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Po co uczeń ma się uczyć? 

 

Jak to się dzieje, że dziecko, które w drodze do przedszkola zasypuje swoją mamę dziesiąt- 

kami pytań z cyklu „A co to jest? A dlaczego?”, zachowuje tą naturalną ciekawość świata 

tylko w pierwszym okresie nauki w szkole, a potem stopniowo ją gubi, aby w gimnazjum nie 

tylko zobojętnieć na liczne oferty wiedzy, ale nawet z okrzykiem radości przyjmować każdą 

wiadomość, że dzisiaj lekcji nie będzie?  

 

Czy potrzeba wiedzy, albo szerzej – informacji,  jest czymś tak samo przyrodzonym, jak 

potrzeba afiliacji albo uznania, czy też, jak opisał to A. Maslow, jako jedna z potrzeb roz- 

woju, sytuuje się na szczycie piramidy potrzeb ludzkich? Że trzeba ją najpierw wywołać, 

ukształtować, a dopiero potem będzie ona źródłem  nigdy niezaspokojonych dążeń człowieka 

poszukującego odpowiedzi na tysiące pytań? 

 

Jak to się dzieje, że to co miało być przywilejem, potem powszechnym prawem,  gdy stało się 

„obowiązkiem szkolnym”, staje się uciążliwością, czymś, co w najlepszym przypadku jest 

nieuniknioną koniecznością, a najczęściej – „pańszczyzną” do odrobienia? 

 

Czy szkoła – to taki system, który niszczy naturalny pęd dziecka do wiedzy, czy raczej insty- 

tucja, która nie potrafi u swych uczniów zbudować rzeczywistej motywacji do zdobywania 

wiedzy? Czy w miejsce „uczę się, aby być” [„pełnym” człowiekiem] realizuje się tam model 

„uczę się, aby mieć” [stopień, świadectwo]? Czy do szkoły się chodzi, czy w szkole się uczy? 

Czy należy uczniów zmuszać do nauki, czy do niej zachęcać? 

 

Z okresu moich studiów pedagogicznych pamiętam wykładowcę, który nam tłumaczył 

subtelności procesów kształcenia, przywołując, bodajże angielskie przysłowie, że konia 

można co prawda doprowadzić do wodopoju, ale nie można zmusić, by się z niego napił! 

Idąc tropem tej metafory, należy stwierdzić, że ucznia można zmusić do przychodzenia do 

szkoły, ale nie można go zmusić do uczenia się. Co więc można uczynić, „aby oni chcieli 

chcieć”? 

 



Przypomnijmy sobie elementarz teorii motywacji. Motyw – to bodziec skłaniający do 

określonego działania, które ma zaspokoić jakąś potrzebę, a motywacja – to ogół motywów, 

którymi kieruje się człowiek w swym działaniu.  Bywa wewnętrzna – pobudzająca do 

działania, które jest wartością samą w sobie, na przykład zainteresowania, zamiłowania, lub 

zewnętrzna, występująca w postaci zachęty do działania, za które można uzyskać nagrodę lub 

uniknąć kary. Nie do przecenienia jest wpływ motywacji na procesy poznawcze, pamięci i 

myślenia. Psychologowie wyróżniają ponadto motywację dodatnią – gdy napędza nas 

pragnienie uzyskania czegoś, i ujemną – gdy pragniemy czegoś uniknąć. Motywacja może 

być  słaba i silna. Jednak jej natężenie nie ma prostego przełożenia na sprawność i stopień 

trudności realizowanych pod jej wpływem zadań. Wykazano, że istnieje określony, 

optymalny poziom motywacji dla określonego stopnia trudności rozwiązywanych 

problemów. Mówią o tym dwa prawa Yerkesa-Dodsona: Pierwsze: „W miarę wzrostu 

natężenia motywacji sprawność działania wzrasta do pewnego poziomu, po czym zaczyna 

spadać, a przy bardzo wysokim natężeniu motywacji sprawność działania jest niska.” Drugie: 

