunek 

otrzymujesz od innej osoby i vice versa. Wiąże się z wyższym, niższym lub podobnym 

statusem. Znaczenie jakiejkolwiek komunikacji interpersonalnej może być w dużym stopniu 

zrozumiane przez jej treść i rodzaj relacji między osobami komunikującymi się.                  
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 - Komunikacja interpersonalna przyczynia się do powstawania związków międzyludzkich. 

Jeżeli znaczenie każdego komunikatu znajduje odzwierciedlenie w jego treści oraz w relacji 

łączącej cię z nadawcą, to można powiedzieć, że komunikat kreuje związki między ludźmi. 

Związek to proces interakcji zachodzący między dwiema lub więcej osobami. Aby osoby 

były w jakimś związku ze sobą, musi on istnieć przez pewien okres czasu lub trwać obecnie. 

Pojedyncze spotkania na przykład ze sprzedawcą nie stanowią związków. Związek oznacza 

współzależność. Aby osiągnąć swoje cele, w pewnym stopniu zależysz od działań drugiej 

osoby i wzajemnie. Dziecko zależy od rodziców, jeśli chodzi o przetrwanie, edukację i 

rozwój. Rodzice zaś zależą od dziecka, jeśli chodzi o osiągnięcie celów związanych z 

posiadaniem rodziny i przekazywaniem własnych nadziei następnemu pokoleniu. Ani 

dziecko, ani rodzice nie mogą osiągnąć celów bez współdziałania. Związek będzie tym 

bardziej współzależny, im (1) częstsze są interakcje, (2) osoby bardziej wpływają na siebie 

działaniami, (3) więcej różnych interakcji między sobą nawiązują osoby, (4) dłużej pozostają 

ze sobą osoby w interakcji. 

Związki zwykle „gdzieś/dokądś zmierzają”, nawet jeśli to „gdzieś” nie istnieje realnie. 

Związki więc mają swoje ścieżki. Te ścieżki czasami odzwierciedlają rozwój związku w 

kierunku większej bliskości, czasem zaś w kierunku antypatii czy zerwania znajomości. 

Związki istnieją w dłuższym przedziale czasu i dlatego często zdają się żyć własnym życiem. 

Ludzie mówią o swym „związku”, tak, jakby był to organizm, który ma się dobrze lub źle, 

zmierza w dobrym bądź złym kierunku. Ścieżki związku reprezentują jedną z podstawowych 

funkcji komunikacji interpersonalnej – nawiązanie, podtrzymywanie związków z innymi i 

kierowanie tymi związkami. Nie każdy epizod komunikacji interpersonalnej prowadzi do 

związku, a z pewnością nie do bliskiego związku, ale każdy związek wymaga komunikacji 

interpersonalnej. 

 - Komunikacja interpersonalna przebiega etapami. Komunikacja interpersonalna ewoluuje, 

co oznacza, iż zmienia się i rozwija w czasie. Pierwszym etapem związku jest poznawanie się, 

moment pierwszego kontaktu między ludźmi. Wchodzimy w interakcje z innymi osobami z 

wielu różnych powodów. Najpowszechniejsze z nich to bliskość miejsca zamieszkania, nauki, 

pracy, wspólne zainteresowania lub formy aktywności, wspólnota wartości czy stylów 

porozumiewania się, spostrzeganie siebie nawzajem jako atrakcyjnych. Rozwój relacji jest 

etapem obustronnego definiowania związku. Związek może rozwijać się w kierunku 

przyjaźni, rodziny i innych. Bez względu na definicję, wchodzimy w interakcję z ludźmi, aby 

znaleźć taki rodzaj związku, jakiego pragniemy. W wyniku tych interakcji ustanowiony 

zostaje sposób komunikacji właściwy dla takiego rodzaju związku, jaki chcemy osiągnąć. 
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Osłabienie relacji to etap, na którym komunikacja odsłania rosnące napięcie, wynikające z 

walki o utrzymywanie pożądanej definicji związku. Najprawdopodobniej na tym etapie 

pojawiają się konflikty, apatia czy unikanie się nawzajem. Wreszcie rozpad związku jest 

etapem, na którym komunikacja służy negocjowaniu zakończenia związku. Utrzymywanie 

związku to wykorzystywanie komunikacji w celu podtrzymywania preferowanej relacji. 

