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Wstęp
Dzisiejszym światem rządzą gwałtownie przyspieszone zmiany. Dotyczą
one wszystkich sfer życia człowieka i – po pierwsze – zaostrzają przeciwieństwa między pokoleniami, po drugie zaś – zmieniają życie samej jednostki,
stawiając jej wciąż nowe wymagania w różnych obszarach egzystencji, w tym
m.in. w zakresie edukacji, pracy, postawy wobec świata, wobec wartości. W ten
sposób pojawiają się i lawinowo mnożą nowe, niespotykane dotychczas problemy pedagogiczne. Sytuację tę wieszczył na początku lat siedemdziesiątych
XX wieku Alvin Toffler, kiedy pisał: „Od XXI wieku dzieli nas zaledwie trzydzieści lat. Będzie to burzliwy czas, w którym miliony zwykłych, całkiem normalnych ludzi ulegnie gwałtownemu zderzeniu z przyszłością. Większość najbogatszych obywateli najbardziej rozwiniętych krajów stanie przed niezwykle
trudnym zadaniem. Będzie musiała sprostać bezustannie zmieniającym się wymaganiom, słowo «zmiana» bowiem to klucz do zrozumienia naszych czasów,
przyszłość zaś dla wielu będzie stawać się zbyt szybko”1. Przewidywania te
okazały się nad wyraz prorocze. Niespotykana w historii świata skala przyśpieszenia zmian niesie ze sobą fundamentalne przewartościowania sposobów postrzegania i doświadczania otaczającej człowieka rzeczywistości. Co więcej,
wszelkie zmiany, wykraczające poza możliwości człowieka panowania nad
nimi, nie podlegają jego kontroli.
System edukacji w Polsce jest centralnie zarządzany przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obowiązek
szkolny dotyczy dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat, natomiast obowiązek
nauki, który może być realizowany w formach szkolnych lub pozaszkolnych,
odnosi się do młodzieży w wieku 16-18 lat. Kształcenie obowiązkowe obejmuje
ostatni rok edukacji przedszkolnej, 6-letnią szkołę podstawową oraz 3-letnie
gimnazjum (szkołę średnią I stopnia). Przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja są zarządzane przez władze gminne. Do szkół średnich II stopnia, których
nie obejmuje kształcenie obowiązkowe, uczęszcza znaczna większość młodzieży w wieku 16-19/20 lat. Szkoły te są zarządzane przez władze powiatowe.
Autonomiczne uczelnie prowadzą głównie studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia (wyjątek stanowią jednolite studia magisterskie, prowadzone jedynie na wybranych kierunkach). Edukacja dorosłych odbywa się w ośrodkach
kształcenia ustawicznego, ośrodkach kształcenia praktycznego oraz ośrodkach
dokształcania i doskonalenia zawodowego.
Kwestia edukacji w kraju to bardzo ważny aspekt, który jest objęty
szczególną troską. System edukacyjny powinien być nie tylko skuteczny, ale
również sprawy. To szkoły przejmują na siebie odpowiedzialność przygotowania dzieci oraz młodzieży do wejścia w dorosłe życie.
1

A. Toffler, Szok przyszłości, Warszawa 1972, s. 19.
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Coraz częściej jesteśmy świadkami dyskusji nad zagadnieniem edukacji
w Polsce. Od pewnego czasu temat ten budzi wiele emocji, dyskusji, polemik. Z
jednej strony jest to zjawisko uzasadnione, gdyż pojawia się wiele propozycji,
różnych opinii, wniosków, które nie zawsze odpowiadają oczekiwaniom rodziców, uczniów, młodzieży. Z drugiej strony stawiane wymagania przez czynnik
państwowy przeakcentowują możliwości organizacyjne, finansowe, merytoryczne wprost zainteresowanych bądź odpowiedzialnych za organizację tego
typu edukacji. Ponadto warto też mieć na uwadze wiele innych zagadnień związanych z edukacją dotyczących programów, poziomów kształcenia i wychowania. Po dyskusji jaka jest prowadzona w mediach i nie tylko, można odnieść
wrażenie, że w Polsce bardzo dużo dzieje się w takich kwestiach, jak nauczanie
i edukacja, dlatego reformy, jakie pojawiają się, najczęściej mają za zadanie
usprawnienia poziomu nauczania, a także sposobów na dotarcie z podstawową
wiedzą do uczniów.
