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Transgresje w edukacji. O przekraczaniu progów edukacyjnych
Zwrócenie uwagi na progi, które są nieodłącznym elementem edukacji, służyć może pogłębieniu
dyskusji o jej dynamice i ambiwalencji. Progi, które wyznaczają różne etapy życia człowieka, mogą
stanowić bowiem zarówno szansę na rozwój, jak również stawać się wydarzeniem niezrozumiałym czy
wręcz trudnym i zatrważającym. Wiele zależy od tego, w jakich okolicznościach i w jaki sposób
dokonuje się owo przejście, jak będzie odbierane przez środowisko społeczno-kulturowe. Może być
zaszczytem, szansą na rozwój, niezauważalnym, niezrozumiałym zjawiskiem, albo wręcz nieznaną,
przerażającą rzeczywistością. W tym sensie edukacja jawi się jako swoista gra o nasze możliwości.
Uczestnicząc w tej grze przechodzimy przez kolejne progi i szczególnego znaczenia nabiera jakość tego
przejścia – może być ono bowiem łatwe, bezpieczne, radosne, rozwojowe, albo też trudne,
niebezpieczne, traumatyczne, zaburzające. Zachęcamy zatem do spojrzenia na fenomen jakości
przechodzenia przez progi edukacyjne z różnych perspektyw: pedagogicznej, psychologicznej,
socjologicznej, kulturoznawczej, filozoficznej, a także od strony innych nauk zajmujących się
człowiekiem, mając na uwadze zarówno kwestie praktyki, jak i teorii edukacji. Punktem wyjścia dla
dyskusji i analiz proponujemy uczynić takie zagadnienia, jak:
Progi, bariery, granice i transgresje edukacyjne w kontekście uwarunkowań aksjologicznych: progi
edukacyjne stanowią o dynamice w systemie edukacji. Pełnią w nim rolę zastawek, które wyznaczają
trajektorie oświatowych, a więc i kulturowych, strategii rozwoju społeczeństwa. Tym samym mogą
one stanowić podstawę dla refleksji nad specyfiką aksjologicznych fundamentów systemu
społecznego, tworzonych zawsze w sposób swoiście arbitralny, zgodnie z przyjętym, określonym
porządkiem wartości. Obszarem zainteresowań badawczych w tym zakresie mogą być m.in. programy
kształcenia opracowane dla kolejnych etapów tzw. kariery szkolnej lub sposoby organizacji samego
procesu edukacji na każdym etapie, programy zarówno oficjalne, jawne, deklarowane, jak i te
nieoficjalne, ukryte, nieartykułowane.
Progi, bariery, granice i transgresje w architekturze i architektonice przestrzeni edukacyjnych:
kolejną grupą wątków do dyskusji ściśle związanych z problematyką progów w edukacji są
zagadnienia dotyczące fragmentaryzacji przestrzeni fizycznej i fenomenologii miejsca. Przestrzenie
edukacyjne są w sposób znaczący – symboliczny, przenośny bądź dosłowny – oddzielane, progowane
względem innych przestrzeni fizycznych, społecznych, rejonów działań i rezerwuarów znaczeń. Do
dyskusji zapraszamy filozofów i badaczy, którzy są zainteresowani zjawiskami konstrukcji, znaczeń i
funkcjonalności progów w przestrzeniach edukacyjnych, a także konsekwencji, które ich architektura i
architektonika wywołuje w praktyce edukacyjnej.
Zjawiska progowe w edukacji: próg, bariera, granica, transgresja, tranzycja: progi w edukacji to
także istotne zagadnienie teoretyczne. Proponujemy do dyskusji i analiz problematykę filozoficznych
konstrukcji, modeli naukowych, a także kategorii czy teorii, za pomocą których identyfikujemy,
wyodrębniamy, opisujemy i wyjaśniamy zjawiska progów edukacyjnych. W obszarze naszych
zainteresowań pozostaje również kwestia ideologii edukacyjnych, religijnych, politycznych i
społecznych, promujących pedagogie i doktryny przyjmujące określone wizje przyszłości i znaczenia
progów edukacyjnych: ich ukształtowania oraz strategii, taktyk i zachowań, które należałoby wobec
nich przyjąć.
Progi, bariery, granice i transgresje w szkole i w rodzinie w sytuacji przekraczania progów
szkolnych: proces szkolnej edukacji prowadzi do zdobywania przez uczniów określonych (podstawą
programową) kwalifikacji i kompetencji, niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym świecie.