Związki nigdy nie są statyczne, ale często próbujemy utrzymać je na pewnym pożądanym 

przez nas etapie (Morreale, Spitzberg, Barge, 2008, s. 280 – 287).            

 

Komunikacja interpersonalna w małej grupie (klasa, grupy szkolne, grupy rówieśnicze, itp.) 

Biorąc pod uwagę skalę mediatyzacji człowieka i społeczeństwa, w tym szczególnie szkoły, 

należy moim zdaniem koniecznie doskonalić człowieka jako osobę i społeczeństwo jako 

wspólnotę osób, w tej perspektywie szczególnie zaś komunikację interpersonalną, czyli 

międzyosobową, przede wszystkim jednak w małej grupie, bo taką jest klasa, w której 

najwięcej czasu spędza uczeń, tam uczy się życia społecznego, a także w grupach 

rówieśniczych, które są kolejnym szczególnie ważnym miejscem dla młodego człowieka. W 

tych małych grupach dokonuje się wielki proces uczenia się bycia istotą społeczną dla innych 

małych grup społecznych i zawodowych i ostatecznie dla lepszego funkcjonowania w  całym 

społeczeństwie. 

Władysław Szewczyk w następujący sposób określa grupę i podpowiada następujące czynniki 

dla jej powstania i integracji (zob. Szewczyk, 1998, s. 223 – 225). 

Grupa – oznacza zbiór jednostek pozostających ze sobą w pewnych stosunkach; 

4 warunki dla powstania i integracji grupy: 

• wspólny cel, 

• wspólne normy, 

• określona struktura grupowa, 

• między tymi osobami istnieje bezpośrednia interakcja. 

Wspólny cel – jest to pewna wartość, którą członkowie grupy chcą osiągnąć lub zrealizować; 

drogą jest jasne określenie celu: 

• im jaśniej jest określony cel grupy i sposób jego realizacji, tym chętniej jednostka 

wykonuje przydzielone jej zadania; 

• im większa jest jasność celu, tym mniej jednostka przeżywa napięć realizacyjnych; 

• im jaśniejszy jest cel i drogi prowadzące tym mniej uczuć wrogich wobec grupy; 

• im jaśniejszy jest cel, tym bardziej jednostka  czuje się związana z grupą zadaniową. 
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Normy grupowe – to przepis określający, w jaki sposób powinien się zachowywać lub nie, 

członek danej grupy: 

• normy oczywiste i zwyczajowe, 

• kodeksy, 

• regulaminy, 

• przepisy. 

Struktury grupowe: 

• rola społeczna – zbiór przepisów określających jak powinien zachować się człowiek 

zajmujący daną pozycję; 

• struktura władzy; 

• struktura awansu; 

• struktura socjometryczna (kogo bardziej lubię) 

• przywództwo. 

Bezpośrednia interakcja: 

• w oparciu o bezpośrednie kontakty i międzyosobową komunikację zwrotną; 

• warunku tego nie spełniają zasadniczo grupy czysto zawodowe – choć mogą...; 

• częstotliwość i dobrowolność interakcji między członkami decyduje o trwałości 

grupy;  

• rola nowoczesnych technologii komunikacyjnych – łatwość i nietrwałość. 

W tym miejscu pragnę zwrócić uwagę na inne równie ważne aspekty komunikacji 

interpersonalnej w małej grupie, korzystając z typologii Morreale, Spitzberga, Barge. 