Planowane reformy bardzo często dotyczą nie tylko kwestia samego programu, ale również ilości godzin poświęconych na poszczególne przedmioty w
szkole. Obecnie nauczyciele tygodniowo powinny wypracować minimum 18
godzin. Chodzi tutaj oczywiście o nauczycieli, którzy są zatrudnieni na cały
etat. Planowaną reformą jest również zwiększenie ilości godzin, jakie przypadałyby na przedmioty ścisłe, w tym matematykę i fizykę. Warto jednak dodać, że
zwiększenie godzin przeznaczonych na wymienione przedmioty będzie się odbywało kosztem obcięcia godzin na inne przedmioty. Dodatkowo planowane
jest wprowadzenie poprawek do programu nauczania oraz jego dostosowania do
możliwości i ilości godzin przypadających na poszczególne przedmioty. Reforma edukacji zwykle niesie ze sobą obawy zarówno ze strony nauczycieli, jak
i uczniów, jednakże sama reforma jest potrzebna.
Wśród wielu negatywnych zjawisk w polskiej edukacji należy wymienić:
brak pomocy dla słabszych uczniów, encyklopedyzm, program kształcenia często nie życiowy, za dużo magistrów i często słabej jakości, zlikwidowanie zawodówek, mało praktyki, przepuszczanie, ściąganie, niskie pensje nauczycieli,
brak motywacji do pracy, klucz na maturze, zabijanie kreatywności. Oczywiście
to tylko niektóre słabości jakie występują w dobie współczesnej.
Zatem po tej krótkiej refleskji możemy powiedzieć, że sytuacja edukacyjna w Polsce nie jest zachwycająca. Średniej jakości edukacja przekłada się często na niskie kompetencje zawodowe, co determinuje problemy ze znalezieniem
pracy, co z kolei powoduje, że młodzi ludzie nie zakładają rodzin, gdyż nie są w
stanie zapewnić sobie stabilnej sytuacji finansowej. Już choćby na tej podstawie
widać wyraźnie, iż należy zacząć od podstawowego problemu, który stanowi
niewydolny system edukacji. Pierwszą, zasadniczą kwestią jest obecny stosunek
społeczeństwa do szkół średnich i studiów ich funkcjonowania. W perspektywie
całości drogi edukacyjnej dochodzi do pewnego paradoksu. Kolejną kwestią jest
już samo funkcjonowanie szkolnictwa wyższego w Polsce. Jeśli więc chcemy
zmienić szkoły i uczelnie - a nie tylko wciąż reformować - musimy dotrzeć do
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źródeł problemów. Jednym z nich jest to, iż szkoła nie nadąża za rzeczywistością. Biorąc pod uwagę powyższą refleksję Katedra Pedagogiki Katolickiej
KUL w Stalowej Woli postanowiła pochylić się nad zagadnieniem polskiej
edukacji. W tym celu wystąpiła do wielu autorów z propozycją przygotowania
tekstów, które by nieco szerzej potraktowały to zagadnienie. W tym też celu
podjęto dyskusję, zorganizowano konferencję naukową oraz przeprowadzono
badania w różnych środowiskach. Otrzymany materiał został podzielony na
cztery rozdziały tematyczne. W pierwszym znalazły się zagadnienia ogólne, w
drugim zaś teksty w aspekcie pedagogicznym, w rozdziale trzecim aspekt społeczny edukacji zaś w czwartym zagadnienia dotyczące wymiaru prawnego.
Taki podział pozwala czytelnikowi na dogony wybór dla siebie materiału jako
lektury a zarazem czyni publikację przejrzystą merytorycznie.
