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Dr Dorota Łażewska1

ZWIĄZEK PEDAGOGIKI Z FILOZOFIĄ W KONTEKŚCIE  
REFORM EDUKACJI

RELATIONS BETWEEN PHILOSOPHY AND PEDAGOGIES 
IN THE CONTEXT OF REFORM 

THE EDUCATIONAL SYSTEM

Summary
Pedagogies is strictly linked with few branches of philosophy, such an-

thropology end ethics. It’s very important to remembering the impact of 
philosophical reflections on educational process. Trying to reform educa-
tional system, we can use the tools of realistic, or idealistic systems of phi-
losophy. Each of them will appoint “an educational goal” and the measures 
to achieve it. In the idealistic point of view, “the goal” means some spe-
cial model to which we aspire through educational activities. On the other 
hand, realistic views shows, that the concrete man is the most important. 
Concrete man can be engaged and remains in the interpersonal relations. 
The quality educational process depends on a choice the philosophical sys-
tem, which keeps the theoretical background of reform the educational 
system.
Translated by Łukasz Kobeszko

KEYWORDS: pedagogies, philosophy, reform educational system. 

Wstęp
Namysł nad związkiem pedagogiki z filozofią jest obecny w literaturze 

specjalistycznej już od wielu lat. I tak, ukazując relację pedagogiki z filozo-
fią, pisze się o „łonie matki – filozofii”, o „filozoficznej pępowinie pedago-
giki” czy o „filozoficznych korzeniach pedagogiki”2. Obecność „pierwiast-
ka filozoficznego” w pedagogice nie jest jednak wystarczająco brana pod 
uwagę w  praktyce pedagogicznej. A przecież, jak zauważył B. Śliwerski, 
„wszystkie kardynalne problemy pedagogiki (...) wychodzą z określonych 
przesłanek ontologicznych, epistemologicznych, aksjologicznych i antro-

1 Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie; 
e- mail: thales.ratio@gmail.com.
2  Gara, 2009, s. 45.
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pologicznych”3. Sama skuteczność pedagogiki zależy też od tego, co peda-
gog wie o człowieku, którego zamierza wychować4. Wiedza o człowieku 
pochodzi zaś z antropologii, będącej jedną z nauk filozoficznych.

 O wpływie przemyśleń filozoficznych na procesy wychowawcze warto 
szczególnie pamiętać w kontekście dyskusji o przyszłym kształcie eduka-
cji. „Świat pedagogiczny stał się bowiem olbrzymim pedagogicznym labo-
ratorium”5. Reformy oświatowe nie zachodzą już cyklicznie, lecz są nieod-
łącznym elementem szkoły podlegającej „systematycznej i ciągłej restruk-
turyzacji”. Zmiany te dotyczą zarówno programów i metod nauczania, jak 
i  organizacji placówek oświatowych. Ważnym elementem doskonalenia 
systemu oświaty jest też permanentne dokształcanie nauczycieli6.   

Celem niniejszego artykułu jest zatem ukazanie wpływu niektórych 
poglądów filozoficznych na teoretyczne założenia dokonujących się współ-
cześnie reform edukacyjnych. Drogą prowadzącą do zmierzonego celu jest 
wpierw ukazanie związków łączących pedagogikę z filozofią, a zwłaszcza 
wyeksponowanie roli, jaką filozofia pełni w określaniu celów wychowaw-
czych. Następnie zostanie zaprezentowana filozofia egzystencjalizmu, 
pragmatyzmu i  progresywizmu oraz dokonana w  świetle ich teoretycz-
nych założeń krytyka współczesnej szkoły a  także propozycje jej zrefor-
mowania. Na koniec zostanie zaprezentowany wkład filozofii realistycznej, 
w kształtowanie celów wychowawczych zreformowanej szkoły.