- Motywacja – odnosi się do pragnienia jednostki, by angażować się w małą grupę i wejść w 

interakcję z jej innymi członkami. Istnieją cztery czynniki motywujące jednostki do 

przyłączenia się i uczestniczenia w grupach: (1) ludzie, (2) zadanie, (3) zaspokojenie potrzeb 

oraz (4) cechy osobiste. Czynniki związane z ludźmi odnoszą się do atrakcyjności członków 

grupy. Na przykład, grupa przyjaciół lub klub towarzyski to małe grupy, w których głównym 

czynnikiem motywującym do przyłączenia się jest atrakcyjność jej członków. Nie jest to 

łatwe na poziomie klasy szkolnej, ale koniecznie należy szukać sposobów lepszego poznania 

się i zbliżenia do siebie nauczycieli i uczniów, aby na miarę możliwości uatrakcyjniać klasę 

szkolną. Czynniki związane z zadaniami opisują atrakcyjność konkretnych zadań, aktywności 

lub celów, które grupa realizuje lub chce zrealizować. Przykładami grup motywowanych 

przez czynniki związane z zadaniami są „kółka naukowe”, drużyny sportowe, itp. 

Zaspokajanie potrzeb pojawia się, kiedy jednostka włącza się i uczestniczy w grupie w 

związku z jej osobistymi i społecznymi potrzebami. Ludzie mogą się włączać do grup 
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sportowych, tanecznych, związanych z różnymi pasjami, by doskonalić pasję i własną 

osobowość. Cechy osobowości to atrybuty poznawcze i społeczne specyficzne dla danej 

osoby, które wpływają na poziom zaangażowania się przy włączaniu i uczestnictwie w małej 

grupie. Na przykład, osoby ekstrawertyczne posiadają cechy osobowości, które skłaniają je do 

przyłączania się i rozwoju w małych grupach, podczas gdy osoby introwertyczne cech takich 

mogą nie posiadać, ale zainspirowane grupą, mogą je odkrywać i rozwijać, właśnie w grupie i 

dzięki grupie (zob. Morreale, Spitzberg, Barge, 2008, s. 397 – 398). 

- Wiedza -  aby być kompetentnym komunikacyjnie członkiem małej grupy, potrzebujemy 

wiedzy na temat zadania, które grupa ma wykonać oraz na temat zarządzania relacjami. 

Pierwszy z tych rodzajów wiedzy, zwany wiedzą o zadaniu, to wiedza na temat tego, jak 

wykonywać dane działania grupowe oraz jak podejmować decyzje odpowiednie do zadania. 

Drugi rodzaj wiedzy, wiedza o relacji, oznacza wiedzę na temat tego, jak kierować relacjami 

między członkami grupy, jak budować pozytywne środowisko grupowe i jak zarządzać 

potencjalnym konfliktem. Małe grupy, napotykają szereg wyzwań w trakcie przechodzenia 

kolejnych etapów swojego życia. Członkowie grupy początkowo muszą się zorientować w 

stosunku do siebie nawzajem oraz na zadanie, którego się podejmują. W trakcie wspólnej 

pracy mogą zdefiniować role, które muszą odgrywać poszczególni członkowie grupy oraz 

ustalić zestaw zasad regulujących sposoby interakcji między nimi. W rezultacie grupa może 

stać się grupą produktywną. Wiedza na temat tego, jak stworzyć konstruktywną rolę w małej 

grupie oraz świadomość różnych strategii, jakich można użyć do stworzenia produktywnego 

środowiska nauki i pracy, sprzyja tworzeniu i utrzymywaniu pozytywnych relacji (zob. 

Morreale, Spitzberg, Barge, 2008, s. 398 – 399). 

 - Umiejętności – podobnie jak wiedza, na umiejętności składają się umiejętności związane z 

zadaniem oraz umiejętności związane z relacjami. Umiejętności związane z zadaniem dotyczą 

podejmowania decyzji, dokonywania wyboru między konkurującymi alternatywnymi 

drogami działania oraz pomysłami. Według tradycyjnej teorii małej grupy, umiejętności 

związane z zadaniem obejmują zdolność do komunikowania przekazów, które definiują i 

analizują problem, identyfikują kryteria uznania pewnych pomysłów za jego rozwiązania, 

generują i oceniają rozwiązania problemu oraz podtrzymują koncentrację na zadaniu. Aby np. 

stworzyć kalendarz działań małego zespołu sportowego w szkole należy posiadać 

umiejętności związane z zadaniem określenia celu wykonywania projektów społecznych 

(zdefiniowanie problemu), identyfikowania wyzwań związanych z tymi projektami (analiza 

problemu), przeprowadzenia burzy mózgów na temat możliwych projektów (generowania 
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problemu) oraz wyboru konkretnych projektów i wpisania ich do kalendarza działań (ocena 

rozwiązań). 