Niniejsza monografia jest pierwszą jaka została przygotowana przez Katedrę Pedagogiki Katolickiej. W zamyśle jest kontynuacja tematu poprzez prowadzenie dalszej dyskusji na ten temat, ale też przygotowanie kolejnych badań,
konferencji i sesji naukowych oraz przygotowanie następnych publikacji książkowych. Należy pamiętać, że temat edukacji jest i pozostanie tematem wiodącym i aktualnym a jednocześnie dyskusyjnym z racji na wielość poglądów w
zakresie struktury i jakości kształcenia, organizacji i finansowania, celów i zadań itp.
Nadchodzi czas, w którym odkryjemy, jak niewiele zależy od nas. Większość zmian nas zaskoczy, a najważniejszą kompetencją będzie umiejętność
adaptowania się do nich. Pomocna będzie gotowość do pracy w interdyscyplinarnym zespole, bycie w nim raz liderem, a innym razem członkiem. Przybywa
ludzi ceniących wolność, którzy chcą żyć po swojemu i na własne ryzyko, którzy wiedzą, że są częścią większej całości, że mają na nią pewien wpływ, ale też
ponoszą odpowiedzialność za swoje decyzje. W ten sposób stajemy się powoli
mrowiskiem bez rozbudowanej hierarchii i skomplikowanych struktur.
Aby przygotować młodych do takiego nadchodzącego świata, radykalnej
zmianie ulec musi z jednej strony edukacja na wszystkich szczeblach, z drugiej
sposób wychowania w domach. Musimy zaniechać edukacji, która jak mennica
tłoczy prawie identyczne monety, a zacząć dostrzegać w dzieciach ich wyjątkowość, odmienność i ten unikalny potencjał rozwijać. Dziecko w mądrej rodzinie i szkole może uczyć się nie pod presją, lecz z pasją wynikającą z naturalnej ciekawości świata. Ma szansę zrozumieć w końcu, że za życie własne i bliskich może samo wziąć odpowiedzialność. Aby uczyć się, jak podejmować
dobre decyzje, musi mieć prawo do ich podejmowania, nie może żyć nieustannie w świecie cudzych nakazów i sugestii.
Wiem, że proponowane zmiany nie mogą objąć wszystkich. Są dzieci,
które już od najmłodszych lat są wtłaczane w gotową formę i przekuwane na
nieustannie doskonalone kopie rodziców. Narzucany im wzorzec nie jest efektem szacunku dla ich odmiennych możliwości i potrzeb. Trudno w tych warunkach budować poczucie własnej wartości, które jest niezbędne, by chciały wziąć
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odpowiedzialność za siebie i innych. Te dzieci szukają lidera, który da im poczucie bezpieczeństwa. Lepiej czują się w szkole, która mówi im, co i jak mają
robić. Musimy jednak ratować wolną i zafascynowaną nauką młodzież, które
chcą same wydeptywać swoją ścieżkę. Musimy przebudować szkoły i uniwersytety, w których młodzi tracą resztki wiary w siebie na takie, gdzie młodzi
odkrywają swój potencjał, talent, radość pracy w zespole i cieszą się z tego, że
każdy dzień jest inny i przynosi nowe wyzwania.
Ufamy, że niniejsza publikacja stanie się małym przyczynkiem w dyskusji i refleksji nad polską edukacją. Być może niektórym Czytelnikom pomoże w
wypracowaniu własnego poglądu na te kwestie bądź stanie się wyzwaniem do
zaangażowania się w sprawy kształcenia i wychowania w Polsce młodego pokolenia.
Ks. Jan Zimny
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Rozdział I

ZAGADNIENIA OGÓLNE
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Ks. Władysław Kądziołka
Proces kształcenia a system wartości
„Nauka jest jak niezmierzone morze…
Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony”.
Stefan Żeromski
„Dla każdego z nas istnieje tylko jedna rzeczywistość
– ukształtowana przez własne myśli, uczucia i postępowanie!”
