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Cały dorobek szeroko pojętej wspólnoty szkolnej jest oparty o fundament historii tworzonej przez mniejsze lub większe wydarzenie oraz ludzi, którzy w różny sposób wpływali
na jej rozwój.
Nieodzownym jej elementem jest
kultura pedagogiczna związana ściśle
ze sprawami oświaty i wychowania,
w której skład wchodzi ogół urządzeń
wychowawczo oświatowych, piśmiennictwo pedagogiczne, twórczość pedagogiczna oraz dotyczące edukacji wyżej
wspomniane przekonania i postawy
reprezentowane przez pedagogów, nauczycieli i całe społeczeństwo szkolne1.
Jako instytucja społeczna ma jawną,
przejrzystą normę oraz system wartości,
które określają pożądane zachowania i
wzory interakcji społecznych znajdujące
swe odzwierciadlenie w klimacie społecznych relacji na ich terenie2. Istotny
jest fakt, iż dzięki tak różnorodnym towarzyszącym procesowi wychowania
bodźcom jest możliwe wyszczególnienie
głównych elementów organizacyjnych
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szkoły, do których należą: założenia,
wartości i wytwory.
Mówiąc o pierwszym komponencie
mamy na myśli idee i przekonania, na
których opiera się funkcjonowanie szkoły, jako instytucji, a dotyczą one przede
wszystkim związków: szkoły z otoczeniem, między ludźmi, między ludźmi a
ich działaniami, a także między czasem
a prawdą, jako wyznacznikami kultury
danej społeczności. Tym sposobem szkoła, jako mikrostruktura społeczna jest
miejscem kontaktów i związków między
różnymi osobami, a każda interakcja z
nią wpływa na jej system wartości, sposób zachowania się i tok myślenia. Należy pamiętać, iż proces ten zachodzi obustronnie, a wszystko, co się na nią składa
nie jest z góry założone, ale następuje w
chwili jej przebiegu.
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Kolejnym elementem organizacyjnym
szkoły poniekąd ściśle związanym z poprzednim są: wartości, czyli pożądane stany
rzeczy, do których się dąży, ukierunkowujące działania nauczycieli i uczniów3 Występują one w trzech poziomach: transcendentalnym, racjonalnym i subracjonalnym.
Do pierwszego z nich zaliczamy wartości
uniwersalne takie jak: prawda, dobro, piękno, postrzegane, jako coś metafizycznego,
oparte na wierze, kodeksie etycznym oraz
intuicji moralnej. Z kolei wartości racjonalne zawarte są w normach, celach, zasadach,
wzajemnych stosunkach personalnych,
codziennych praktykach, a także w zwyczajach4. Należy wspomnieć, iż wartości są
naturalnym efektem społecznego procesu
uczenia się a szkoła obok rodziny jest środowiskiem, w którym proces ten ma miejsce.
Odnoszą się one więc do doświadczeń będących efektem codziennego przeżywania
sytuacji, jakie przynosi nam życie. Do osób
oddziałujących w jej ramach należą rówieśnicy i przede wszystkim nauczyciela, którzy oprócz edukacji intelektualnej powinni
zadbać również o właściwe wychowanie5.