Umiejętności związane z relacjami to zdolność wysyłania komunikatów, które sprzyjają 

odpowiednim i efektywnym relacjom między członkami grupy oraz podtrzymują je. 

Umiejętności związane z relacjami obejmują zarządzanie konfliktem oraz utrzymywanie 

pozytywnego klimatu grupowego (zob. Morreale, Spitzberg, Barge, 2008, s. 399). 

 - Kontekst – grupy nie istnieją w próżni, funkcjonują one jako jednostki społeczne w świecie 

ludzi mających różne intencje i oczekiwania. Oprócz doskonalenia komponentów motywacji, 

wiedzy oraz umiejętności, osoba kompetentna komunikacyjnie musi być świadoma kontekstu, 

w jakim odbywa się komunikacja w małej grupie, co umożliwia jej komunikowanie się w 

sposób skuteczny  oraz odpowiedni do kontekstu społecznego. Kontekst zasadniczo odnosi 

się do kultury funkcji, miejsca, czasu. Te czynniki stanowią zasadniczy punkt wyjścia dla 

rozumienia kontekstu grupowego. Jednakże kontekst małej grupy jest unikalny i może być 

lepiej zrozumiany, kiedy weźmie się pod uwagę LUDZI, CELE, ŚRODOWISKO I CZAS 

(LCSC).  

<LUDZIE> to jednostki, które są zainteresowane działaniami grupy, mogą obejmować 

zarówno członków grupy, jak i jednostki lub zainteresowane grupy zewnętrzne w stosunku do 

małej grupy. Ludzie mogą mieć określone oczekiwania oraz preferencje wobec pewnych 

rodzajów zachowań. Nie tylko mogą pragnąć, by grupa działała w dany sposób, ale mogą 

także posiadać pomysły na temat tego, jakie powinno być zachowanie każdego z członków 

grupy. Dlatego też, aby kompetentnie się komunikować, członkowie grupy muszą nauczyć się 

przewidywać, jakie oczekiwania wobec ich zachowań mogą żywić inne osoby z i spoza 

grupy. 

Drugim kontekstowym sposobem opisywania małych grup jest charakteryzowanie ich 

poprzez cele. Istnieje duża różnorodność grup i jednym ze sposobów ich definiowania jest 

odniesienie się do ich aktywności oraz celów stojących u ich podstaw. Cele grupy 

determinują typy aktywności cenionych przez grupę. Cel to punkt końcowy lub pożądany 

stan, na który ukierunkowany jest wysiłek. Grupy mogą mieć wiele celów. Niektóre cele 

mogą koncentrować się na pewnych aspektach zadania i dotyczyć ukończenia go w 

określonym czasie, wykonania go tak, by spełnił pewne ustalone kryteria, lub nawet 

wykonania zadania w taki sposób, by włączyć do niego wszystkich członków grupy i dojść do 

porozumienia. Inne cele, zamiast koncentracji na zadaniu, mogą polegać na koncentracji na 

relacjach interpersonalnych między członkami grupy. Celami takimi może być 

minimalizowanie konfliktu w grupie, nawiązywanie przyjaźni, które przetrwają czas istnienia 
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grupy, oraz ustanowienie wysokiego poziomu spójności grupy. Cele te stworzą punkty 

odniesienia będące podstawą oceny zachowań członków grupy. W związku z tym 

kompetencje w zakresie komunikacji w małej grupie obejmują rozpoznawanie celów grupy 

oraz podejmowanie działań w sposób, który ma zapewnić osiągnięcie tych celów. 