Znajomość filozoficznych podstaw edukacji powinna być bliska nie 
tylko autorom reform oświatowych, lecz także nauczycielom i pedagogom. 
Dlatego też nauczyciele i pedagodzy, obok doskonalenia umiejętności dy-
daktycznych i wychowawczych, powinni również zapoznać się z filozoficz-
nymi założeniami różnorodnych metod, celów i programów wychowaw-
czych. Autorzy reform oświatowych, projektując nowy kształt edukacji, 
będą bowiem kierować się wybranym przez siebie poglądem filozoficznym 
na temat natury świata i człowieka. Fundamentem, proponowanych przez 
różnych reformatorów, modelów edukacji jako projektów pewnych od-
działywań pedagogicznych są zawsze jakieś założenia teoretyczne będące 
odzwierciedleniem różnych koncepcji filozoficznych. Historia myśli ludz-
kiej obfituje z kolei w różnorodne style filozoficzne7. Natomiast nauczyciele 

3  Gara, 2009, s. 49.
4  Gogacz, 1997, s. 16.
5  Sztobryn, Śliwerski, 2003, s. 1.
6  Pachociński, 2003, s. 14 – 15, 53, 54, 59 – 60.
7  Problem rozbieżności systemów filozofii wyjaśnia M. A. Krąpiec w: Rozumieć 
filozofię i naukę, [w:] Wprowadzenie do filozofii. Przewodnik, t. 3, red. P. Gondek, 
Lublin 2000, s. 43 – 67.
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i pedagodzy będą realizować opracowane przez reformatorów programy. 
Od jakości nurtu filozoficznego, wybranego przez reformatorów, zależeć 
następnie będzie wartość procesów wychowawczych dokonujących się 
właśnie zgodnie z filozoficznymi zasadami owego nurtu.

1. Związek pedagogiki z filozofią
Pedagogika jest ściśle związana z takimi dyscyplinami filozoficznymi, 

jak antropologia (teoria człowieka) oraz etyka (filozofia moralna). Podsta-
wę pedagogiki stanowią więc zawsze: jakieś rozumienie człowieka, wypra-
cowane przez antropologię, oraz koncepcja moralności - ustalona przez 
etykę. Antropologia i etyka zaś wspierają się w rozumieniu bytu w ogóle, 
czyli w  metafizyce. Z tego też powodu pedagogika jest traktowana jako 
pochodna poglądów filozoficznych8.

Antropologia szuka zatem odpowiedzi na pytanie – kim jest człowiek? 
W tym celu bada jego strukturę bytową, naturę, właściwości i władze. Filo-
zofia człowieka wskazuje więc „na to, co” w człowieku wychowujemy”. Ten 
zbiór wiedzy stanowi z kolei materiał wyjściowy dla etyki, która z owych 
danych wyprowadza zasady właściwego człowiekowi postępowania. Etyka 
określa to, do czego wychowujemy, czyli wyznacza cel wychowania. Wy-
czytane z  natury człowieka i  zalecone przez etykę normy postępowania 
„wprowadza w życie” pedagogika9. Ze względu na wzajemne powiązania 
tych trzech nauk należy stwierdzić, że antropologia i etyka to „nauki filo-
zoficzne współdziałające z pedagogiką.” Pedagogikę zaś trzeba wtedy uznać 
za filozofię stosowaną10, stanowiącą ukoronowanie etyki i antropologii11.

Bez refleksji nad tym, kim jest człowiek, którego pedagogika „ma 
ambicje wychowywać i  edukować”, lub do czego wychowanie to będzie 
zmierzać, nie można podjąć żadnych oddziaływań wychowawczych. 
Jest tak dlatego, ponieważ „to, jak postrzegamy świat, jakie właściwości 
przypisujemy człowiekowi oraz jakiej hierarchizacji wartości dokonuje-
my, rzutuje na sferę naszych działań i  odniesień wobec otaczającej rze-
czywistości. Nasz wybór treści i metod kształcenia wyprowadzony zostaje 
z  jakiegoś zrozumienia świata, człowieka i  wartości, ich egzystencjalnej  
roli i znaczenia”12.

8  Wołoszyn, 1998, s. 171 – 172.
9  Wojtyła, 2007, s. 36 – 37; Gogacz, 1997, s. 15 – 22. 
10  Suchodolski, 1966.
11  Gogacz, 1993, s. 24 – 27.
12  Gara, 2009, s. 48; Por. tamże, s. 50, 52, 63 – 65.
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2. Cel wychowania
I tak praktyka pedagogiczna, jak każda działalność, zmierza do osią-