Trzecim poziomem tworzącym kulturę szkoły są wartości subracjonalne
definiowane, jako wartości wyrażane
poprzez osobiste interesy i odczucia, mające charakter amoralny i aspołeczny. Są
one efektem indywidualnej pracy każdej
osoby, gdzie istotnymi elementami są:
temperament, pewne skłonności charakterologiczne i osobowość jednostki6
3

Aby wszystkie te wartości dążyły w
odpowiednim kierunku, którego celem
jest rozwój dojrzałej osobowości dziecka,
wychowaniu i edukacji musi towarzyszyć
etyka. Dziedzina ta w aspekcie pedagogicznym odnosi się przede wszystkim do
delikatności, szacunku i poszanowania
godności każdej osoby bez względu na
wiek, płeć, pochodzenie, status społeczny
czy też inne cechy, które mogą stanowić
powód do dyskryminacji. Punktem wyjścia zaś w pracy nauczycielów powinna
być wrażliwość na potrzeby uczniów,
których ignorancja może w konsekwencji prowadzić do późniejszych problemów wychowawczych związanych z
nieprawidłowym rozwojem. W całym
tym procesie należy pamiętać, iż dziecko
w żaden sposób nie jest narzędziem do
osiągnięcia pewnych zamierzeń, winno
ono stanowić cel działalności, gdyż jest
samo wartością i wielkością aksjologiczną zarówno w znaczeniu społecznym,
socjologicznym, kulturowym, moralnym
i pedagogicznym7. Istotna jest kwestia,
iż w kontekście wychowania dziecko z
faktu swego istnienia stanowi zarówno
wartość rzeczywistą jak i ujawniającą
się w rezultatach wychowania wartość
potencjalną. Dochodzi się więc do wniosku, że dziecko będące jedynym dziedzicem wszelkich wartości kultury wymaga
szczególnej opieki i troski w wydobywaniu ukrytych możliwości, rozwoju zdolności i umiejętności. Z racji dużego wpły-
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wu pedagogicznego szkoły pełni ona
ogromną rolę nie tylko w osobowym rozwoju dziecka, jego duchowych i intelektualnych możliwości, ale i w kontynuacji
dorobku dziedzictwa kulturowego8.
Aby prowadzone działalność pedagogiczna szkoły doprowadziła do postawionego celu, którym jest szeroko pojęty
rozwój osobowości wychowanka muszą
zostać spełnione pewne warunki a mianowicie brana jest tutaj pod uwagę osoba
nauczyciela, jego umiejętności i kontekst,
który powinien sprzyjać rozwojowi. Jeżeli
chodzi o nauczyciela, to należy odnieść się
do jego cech, postaw i wartości, które powinny mieć swoje potwierdzenie nie tylko
w sytuacji kontaktu wychowawczego czy
pracy zawodowej, ale i w jego codziennym
życiu. Taki wychowawca powinien być
również wyposażony w umiejętność rozumienia i odczytywania potrzeb innych,
powinien dbać o komfort psychiczny, poczucie bezpieczeństwa i zaufania a także
wolności i szacunku każdego ucznia, aby
stworzyć mu warunki do podejmowania
aktywności i poszukiwania nowych dróg
działania9. W ten oto sposób wychowawca staje się animatorem procesu wychowawczego, gdyż swoją działalnością wywołuje ożywienie, zachęca uczniów do
podejmowania inicjatyw. To znaczy, że
oprócz przekazywania wiadomości teoretycznych i kształceniu potrzebnych w
życiu umiejętności jest on przekazicielem
kultury będącej zbiorem całego dorobku
ludzkości obfitującym w bezcenne skarby.
Animacja najczęściej jest rozpatrywana w

czterech aspektach: celu, metody, działania i ruchu społeczno-kulturowego.
W szkole animacja kulturalna uczniów
jest bardzo ważnym elementem pracy pedagogicznej, zajmującym się prezentacją kultury, rozbudzaniem zainteresowań a także
wspomaganiu amatorskiej aktywności artystycznej i jej formach zarówno tradycyjnych
jak i nowoczesnych. Jako jedna z metod ma
swoje zastosowanie w ożywianiu w jednostce i środowisku szkolnym aspiracji i potrzeb do pobudzania twórczości, wewnętrznego rozwoju i ekspresji siebie. Występuje
ona w dwóch postaciach: jako odkrywanie
różnorodnych zjawisk estetycznych i pobudzaniu doznań w bezpośrednim kontakcie
z dziełami lub przekazami kultury oraz
aktywizacji do własnej twórczości będącej
elementem organizacyjnym szkoły a odnoszącym się do sfery jej wytworów. Druga
forma animacji jest stosowana w pracy dydaktycznej a jej celem jest chęć uatrakcyjnienia przedmiotów szkolnych tak by stały
się źródłem wyzwalającym aktywność,
twórczość i pomysłowość10. Takie działanie