”W rozwiązywaniu zadania łatwego największą sprawność osiąga się przy wysokim poziomie 

motywacji, a rozwiązywanie zadań trudnych – przy niskim poziomie motywacji.”
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Po co  przypominam to historyczne już źródło wiedzy psychologicznej nauczycieli? Bo moje 

kilkudziesięcioletnie obserwacje funkcjonowania szkoły, nauczycieli, ale także rodziców 

uczniów każą mi sądzić, że owa elementarna wiedza jest im obca, albo całkowicie zapom- 

niana. Codzienność większości szkół, nie tylko polskich, bardzo trafnie scharakteryzował 

profesor Uniwersytetu Gerharda Merkatora w Duisburgu – Gerd Miztel w pracy „Psychologia 

kształcenia”:   

„Ciągle jeszcze dominuje punkt widzenia, który skłania do postrzegania klasy jako miejsca 

produkcji („fabryki uczenia”). Zgodnie z tym poglądem […] uczniowie, niczym pracownicy 

fabryki, są oceniani (nagradzani lub chwaleni) przede wszystkim za osiągnięcia; to co robią, 

co czynią z korzyścią dla pracodawcy. Pracownicy przedsiębiorstwa wymieniają swoje 

dokonania na pieniądze. Podobnie uczniowie w ramach lekcji zorientowanej na produkcję 

mogą „wytwarzać” osiągnięcia, ponieważ otrzymują za to stopnie albo określone przywileje. 

[..] Jeżeli nauczyciele – jawnie lub otwarcie – postrzegają klasę szkolną jako miejsce 
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produkcji, to przywiązują wagę do nienagannej pracy prowadzącej do osiągnięć, a nie do 

samego procesu uczenia.”
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Ja uzupełniłbym jeszcze ten obraz o rodziców. Bo to oni zachowują się często, jakby kupo- 

wali u swoich dzieci „produkt” ich „pracy” w „fabryce osiągnięć”, czyli szkole, płacąc im 

gotówką lub drogimi prezentami za dobre świadectwo, maturę, dostanie się na studia!  

 

A gdzie w tym stara rzymska zasada Seneki Młodszego: Non scholae, sed vitae discimus  (Nie 

dla szkoły a dla życia się uczymy)? 

 

Jak współcześnie określa się zadania polskiej szkoły, szerzej – systemu oświaty, w odnie- 

sieniu do kształcenia, w tym nauczania-uczenia się? Nie odnajdziemy zapisów tych zadań w 

ustawie o systemie oświaty. Dopiero w rozporządzeniu  w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 

można odszukać co jest zadaniem szkoły w tej dziedzinie. Czytamy tam, między innymi: 

„Szkoła w zakresie nauczania, co stanowi jej zadanie specyficzne, zapewnia uczniom        

w szczególności:  

1) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze 

zrozumieniem, w tym w językach obcych, 

2) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie 

umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia, 

3) dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych 

treści, 

4) rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności 

(przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych), 

5) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, 

6) przekazywanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do 

lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie, 

7) poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego, 

                                                 
2
 Gerd Mitzel, Psychologia kształcenia, w: Pedagogika, Tom II,  red. B.Śliwerski, Gdańsk 

2006, s. 277 

 



8) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury 

europejskiej.” 

 

Jeszcze lepiej to wygląda w zapisie, adresowanym do nauczycieli szkół podstawowych: 

„Nauczyciele w szkole podstawowej dostosowują sposób przekazywania odpowiedniej 

wiedzy, kształtowania umiejętności i postaw uczniów do naturalnej w tym wieku 

aktywności dzieci, umożliwiają im poznawanie świata w jego jedności i złożoności, 

wspomagają ich samodzielność uczenia się, inspirują je do wyrażania własnych myśli              

i przeżyć, rozbudzają ich ciekawość poznawczą oraz motywację do dalszej edukacji.” 

 

W części dotyczącej szkół ponadgimnazjalnych czytamy: „W liceum ogólnokształcącym, 

liceum profilowanym, technikum, uzupełniającym liceum ogólnokształcącym i technikum 

uzupełniającym uczniowie kształcą swoje umiejętności w celu wykorzystania zdobytej 

wiedzy we współczesnym świecie. Szczególnie istotnym zadaniem jest odpowiednie 

przygotowanie uczniów do podjęcia pracy.” 