gnięcia jakiegoś celu. Celem pedagogiki jest udoskonalenie człowieka, 
czyli edukacja rozumiana jako wyprowadzenie człowieka ze stanu natury 
do stanu kultury. Pytanie o  to, co pedagog zamierza udoskonalić w wy-
chowanku jest pytaniem pierwszoplanowym. „Pytanie – jak to osiągnąć? 
– jest raczej wtóre”13. Rozumienie celu oddziaływań wychowawczych jest 
zaś uzależnione od wiedzy na temat tego, kim jest człowiek. Poglądy na 
naturę ludzką formułuje z kolei antropologia filozoficzna zbudowana na 
metafizyce bytu14. Wybór celów wychowania zależy zatem od przyjętych 
rozstrzygnięć filozoficznych. Podstawą teleologii wychowania mogą być 
różnorodne wersje filozofii, które można sprowadzić do realizmu lub ide-
alizmu. Według szkoły idealistycznej cel wychowawczy istnieje niezależnie 
od podmiotu podlegającego wychowaniu. Cel ten jest pewną koncepcją 
lub modelem, do którego należy dążyć poprzez działanie wychowawcze. 
„W tej interpretacji ważniejsze są konstrukcje myślowe na dany temat niż 
sam realnie istniejący byt, jakim jest człowiek. Zatem ważniejsze jest to, co 
ja myślę o danej osobie, jakie mam o niej wyobrażenie niż konkretna oso-
ba”15. Ideał wychowawczy jako konstrukcja myślowa może być dowolnie 
przyjęty w zależności od tego, co w danym czasie ludzie uznają za waż-
ne. Cele pedagogiki byłyby zatem uzależnione od zmiennych warunków 
społecznych. W takim przypadku należałoby zaniechać czynności wycho-
wawczych aż do czasu, kiedy ukształtują się godne uznania warunki spo-
łeczne. Trzeba również pamiętać, iż cel wychowawczy w postaci modelu 
„może wywołać jedynie frustrację, gdyż sposobem wychowywania stanie 
się porównywanie siebie z wzorem, którego nikt w pełni realnie nie osią-
gnie”16. Pedagogika oparta na ideach odwraca od człowieka. We współ-
czesnej edukacji dominuje jednak idealistyczna wersja celów wychowania 
i kształcenia. 

3. Egzystencjalizm a reforma edukacji
Przykładem filozofii idealistycznej, która może stać się teoretycznym 

założeniem reform edukacji jest egzystencjalizm. Egzystencjaliści kryty-
kują współczesny model edukacji szkolnej, proponując zarazem ulepsze-
nie procesów wychowawczych. Zdaniem egzystencjalistów szkoła od-
13  Sobczak, 2000, s. 32 – 33, 13, 37; Por. Kunowski, s. 41.
14  Modele człowieka oraz postulowane ideały wychowawcze opisuje Gara, 2009, 
s. 120 – 125.
15  Sobczak, 2000, s. 106; Por. s. 12 – 13, 51, 104.
16  Gogacz, 1997, s. 40, 43, 46.
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zwierciedla postawy obecne w społeczeństwie masowym, które opierając 
się na masowej produkcji, zaspokajają potrzeby jak największej grupy lu-
dzi. Osoba zostaje wtedy zredukowana do jednostki, której potrzeby moż-
na zmierzyć i wystandaryzować. Człowiek, poddany tyranii przeciętności, 
traci swoją indywidualność i wyjątkowość. Ogarnięta „ideologią przecięt-
ności” szkoła również przypomina „oświatową fabrykę”, z której „schodzą”, 
jak z linii produkcyjnej, absolwenci podobni do gotowych, standartowych 
produktów. Szkoła posługuje się bowiem tworzonymi masowo materia-
łami dydaktycznymi oraz narzuca uczniom pracę w grupach, zmuszając 
ich do identyfikowania się z nimi i wykonywania wspólnych zadań. Szkoła 
definiuje również role zawodowe i społeczne, które uczniowie mają pełnić 
po ukończeniu edukacji. Wpaja określone normy etyczne, ekonomiczne 
czy polityczne. Pozbawia samodzielnego myślenia, zachęca do konformi-
zmu oraz uczy braku odpowiedzialności za swoje życie. Ten współczesny 
model szkoły nie pozwala zatem uczniom na dokonywanie samodzielnych 
wyborów oraz przyczynia się do utraty indywidualności ucznia.