odnosi się do ściśle powiązanej z kulturą
szkoły- kultury uczenia się dążącej do dostarczenia szerokiego zakresu wiadomości
i sprawności związanej z danym zakresem
przedmiotowym. Taka wiedz powinna stać
się bazą do tzw. „wiedzy inteligentnej” pozyskiwanej za pośrednictwem refleksji i
własnego zorientowania w świecie. Dąży
się tutaj do wypracowania umiejętności
uczenia się, kształtowania postaw prospołecznych i moralnych a także dbanie o kompetencje w zakresie działania11
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Cały ten proces, aby mógł przynieś
pożądany efekt musi być oparty na wzajemnej akceptacji, szacunku, otwartości,
szczerości i prawdzie. Środowisko szkolne
w myśl wychowania personalistycznego
jest zobowiązane w swych czynach dążyć
do afirmacji drugiego człowieka, co oznacza, iż wszelkie dążenia powinny mieć
na uwadze dobro dla niej samej, gdyż to
osoba jest celem i dobrem oraz wartością
etycznie bezwarunkową. Dlatego w wychowaniu szkolnym należy zmierzać poprzez integrację do tworzenia wspólnoty
uczniów, nauczycieli, rodziców i innych
pracowników tej placówki. Istotna jest
postawa otwartości na drugiego człowieka oraz chęć jego poznania w atmosferze
szczerości i dobrowolności. Fundamentalnym zadaniem nauczyciela w tworzeniu do tego odpowiednich warunków
jest tworzeni przyjaznego klimatu sprzyjającego kontaktom osobowościowym12.
Dlatego tak ważna szczególnie dla rodziców, nauczycieli i wychowawców powinna być świadomość uczestnictwa w
edukacji, wychowaniu i przekazie kultury najmłodszym członkom społeczeństw,
którzy to w przyszłości będą ważnymi
ogniwami w jego funkcjonowaniu. Warto
więc zapamiętać, że każdy, kto podejmuje się tego trudu musi za priorytet obrać:
świadomość siebie i swojego systemu
wartości, własnej emocjonalności, zainteresowanie ludźmi i problemami społecznymi a także swoją postawą powinien
wychowankom dostarczać odpowiednich
wzorów zachowań, zgodnych za zasadami etycznymi. Istotnym elementem jest

też poczucie odpowiedzialności zarówno za własne działania jak i zachowania
uczniów, gdzie wymagana jest tak zwana
empatia pomagającego, która jest drogą
zmierzająca do zrozumienia wychowanka w atmosferze szacunku, otwartości,
ciepła i opiekuńczości13.
Podsumowując szkoła jest takim środowiskiem, które powinno być starannie
kształtowane przez osoby z nim związane. Każdy, kto do niego należy swoim
wkładem ubogaca jej kulturę, dlatego
tak ważnym elementem powinna być
świadomość wspólnotowego charakteru
tworzonego przez wszystkich jej członków. Zwłaszcza, że dzieci są kluczem do
przyszłości i to od ich działalności zależy
nasza zbliżająca się rzeczywistość.
STRESZCZENIE
Szkoła, jako jedno z podstawowych
środowisk wychowawczych jest bardzo
istotnym elementem biorącym udział w
rozwoju dojrzałej osobowości młodych
osób. Obok rodziny jest jedną z najważniejszych i mających największy wpływ
na proces dojrzewania dziecka i jego socjalizację. Każda szkoła poprzez zachowania poszczególnych członków biorących
udział w jej życiu tworzy szczególny,
niepowtarzalną kulturę zwaną również
„klimatem” lub „duchem szkoły”. Należy więc podkreślić, iż nie jest to zestaw
formalnie spisanych ustaleń tworzących
sztywny regulamin, którego przestrzeganie jest nieodzownym priorytetem lecz
pewnym skumulowaniem odczuć, myślenia i działania społeczności szkolnej14.
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School culture as value of school
community
School, as one of the basic pedagogical
environment, is a very important element which takes part in development of
mature personality of young people. It is,
as well as family, one of the most important and one of having the greatest influence on the process of child maturing
institution. Every school creates special,
unique culture, named also “climate” or
“the spirit of school” through behavior
of every school member who takes part
in school life. It should be stressed that
it is not a set of formally written rules
making rigid regulation, adherence of
which is not indispensable priority but
certain accumulation of feelings, thoughts and school community activity.
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