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konstruowania coraz doskonalszych instrumentów wspomagających ludzką 
pamięć lub wręcz ją zastępujących, co powoduje szybkie zmniejszanie się 
puli informacji, które człowiek musi zapamiętać „dla własnego dobra”, a więc 
również nie wzmaga szacunku dla potrzeby słuchania. Wprawdzie od wieków 
stosowano pomoce − najczęściej w formie przyrządów, skrótów, ułatwień (kto 
dziś potrafi łby użyć tablic logarytmicznych?) i różnego rodzaju mnemotechnik 
− w zapamiętywaniu (lub usuwaniu konieczności zapamiętywania) informacji, 
lecz obecna skala zapotrzebowania na te pomoce jest ogromna. Wielu ludzi nie 
lubi procesu zapamiętywania i go unika, z czego Sokrates (czy raczej Platon, 
wypowiadający swoje poglądy poprzez postać Sokratesa), zdawał sobie dobrze 
sprawę; obawiał się, że ludzie przestaną ćwiczyć pamięć, gdy będą mogli za-
pisywać informacje. Wbrew optymizmowi myślicieli oświecenia i socjalistów 
z końca dziewiętnastego i pierwszej połowy dwudziestego wieku wielu ludzi 
nie lubi się uczyć − w każdym razie nie w systematyczny, zorganizowany 
sposób. Niestety nie każda istota ludzka − nawet gdyby każda otrzymała taką 
możliwość − będzie dążyć do rozwijania swego potencjału intelektualnego. 
Ten stan rzeczy prawdopodobnie pogłębi się wraz z doskonaleniem technologii 
wspomagających lub zastępujących zapamiętywanie. Technologie te w wiel-
kim stopniu zawdzięczają – paradoksalnie – swój obecny rozkwit rosnącej 
znajomości ludzkiego mózgu i jego umiejętności zapamiętywania. Zwiększa-
jąca się ilość wiedzy będącej w posiadaniu gatunku ludzkiego prowadzi w ten 
sposób do zmniejszenia ilości wiedzy niezbędnej jednostkom ludzkim. 

DOKĄD ZMIERZAMY
SZTUCZNA INTELIGENCJA A WOLA SŁUCHANIA

NOWA RZECZYWISTOŚĆ

Przekonanie, że istotny czynnik obecnego kryzysu w systemach edukacyj-
nych stanowi nieadekwatność stosowanych metod pedagogicznych do nowej 
rzeczywistości („nowego wieku”), jest obecnie szeroko rozpowszechnione 
i w zasadzie niekwestionowane. Jeden ze szczególnie widocznych aspektów 
tego kryzysu stanowi poczucie osłabienia tradycyjnych relacji pomiędzy na-
uczycielami a uczącymi się, przejawiające się między innymi w braku satys-
fakcjonującej – z punktu widzenia nauczycieli – woli słuchania u uczących 
się. 

jącymi społeczną wartość nieposłuszeństwa z ujemnej na dodatnią były dwie zwycięskie rewolucje 
społeczne z końca osiemnastego wieku, rewolucja amerykańska i rewolucja francuska.

Edukacja w dobie sztucznej inteligencji
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Istnieją jednakże przesłanki pozwalające sądzić, że stworzono ostatnio od-
powiedni klimat i odpowiednie warunki do podjęcia prób nie tyle zlikwidowa-
nia, ile „obejścia” lub złagodzenia tego kryzysu. Warunki te stanowią w istocie 
wytwór trzech głównych procesów przemian dokonujących się przez kilka 
ubiegłych stuleci w obszarze ogólnej koncepcji świata i człowieka w świecie. 
Są to: (1) Zastąpienie statycznego modelu rzeczywistości modelem dynamicz-
nym. (2) Zastąpienie koncepcji człowieka jako istoty, której podstawową ce-
chą miało być posłuszeństwo, wizją istoty wolnej, posiadającej umiejętność 
krytycznego myślenia i używającej tej umiejętności do zapewnienia sobie 
wolności i jej obrony. (3) Nadawanie priorytetowej ważności autonomicznej 
jednostce ludzkiej, nie zaś grupie, której jednostka stanowi w jakiś sposób 
część. Krytycznie myśląca wolna jednostka ludzka nie tylko przystosowuje 
się do istniejącej rzeczywistości, ale i ją zmienia. Zmiany mogą prowadzić 
do niszczenia elementów zastanej rzeczywistości albo do tworzenia nowych 
(bardzo często niszczenie i tworzenie mają miejsce równocześnie i są ze sobą 
powiązane). 

Z punktu widzenia omawianych przez nas problemów, jednym z naj-
ważniejszych tworów umysłu ludzkiego, będących rezultatem trzech wy-
mienionych procesów (oraz innych, dodatkowych czynników) i potencjalnie 
mogącym zmienić drastycznie zarówno teorie, jak i praktyki edukacyjne, jest 
sztuczna inteligencja (ang. artifi cial intelligence).

SZTUCZNA INTELIGENCJA

Sztuczna inteligencja jako taka to temat znacznie przekraczający ramy 
tego tekstu. Skupimy się tutaj jedynie na zasygnalizowaniu niektórych kwestii 
dotyczących znaczenia sztucznej inteligencji w edukacji, szczególnie w od-
niesieniu do kwestii słuchania. 

41  Terminem „sztuczna inteligencja” (ang. artifi cial intelligence) posługujemy się w sensie kla-
sycznej – i prawdopodobnie najogólniejszej – defi nicji sformułowanej przez Marvina Minsky’ego, 
jednego z pionierów badań nad sztuczną inteligencją, współtwórcę Laboratorium AI w Massachu-
setts Institute of Technology: „AI jest nauką o sprawianiu, by maszyny robiły coś, co wymagałoby 
inteligencji, gdyby robili to ludzie” (cyt. za: D. C r e v i e r, AI: The Tumultuous History of the 
Search for Artifi cial Intelligence, Basic Books: A Division of HarperCollins Publishers, Inc., New 
York 1993, s. 9).

Sztucznej inteligencji nie odróżniamy od robotów, jak czyni na przykład Joelle Renstrom 
(zob. J. R e n s t r o m, Robots Star in Ads, but Mislead Viewers about Technology, „The Conversation” 
22 II 2019, https://theconversation.com/robots-star-in-ads-but-mislead-viewers-about-technology-
111584). Gdy używamy słowa „robot”, mamy na myśli robota wyposażonego w sztuczną inteligencję. 
Dla pozostałych przypadków zarezerwowałyśmy nazwy „mechaniczny robot” lub „automat”.
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