W celu poprawy jakości kształcenia i  wychowania egzystencjaliści 
proponują tzw. „otwarte uczenie się”. Polega ono na prowadzeniu lekcji, 
w trakcie których uczniowie będą mieli możliwość swobodnego wyboru 
tego, czego chcą się uczyć, zgodnie z własnymi zainteresowaniami. O przy-
datności wiedzy decyduje bowiem to, jaki ona ma sens dla ucznia. Zda-
niem egzystencjalistów na lekcji nie jest potrzebna dyscyplina polegająca 
na podporządkowaniu się jakiemuś autorytetowi. Jasno sprecyzowane re-
guły są ograniczone do minimum. Źródłem dyscypliny jest wtedy natu-
ra, kultura oraz władza zwierzchnia. W przyrodzie bowiem obowiązują 
pewne prawa, które dziecko zauważy na podstawie konsekwencji swoich 
działań (np. nie podlewane kwiaty więdną). Również społeczeństwo rządzi 
się własnymi prawami, które dziecko „instynktownie wyczuwa”. Natomiast 
władza zwierzchnia (np. polecenie przełożonego) powinna być używana 
w wyjątkowych sytuacjach, jedynie wtedy, gdy wychowankowi grozi jakieś 
niebezpieczeństwo17. „Otwarte uczenie się” daje uczniom możliwość wy-
boru. Poprzez wybory tworzą oni samych siebie, stają się tym, czym pra-
gną być. Człowiek bowiem jest pierwotnie niczym. Nie mając określonej 
natury, stanowi pewien projekt, który należy zrealizować poprzez sumę 
aktów, decyzji i działań. Człowiek (uczeń) będzie zatem tym, czym sam 
siebie uczyni. Należy też rozwijać w uczniu przekonanie, iż jego życie, jako 
człowieka, polega na nieustannym dokonywaniu wyborów, za które każdy 

17  Gutek, 2003, s. 110 – 129.
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sam ponosi odpowiedzialność 18.
Egzystencjaliści zalecają także, aby w procesie edukacyjnym uwzględ-

nić kategorię losu. Wychowanie byłoby zatem próbą wtajemniczenia 
ucznia we własny los i jego życiowe zadania. Oddziaływanie wychowaw-
cze, kierujące się przesłankami filozofii egzystencjalnej, powinno zmie-
rzać także do powstrzymania, obecnego we współczesnej szkole, zjawiska 
„dehumanizacji” relacji międzyosobowych. Środkiem do tego celu jest zaś 
uczenie nawiązywania dialogu z „Innym”. Jak bowiem wyjaśnia egzysten-
cjalny filozof Emmanuel Mounier, „osoba istnieje, tylko zwracając się ku 
drugiemu człowiekowi, tylko poprzez drugiego człowieka można siebie 
poznać, tylko w  drugim człowieku można siebie odnaleźć.” Dlatego też 
ważnym zdarzeniem losowym jest spotkanie polegające na zetknięciu się 
„z prawdziwym człowiekiem, który wskaże cel życia, porwie za sobą, wcią-
gnie na drogę wysiłków, ukaże sens pracy nad sobą”19. Cechą autentycz-
nego spotkania jest to, iż dotyka ono najgłębszego „ja” jednostki ludzkiej 
oraz przeobraża ją, odmieniając jej życie. Spotkanie z drugim „Ty” może 
być okazją do nawiązania dialogu będącego dążeniem do wzajemnego 
zrozumienia (element poznawczy), zbliżenia (element emocjonalny) oraz 
współdziałania (element prakseologiczny)20.

4. Pragmatyzm a reforma edukacji
Zasady, które kształtują styl edukacji XXI wieku, pochodzą jednak na 

ogół z filozofii pragmatyzmu nazywanej filozofią działania (z gr. pragma 
– czynność). Założeniem pragmatyzmu jest pogląd, iż warunkiem praw-
dziwości wiedzy jest użyteczność. Wiedza jest zatem wtedy prawdziwa, 
kiedy jest użyteczna, służąc do rozwiązywania praktycznych problemów. 
Poznawanie (myślenie) jest jedynie instrumentem, czyli narzędziem słu-
żącym do rozwiązywania różnych problemów. Zadaniem myślenia nie jest 
zatem odkrywanie abstrakcyjnych prawd, lecz rozwiązanie problemu spo-
łecznego, wychowawczego lub moralnego. Z pragmatyzmem wiąże się za-
tem niechęć do filozofii spekulatywnej, która jest uważana za bezużyteczną  
dla życia21.