Erich Lejeune

Introdukcja
Pojęcie nauki towarzyszy ludzkości od pradawnych dziejów. Szczególne
znaczenie edukacja miała w czasach starożytnych1, kiedy to silnie rozwijała
się filozofia, a wraz z nią inne nauki greckich intelektualistów. W XV wieku
Jan Gutenberg przyczynił się do silnego rozwoju edukacji dzięki wynalezieniu
druku2. Odtąd wiedza była zapisywana w księgach.
Każde młode pokolenie staje przed ważnymi problemami dojrzewania
społecznego, zostaje zmuszone do dokonania wyboru wartości. Jednym ze źródeł wartościowania świata jest „czas społeczny”, w którym człowiek żyje, określany jako „kulminacja zdarzeń, faktów i znaczących ludzi”3. Kształtowanie
systemu wartości młodego człowieka odbywa się przy znaczącym udziale różnych form edukacji, samokształcenia oraz uczestnictwa zarówno w kulturze
wyższej, jak i masowej. Zmieniający się, niepewny i zagrożony świat stawia
przed edukacją takie problemy oraz obszary działań, jak m.in.: problematyka
ekologiczna, zdrowotna, społeczno-moralna, kultura, tożsamość i humanizacja
stosunków społecznych, sprawy bezpieczeństwa i ładu w świecie, kształtowanie
zdolności egzystencjalnej ludzi do sterowania własnym życiem. W procesie
1

Zob. W. Kądziołka, Historia i literatura o rodzinie, Kraków 2013, s. 12-40.
W Europie powstanie druku zbiegło się w czasie z wynalezieniem papieru, co
umożliwiło rozpowszechnienie się słowa pisanego oraz spadek cen książek. Szacuje się,
że ręczne przepisanie egzemplarza Biblii przez kopistę trwało koło trzech lat; wynalazek druku znacznie przyspieszył ten proces. Popularyzacja druku przebiegała niezwykle
szybko; w całej Europie w latach 1450 - 1500 powstały setki drukarni (miedzy innymi
w Strasburgu w 1458 roku, Bazylei w 1468 roku, Paryżu w 1470 roku, Krakowie w
1473 roku), wydrukowano dziesiątki tysięcy książek. Przyczyniło się to w istotny sposób do rozwoju cywilizacyjnego, utorowało drogę dla renesansu i idei reformacyjnych.
Druk umożliwił rozwój prasy, przyspieszył przekazywanie informacji, obniżył poziom
analfabetyzmu. A. Stolarczyk, Wynalezienie druku przez Gutenberga, [w:]
http://www.edulandia.pl/edukacja/1,124765,6633796,Wynalezienie_druku_przez_Gute
nberga.html – stan z dnia: 17.04.2014.
3
Szerzej: A. Gurycka, Światopogląd młodzieży, Warszawa 1991.
2
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wychowania i samowychowania jako sposobie poznawania4 świata i układania
się z nim, niezbędna jest nauka o wartościach – aksjologia – zarówno ogólna,
jak i pedagogiczna, która ukierunkowuje i wspomaga ludzi w kształtowaniu ich
stosunku do świata, rozumieniu praw i powinności oraz kształtowaniu planów
edukacyjnych i życiowych. Jak podaje Raport w sprawie obecności aksjologii
systemów wartości w procesie edukacyjnym „[...] młodzież staje wobec wielu
problemów i sytuacji konfliktowych, nie umie poradzić sobie z nimi, podejmować odpowiednich decyzji. Dlatego oczekuje wsparcia ze strony starszych i
szuka odpowiedzi w różnych systemach etycznych. [...] Sama dydaktyka, sposób realizacji wielu przedmiotów ma duże znaczenie dla wprowadzania młodych ludzi w świat wartości. Szczególną rolę do spełnienia mają w tym zakresie
przedmioty humanistyczne i kulturalne”5. Współczesna dydaktyka postuluje
zastąpienie prymatu wiadomości prymatem rozwoju osobowości. Oznacza to
zasadnicze przeobrażenie dotychczasowego pojmowania celów wychowania.