Kontekst opisywany jest także w terminach środowiska tworzonego przez członków grupy. 

Środowisko grupowe, bazujące na uczuciach i emocjach grupy, to klimat, w którym 

komunikują się członkowie grupy. Środowisko grupowe może być opisywane na przykład 

jako przyjazne, wspierające, wrogie, zachęcające. Rozpoznanie środowiska grupy pozwala 

osobie kompetentnej komunikacyjnie na wybór komunikatów, które albo potwierdzają 

konstruktywne uczucia i emocje, albo przekształcają negatywne, wrogie środowisko w 

bardziej pozytywne i otwarte. 

Ostatnim czynnikiem jest czas lub też faza rozwoju grupy. Tak jak ludzie przechodzą w ciągu 

swojego życia przez różne fazy rozwoju, tak i grupy przechodzą przez różne fazy, podobne do 

faz rozwoju człowieka. Etapami tymi są formowanie się, ścieranie, ustanowienie norm i 

wykonanie. Każda faza rozwoju grupy niesie ze sobą pewne oczekiwania i normy 

kompetentnego zachowania (zob. Morreale, Spitzberg, Barge, 2008, s. 400 - 401). 

Kwestia na którą koniecznie należy także zwrócić uwagę w komunikacji w małej grupie, 

która jest niezwykle istotna dla budowania lepszego świata to dokonywanie wyborów 

etycznych. Dokonuje się to zasadniczo na dwóch poziomach. Po pierwsze, osoba 

kompetentna komunikacyjnie musi dokonywać wyborów etycznych względem odpowiednich 

wypowiedzi i działań w ramach grupy. Po drugie, musi ona dokonywać wyborów etycznych 

na poziomie grupy, oceniając wpływ aktywności grupy na szersze otoczenie. Zwrócenie 

uwagi na czynniki takie jak ludzie, cele, środowisko oraz czas (LCSC), może pomóc w 

dokonywaniu wyborów etycznych, które będą zgodne z oczekiwaniami osób z szerszego 

otoczenia, zainteresowanych działaniami grupy (Tamże, s. 416).                                  

 

Nowa dydaktyka (neurodydaktyka) Marzeny Żylińskiej dla nowej szkoły. 

Konsekwencją wielorakich transformacji człowieka, społeczeństwa i szkoły pod wpływem 

wielu czynników, szczególnie potęgi mediów jest poszukiwanie nowej dydaktyki. Dr 

Marzena Żylińska podpowiada, iż nowa dydaktyka winna: 

 - wykorzystywać silne strony mózgu; 

- bazować na motywacji wewnętrznej; 

- kluczową rolę w procesie uczenia się odgrywa rozumienie, bez tego mózg nie może 

stworzyć odpowiednich połączeń między poszczególnymi informacjami; dzięki rozumieniu 
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uczniowie potrafią wykorzystywać wiedzę również w innych , odbiegających od schematu 

sytuacjach; nauczyciele dużo rozmawiają z uczniami wspólnie dochodząc do coraz lepszego 

rozumienia pojęć, przykładają dużą wagę – szczególnie w pracy z małymi dziećmi – do 

rozwijania intuicji; 

- z punktu widzenia pracy mózgu nauka jest aktywnym procesem nadawania znaczeń, a z tego 

wynika, że jest zawsze nacechowana indywidualnie i wykorzystuje dotychczasowe 

doświadczenia ucznia; 

- bazuje na ciekawości poznawczej, która prowadzi w mózgu do uwolnienia ważnego 

neuroprzekaźnika, jakim jest dopamina; 

- bazuje na rozwiązywaniu problemów, podejściu zadaniowym, odkrywaniu związków, 

szukaniu wyjaśnień; zakłada, że uczenie się to indywidualny proces tworzenia sieci 

wzajemnych powiązań, czego implikacją jest konieczność osadzenia informacji w 

określonym kontekście; 

- dba o atmosferę sprzyjającą efektywnej nauce i ułatwiającą koncentrację; proces uczenia się 

przebiega najefektywniej, gdy uczniowie są zaintrygowani, w stanie pobudzenia, a nawet 

lekkiego stresu, wtedy w mózgu wydziela się noradrenalina, która ułatwia przyswajanie 

nowych informacji; 