18  Sartre, 2001, s. 131 – 132 – 139, 140.
19  Miksza [w:] Sztobryn, Śliwerski, 2003, s. 96,102, 107.
20 Tarnowski [w:] Sztobryn, Śliwerski, 2003, s. 88; Por. Murzyn, 1999, s. 30 – 32.
21  Twórcą tak rozumianego instrumentalizmu jest amerykański filozof John 
Dewey. Przegląd myśli Dewey’a jest zamieszczony w „Wyborze pism pedagogicz-
nych” (opr. J. Pieter, Wrocław 1967). Analizą pragmatyzmu zajmuje się Ośrodek 
badań nad Pragmatyzmem im. J. Dewey’a, działający na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim; Por. E. Chudoba, Horyzonty pragmatyzmu, [w:] Edukacja filozoficzna, 
46,  (2008), s. 175- 184.
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W świetle zasad filozofii pragmatycznej nauczanie nie może polegać 
tylko na prostym przekazywaniu wiedzy. Sposobem zdobywania wiedzy 
(doświadczeń) ma być „uczenie się przez działanie”. Nie można bowiem 
oderwać myślenia od działania. Myślenie jest niepełne, jeśli nie zostanie 
przetestowane za pomocą sytuacji problemowej. Rozwiązanie problemu 
jest okazją do wzbogacenia wiedzy, którą można wykorzystać do rozstrzy-
gnięcia następnego problemu. Dlatego też poszczególne doświadczenia 
należy oceniać według tego, w  jakim stopniu stymulują zdobywanie no-
wych doświadczeń. Na ich uzyskiwaniu polega rozwój, który jest celem 
edukacji. Rozwiązywanie problemów jest przy tym procesem społecznym. 
Tylko bowiem w grupie, dzięki współpracy, może dojść do wymiany do-
świadczeń. 

Szkoła natomiast jest miejscem, gdzie przechowuje się i rekonstruuje 
doświadczenia minionych pokoleń. Szkoła upraszcza, oczyszcza i równo-
waży je tak, aby przystawały do potrzeb współczesności oraz do stopnia 
dojrzałości ucznia22.

5. Progresywizm
Z pragmatyzmem wiąże się koncepcja progresywizmu. 
Progresywiści wystąpili przeciwko tradycyjnemu programowi naucza-

nia opartemu na wiedzy książkowej. Dotychczas najważniejszym źródłem 
wiedzy był podręcznik, natomiast metodą przyswojenia wiedzy – pamię-
ciowe opanowanie wiadomości. Aby z  tym zerwać, w  zreformowanym 
progresywistycznie szkolnictwie dokonano więc redukcji wielu lektur dla 
dzieci i  młodzieży. Ponadto progresywiści poszukują metod nauczania 
bardziej elastycznych od tych, które proponuje szkoła tradycyjna. Eduka-
cja powinna bowiem zapewnić dziecku możliwość swobodnego rozwoju 
prowadzącego do nabycia takich cech, jak: kreatywność, samodzielność 
i  zdolność do wyrażenia własnego „ja”. Celem edukacji ma też być roz-
wijanie zdolności twórczych, kształtowanie wrażliwości estetycznej oraz 
zdobywanie konkretnych umiejętności. Środkiem prowadzącym do osią-
gnięcia owych celów jest, opracowana przez W. Kilpatricka, metoda pro-
jektów. Metoda ta polega na zorganizowanym działaniu uczniów, którzy 
sami wybierają zadanie, planują etapy jego realizacji oraz wykonują za-
mierzony przez siebie plan działań. Ważnym momentem jest identyfikacja 
problemu, jego rozwiązanie oraz przetestowanie tego rozwiązania w dzia-
łaniu. Głównym zadaniem nauczyciela jest inicjowanie oraz nadzorowanie 

22  Gutek, 2003, s. 82 – 106. 
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realizacji projektów. Nauczyciel to przewodnik, który na pierwszym planie 
stawia zainteresowania uczniów, nie zaś swoją osobę. Nauczyciel powinien 
posiadać wiedzę z zakresu różnych przedmiotów, ponieważ realizacja pro-
jektu jest zadaniem interdyscyplinarnym, wymagającym posługiwania się 
informacjami z zakresu różnych dziedzin kultury. Nauczyciel to również 
ktoś, kto dysponuje wiedzą na temat mechanizmów pracy zespołowej.

Uczniowie, biorący udział w  metodzie projektów, uczą się przy tym 
zasad panujących w demokratycznym społeczeństwie. Należą do nich: go-
towość do weryfikacji tradycyjnych norm i wartości przekazanych przez 
poprzednie pokolenia, otwarta debata, dyskusja, rozważanie wszystkich 
„za” i „przeciw”, swobodne dociekania prowadzące do podejmowania de-
cyzji mających wpływ na zmiany społeczne. Praca metodą projektów przy-
czynia się zatem do ukształtowania „nowego człowieka”, który „nie uznaje 
pewników teologicznych, metafizycznych, politycznych i ekonomicznych”, 
lecz preferuje postawy krytyczne23.