1. Edukacja a proces kształcenia
Edukacja wywodzi się z łacińskiego słowa educare, wskazującego pierwotnie na zjawisko „wydobywania na jaw” czy też „prowadzenia czegoś ku
górze”. Jak twierdzi Bolesław Niemierko6, edukacja obejmuje ogół działań
edukacyjnych. Jest pojęciem najszerszym, mieszczącym wychowanie, nauczanie i kształcenie, często stosowanym dla podkreślenia instytucjonalnego charakteru tych działań - w rodzinie, szkole, zakładzie pracy.
Kazimierz Denek7 twierdzi, że edukacja „to także relacje między pokoleniami. Dzieli je odmienność, rozwarstwienie i przepaść. Dlatego dialog między pokoleniami staje się coraz trudniejszy. Pogłębiają go dylematy: kulturalne, globalizacji ekonomicznej (rozbudowy światowego rynku kapitałów, towarów i usług), inwazji komputerów i stosunku do nich, hasła końca historii i
przyjęcia w stosunku do nauki o niej operacji zerowej (…) Stąd niezbędne są
zmiany edukacji w naszym kraju. Nie można ich sprowadzać do zadań doraźnych polegających na łataniu dziur w dachu bez baczenia na to, że zmurszały
fundamenty. Trzeba przejść od rozproszonych cząstkowych poczynań do działań i czynności systemowych”.
Edukacja to ogół procesów, których celem jest zmiana ludzi, przede
wszystkim dzieci i młodzieży – stosowanie do panujących w danym społe4

Według Jana Pawła II poznanie jest trudem i poszukiwaniem; zależy od pokory i dochodzenie do niej opiera się na uznaniu transcendencji Boga i Jego opatrznościowej miłości
w kierowaniu światem. Por. Veritatis splendor, 18.
5
Raport w sprawie obecności aksjologii systemów wartości w procesie edukacyjnym. Opr. Cz. Banach z zespołem, w: Świat wartości i wychowanie, red. W. Szewczuk.
Warszawa 1996, s. 374–375.
6
Por. B. Niemierko, Diagnostyka edukacyjna, Warszawa 2009.
7
K. Denek, Ku dobrej edukacji, Toruń-Leszno 2005, s. 29–30.
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czeństwie ideałów i celów wychowawczych. Zadaniem edukacji jest przygotowanie młodzieży i dorosłych do dialogu kultur i wartości, do obrony wartości cywilizacji humanistycznej oraz do przeciwstawiania się aksjologicznemu
relatywizmowi i upowszechnianiu opcji minimalistycznych. Dlatego edukacja
humanistyczna, filozoficzna, etyczna i kulturalna powinny nie tylko dostarczać
nowoczesnej i atrakcyjnej wiedzy, ale także uczyć przez działanie, umożliwiając zdobywanie życiowych doświadczeń. Nie straciła na aktualności teza postawiona w raporcie UNESCO Uczyć się, aby być: „Demokratyczna oświata
powinna przygotowywać do rzeczywistego korzystania z demokracji [...] działalność wychowawcza powinna być powiązana ze sprawiedliwą, skuteczną i
demokratyczną praktyką”8.
Według Kazimierza Żegnałka, biorąc pod uwagę przesłanki teoretyczne
i uwarunkowania społeczno-polityczne edukacja jest traktowana, m.in. jako:
- proces permanentnego uczenia się przez całe życie;
- prawo, a zarazem obywatelska powinność człowieka oraz imperatyw
społeczny;
- instrument władzy do realizacji określonych interesów i celów społecznych, związkowych, narodowych, kulturowych itp.;
- obszar samoregulacji społecznej, główny czynnik rozwoju ludzkiego
kapitału, jakości życia społeczeństwa czy cywilizacji;
- typ przemocy symbolicznej, narzucającej kulturę grupy dominującej
przedstawicielom innych grup społecznych.