Każdy kolejny etap uwarunkowany jest osiągnięciami nabytymi na etapie poprzednim przez
zachodzące w jego trakcie zmiany rozwojowe we wszystkich sferach osobowości człowieka. Zmiany te
uwarunkowane są nie tylko przez własną dynamikę, ale także przez zróżnicowane warunki życia i
jakość edukacyjnych doświadczeń. Przedmiotem badań i analiz proponujemy uczynić

uwarunkowania, bezpośrednie przyczyny oraz skutki występowania zjawisk progowych i przejść przez
progi na różnych poziomach edukacji szkolnej, a także napięcia, jakie pojawiają się w rodzinie i szkole
w sytuacji przechodzenia progów, gdy zderzają się ze sobą dążenia do zachowania status quo oraz
konieczność jego zmiany ze względu na wyzwania współczesnego społeczeństwa. Interesujące będzie
rozpoznanie w tych środowiskach cech adaptacyjnych oraz transgresyjnych sposobów radzenia sobie
ze skomplikowaną rzeczywistością społeczną.
Progi, bariery, granice i transgresje między edukacją akademicką a rynkiem pracy: w społeczeństwie
wiedzy dominującym modelem kariery zawodowej w życiu większości ludzi jest koncepcja człowieka
w drodze – homo viator. Jednym ze szlaków komunikacyjnych, po których zmierza człowiek,
szczególnie młody, jest podróż na linii życia w głąb świata zawodowego, której mierzalnym efektem
jest jego wartość na rynku pracy, przydatna wiedza, kompetencje i umiejętności. Zachęcamy zatem
Państwa do analizy i wspólnego przedyskutowania stanu systemu/jakości kształcenia akademickiego
w odniesieniu do oczekiwań rynku pracy.
Progi, bariery, granice i transgresje w rozwoju osobowym i profesjonalnym nauczyciela: próg i
granica pełnią istotną rolę w działaniach mających na celu stanowienie autonomii, odrębności,
różnicy, ochrony tego, co własne, przed tym, co obce. Pokonywanie progów wymaga trudu, nie
przychodzi łatwo. Często płacimy wysoką cenę, dokonujemy wielkiego wysiłku, żeby choć o krok
przybliżyć się do celu. Zdarza się jednak, że próg zamykając, jednocześnie otwiera, a broniąc,
zaprasza. Zachęca gościnnie do transgresji rozumianej jako przekraczanie granic dotychczasowych
możliwości i osiągnięć jednostki. Najbardziej specyficznym rodzajem transgresji jest myślenie
człowieka i jego czyny twórcze. Działalność edukacyjna nauczyciela ma charakter twórczy, dlatego że
kształtuje człowieka. Wymaga to od niego wiedzy, umiejętności, odpowiednich cech charakteru oraz
postawy zawodowej. Zapraszamy zatem Państwa do odkrywania progów i transgresyjnych trajektorii
rozwoju osobowego i profesjonalnego współczesnego nauczyciela.
Mamy świadomość, że wskazane przez nas zagadnienia nie wyczerpują problematyki, jesteśmy
otwarci na inicjatywy i sugestie, Państwa własne propozycje ujęcia tematu.
Czekamy na praktyków oraz teoretyków edukacji – tych doświadczonych i tych, którzy
poszukują nowych impulsów naukowych. Oczekujemy na zgłoszenia referatów, komunikatów, sesji
plakatowych, warsztatów lub uczestnictwa biernego, zapraszamy do wspólnych rozmów, dyskusji,
dzielenia się uwagami i wątpliwościami, podczas kolejnego – XXVI Forum Pedagogów.
Zgłoszenia prosimy kierować na adres forum26@pedagogika.uni.wroc.pl do 15 września 2013
roku lub pocztą tradycyjną na adres Instytutu Pedagogiki UWr (formularz do pobrania na stronie:
InstytutuPedagogikiUWr). Opłatę konferencyjną, która obejmuje udział w obradach, dwa obiady,
przerwy kawowe, materiały konferencyjne oraz publikację artykułu (po pozytywnej recenzji),
wynoszącą 350 zł (dla pracowników uczelni akademickich), 250 zł (dla doktorantów, nauczycieli,
pedagogów ze sfery oświatowej oraz socjalnej) oraz 150 zł (udział bierny), prosimy dokonać na konto
BZWBK SA IV Oddz. Wrocław 97 1090 2503 0000 0001 1093 9538 (Uniwersytet Wrocławski, pl.
Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław) z dopiskiem „XXVI Forum Pedagogów” (należy także podać imię i
nazwisko uczestnika) w terminie do 15 września 2013 roku. Obrady będą odbywać się w salach
Instytutu Pedagogiki UWr. Dalsze informacje prześlemy w kolejnym komunikacie.
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