6. Realizm filozoficzny a reforma edukacji
Szukając lepszych rozwiązań niż wyżej zaprezentowane, można posłu-

żyć się współczesną filozofią realistyczną. Punktem wyjścia jest tu realny 
człowiek, którego należy wychować, licząc się z  jego strukturą bytową. 
Najważniejszym jej elementem jest zaś istnienie, dzięki któremu człowiek 
może nawiązać relacje osobowe wiary, nadziei i miłości. I tak relacja wia-
ry polega na wzajemnym przekazywaniu prawdy. Postacią tej relacji jest 
prawdomówność oraz zaufanie. Prawdomówność występuje wtedy, gdy 
osoby przekazują sobie informacje prawdziwe, to znaczy mówią prawdę. 
Zaufanie natomiast jest otwarciem się na prawdę. Wzajemność przekazy-
wania prawdy polega zatem na oddziaływaniu prawdą oraz na otwarciu 
się na prawdę. Kłamstwo i brak zaufania hamuje, a nawet niszczy osobo-
wą relację wiary. Relacja nadziei polega na wzajemnej wymianie dobra. W 
aspekcie czynnym będzie to świadczenie, okazywanie dobra. W aspekcie 
biernym zaś to otwartość na dobro i umiejętność jego przyjęcia. Relacja 
miłości posiada różne poziomy. I tak, jeśli powoduje życzliwe współprze-
bywanie, wzajemną akceptację, nazywana jest upodobaniem (connatura-
litas). Innym rodzajem miłości jest „miłość na poziomie uczuć” (concupi-
scentia), której przejawem jest poszukiwanie dobra dla siebie. Natomiast 
pragnienie dobra dla ukochanej osoby jest miłością w pełni osobową nazy-
waną dilectio, której odmianami są: przyjaźń („amicitia”), miłość połączo-

23  Gutek, 2003, s. 296 – 309.
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na z cierpieniem („amor”), bezinteresowna troska („caritas”) oraz miłość 
Boga do człowieka („agape”). Relacja miłości przejawia się również w sfe-
rze uczuć i emocji stanowiących nieodłączny element budowy człowieka 
złożonego z duszy i ciała. Trwanie w relacjach osobowych jest właściwym 
środowiskiem osób. Bez zaufania czy miłości człowiek niejako „zamiera”. 
Celem wychowania byłoby zatem uczenie nawiązywania relacji między-
osobowych oraz coraz pełniejsze uwzględnianie w owych relacjach tego, 
co prawdziwe i dobre24.

Zakończenie
Pomimo tego, iż obecność problemów filozoficznych nie zawsze jest 

dostatecznie uwyraźniona w literaturze dotyczącej praktyki pedagogicznej, 
to jednak wpływ przemyśleń filozoficznych na przebieg procesów eduka-
cyjnych jest realny. Problematyka wychowania i kształcenia nie może być 
więc redukowana do zagadnień tylko psychologiczno-socjologicznych. 
„Przewodnią intencją filozoficzności jest bowiem to, by zrozumieć otacza-
jącą rzeczywistość, główną intencją pedagogiczności jest natomiast doko-
nywanie konstruktywnych zmian i przekształcanie rzeczywistości”25 oraz 
kształtowanie nowych, lepszych ludzi. Idealistyczne modele reform edu-
kacji dążą nawet do ukształtowania „nowego typu człowieka” o osobowo-
ści innowacyjnej. Uzyskanie w uczniach zachowań innowacyjnych (twór-
czych), a nie replikacyjnych (odtwórczych) wymaga z kolei zreformowania 
samej „instytucji kształcenia”, która jest jeszcze na usługach społeczeństwa 
przemysłowego26. Założenia współczesnych reform szkolnictwa odwołują 
się więc (wprost lub nie wprost) do przemyśleń filozoficznych. Mają one 
jednak charakter głównie idealistyczny. Można zatem postulować, choćby 
dla porównania, korzystanie przy reformach także z filozofii realistycznej. 
W odróżnieniu od idealizmu, filozofia ta nie ma kształtować „nowego 
człowieka”, lecz pomóc temu, który już istnieje, w wyrażeniu tego, że jest 
i czym jest, tzn. że stanowi byt istniejący, rozumny i wolny.
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