 

Jednak nie te zapisy przesądzają o tym jakie motywacje do nauki kierują uczniami polskich 

szkół. Decydującą rolę, moim zdaniem, odgrywa tu obowiązujący w naszych szkołach system 

oceniania, klasyfikowania, a przede wszystkim – egzaminowania uczniów. Najnowsze Roz- 

porządzenie  z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfi- 

kowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzami- 

nów w szkołach publicznych, obowiązek szkól wprowadzania do swych statutów jego uszcze- 

gółowionych zasad, jako szkolnego systemu oceniania uczniów, czyni z tego mechanizmu 

dominujący sposób motywowania ucznia do pracy. 

Bo też i autorzy tego rozporządzenia nie stracili z oczu motywacyjnego charakteru tego 

systemu, gdy w § 3 zapisali: 

„  2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o 

postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 



4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej.” 

 

    Mamy więc klasyczny model motywacji zewnętrznej, która w codziennej praktyce szkolnej 

przybiera zarówno formę motywacji negatywnej - uczę się tylko tyle, aby uniknąć oceny 

niedostatecznej, jak i pozytywnej – uczę się aby uzyskać stopień celujący lub bardzo dobry, 

świadectwo z wyróżnieniem itp. 

 

Gdy obraz ten uzupełnimy o obowiązujący nauczycieli, ale dotykający w jego konsekwencji i 

uczniów, dokument – rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów, gdy połączymy to z nakręcaniem atmosfery 

wokół roli sprawdzianów i egzaminów kończących trzy ostatnie etapy kształcenia, jako 

kryteriów decydujących o szansach na przyjęcie do szkół wyższego stopnia, to pojawi nam 

się wewnętrznie spójny system szkolny, w którym jedynym liczącym się w praktyce moty- 

wem uczenia się ucznia jest uczenie się na stopnie i „pod testy”. A sam test egzaminacyjny 

pisany jest w ostrym stresie, bo od liczby uzyskanych tam punktów zależy wszystko.   A wie- 

my wszak, że zbyt wysoki poziom motywacji nie sprzyja rozwiązywaniu trudnych zadań! 

 

W ten oto sposób coś, co miało być środkiem do celu – motywować ucznia do zdobywania 

wiedzy i umiejętności, bo to one zadecydują o jego rzeczywistej karierze życiowej, staje się 

celem samym w sobie! Doszliśmy do takiego stanu, że nawet nauczyciele podejmują studia 

podyplomowe nie dlatego, że pragną zdobyć nowe lub poszerzyć już posiadane wiadomości i 

umiejętności, a jedynie aby uzyskać stosowny dyplom, który pozwoli im na awans lub zapo- 

biegnie zwolnieniu z zawodu! Nie dla wiedzy się uczymy, a dla szkoły… 

 

Czy można taki stan rzeczy zmienić? I czy w ogóle należy zmienić? Nie twierdzę, że należy 

zrezygnować z ocen szkolnych i egzaminów. Ale warto podjąć trud znalezienia „złotego 

środka”. To prawda, że zawsze znajdą się uczniowie, którzy w szkole będą „odrabiali pań- 

szczyznę” Ale należy coś zmienić w tym powszechnie funkcjonującym systemie „trzech Z” 

[Zakuć, Zdać, Zapomnieć]. Jeżeli tego nie uczynimy, to za kilkadziesiąt lat nie będzie miał 

kto programować komputerów, które będą za człowieka sterowały nie tylko produkcją i usłu- 

gami, ale i życiem samego człowieka. Bo wszyscy uczniowie wszystkich szkól, po zdaniu 



wszystkich egzaminów – zapomną wszystkiego, czego się uczyli… Przepraszam – czego ich 

uczono! Bo ” Non scholae, sed vitae discimus” ! 

 

 

 Tekst ten został opublikowany w „Gazecie Szkolnej”  nr 41-42/2007  
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