- uczy stawiania ważnych pytań i wspiera uczniów w samodzielnym dochodzeniu do 

odpowiedzi; 

- wykorzystuje różne talenty i uzdolnienia uczniów; 

- uwzględnia zainteresowania i możliwości uczniów, postrzega uczenie się jako proces 

indywidualny, a to oznacza, że wszyscy nie mogą osiągnąć takich samych efektów; rozumie, 

że sukces szkolny nie zawsze zależy od samej tylko pracy ucznia, ale również od czynników 

genetycznych, warunków w jakich się wychowuje, stanu zdrowia, odżywania i wielu innych 

aspektów, szczególnie społecznych; 

- uwzględnia różne kanały przekazywania wiedzy, w tym bardzo ważny kanał wizualny, 

dostarcza różnorodnych wzorców i modeli, bazuje na eksperymentach i doświadczeniach, 

często wykorzystuje nauczanie poglądowe, często korzysta z metod aktywizujących; 

- traktuje uczniów podmiotowo, uczniowie mają wpływ na to, w jaki sposób się uczą; 

- dba o zadania wymagające głębokiego przetwarzania informacji, często stosuje otwarte i 

produktywne ćwiczenia; 

- dba o to, by łączyć wiedzę kognitywną z emocjami, traktuje uczenie się jako proces 

kognitywno – afektywny; 

- łączy informację z różnych przedmiotów; 



 

 172  

- często wykorzystuje metody aktywne, w tym metodę projektu, umożliwia uczniom 

zaspokojenie potrzeby aktywności, bazuje na produktywnych i otwartych zadaniach, które 

można zrobić na różne sposoby; 

- ważny jest proces; 

- błędy traktowane są jako immanentny, naturalny i oczywisty element procesu uczenia się; 

zakłada, że nie można uczyć się nie popełniając błędów, potrafi twórczo wykorzystywać 

błędy; uczeń wie, że ma prawo je popełniać, więc nie boi się wybierać trudnych, obarczonych 

większym ryzykiem rozwiązań; popełnianie błędów nie wiąże się z ryzykiem utraty poczucia 

bezpieczeństwa; 

- bazuje na pozytywnych emocjach, zakłada, że proces uczenia się powinien dostarczać 

pozytywnych przeżyć i prowadzić do takich odczuć jak zadowolenie, szczęście, zachwyt; 

nauczyciel uwzględnia sposób funkcjonowania układu nagrody i jego wpływ na proces 

uczenia się i motywację; 

- bazuje na podejściu kognitywistycznym traktującym uczenie się jako indywidualny proces 

nadawania znaczeń i tworzenia własnej struktury wiedzy (Żylińska, 2013, 284 – 290). 

 

Zakończenie 

Profesor Stanisław Dylak stwierdza, iż zmiana sposobu pracy szkoły jest w zasadzie 

nieuchronna, takie są dzieje wielu systemów społecznych. Wiktoriańska/industrialna szkoła 

spełniła swoje dziejowe zadanie, czas na gruntowną zmianę. Czuje się potrzebę wręcz 

nieustannego aktualizowania systemu edukacyjnego. Presja na zmianę pojawia się niemal 

zewsząd, ze strony wszystkich podmiotów edukacji w szkole, szczególnie zaś ze strony 

samych uczniów. (Dylak, 2013, s. 222) Równocześnie dosyć powszechnie czujemy 

pragnienie, aby przez potęgę transformacji i mediatyzacji nie utracić tego co zawsze było 

najbardziej ludzkie, a więc kontakt twarzą w twarz, umiejętność szczerej, oczyszczającej i 

mobilizujące do życia rozmowy, bliskości, ciepła, życzliwości, pedagogicznej miłości, tego 

wszystkiego pragnę szczególnie życzyć sobie i innym, ludziom mediów, abyśmy nie utracili 

„człowieczej gorącości”. 
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