W najszerszym ujęciu przez edukację rozumie się – ogół oddziaływań
służących formowaniu się zdolności życiowych człowieka9. Tak określana
praktyka edukacyjna jest pojęciem szerokim i mocno zróżnicowanym – pedagogika bowiem w takim ujęciu ma za zadanie opisywać, wyjaśniać i rozumieć
różnorakie formy praktyki edukacyjnej. W tym kontekście ważnym obszarem
badań pedagogicznych są polityczne, społeczne i kulturowe uwarunkowania
praktyki edukacyjnej (zwłaszcza instytucjonalnej) oraz odkrywanie nierówności w dostępie do oświaty i diagnozowanie innych patologicznych zjawisk
towarzyszących praktyce edukacyjnej. Ostatecznie też pedagogika bada edukacyjne oddziaływanie mediów, kultury popularnej, rodziny oraz grup rówieśniczych.
8

E. Faure i in., Uczyć się, aby być. Raport UNESCO, tł. Z. Zakrzewska, Przedm. do
wyd. pol. Cz. Kupisiewicz. Warszawa 1975, s. 209.
9
Zadania edukacji związane z funkcjonowaniem człowieka winniśmy rozpatrywać,
uwzględniając jego relacje ze społeczeństwem, z innymi ludźmi, jak też jego stosunek
do pracy i kultury. Dlatego należy zgodzić się z Charlesem Handym, gdy stwierdza:
„Wierzyłbym mocniej w Narodowy Program Edukacji, gdyby się bardziej zajmował
sposobami nauczania niż treścią, ideałami zaś i ludźmi przynajmniej tyle, ile teoriami i
przedmiotami”, Ch. Handy, Głód ducha. Poza kapitalizm. Poszukiwanie sensu w nowoczesnym świecie, tł. J. Pieńkiewicz, Wrocław 1999, s. 167.
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Kształcenie natomiast jest działaniem edukacyjnym zrównoważonym w
aspektach emocjonalno-motywacyjnym i poznawczym. Jego wynikiem jest
zdolność do sprawnego osiągania celów o istotnej wartości społecznej. Kształcenie zmierza do wszechstronnego rozwoju osobowości, kształtowania uzdolnień, zainteresowań i ogólnej sprawności umysłowej. Rezultatem każdego
kształcenia jest wykształcenie, które najczęściej dzielone jest na ogólne i zawodowe. Kształcenie, podobnie jak uczenie się, uczenie i nauczanie, może być
organizowane i kierowane bezpośrednio lub pośrednio. W toku kształcenia
kierowanego bezpośrednio osobą kierującą jest nauczyciel, który czuwa nad
realizacją założonych celów kształcenia10 i współpracuje w tym zakresie z
innymi nauczycielami, z rodzicami uczniów, z organizacjami dziecięcymi i
młodzieżowymi itd. W trakcie kształcenia kierowanego pośrednio sterującą
rolę pełni autor podręcznika, książki, skryptu, artykułu, audycji radiowej, programu telewizyjnego, filmu i innych źródeł wiedzy, z których uczeń korzysta
w swej samodzielnej pracy nad poznawaniem otaczającego go świata i wzbogacaniem przez to własnej osobowości. Tego typu uczenie się jest nazywane
samokształceniem11. Obejmuje ono własny wysiłek uczącego się podmiotu,
niepodlegający kontroli zewnętrznej i organizowany przeważnie na podstawie
samodzielnie opracowanego programu. Bez takiego wysiłku nie jest możliwe
zapewnienie dzieciom i młodzieży pełnowartościowego wykształcenia ogólnego lub zawodowego. Kształcenie zakłada harmonię oddziaływań emocjonalnych i poznawczych, uzyskiwaną dzięki ich pewnemu ograniczeniu. Powinno być wielostronne.
Kształcenie spełnia zatem wiele funkcji: rozszerzając przede wszystkim zakres wiedzy niezbędnej dla współczesnego człowieka, kształtuje tym
samym wyobraźnię potrzebną do zrozumienia związków przyczynowoskutkowych zarówno w sferze życia gospodarczego, jak i społecznopolitycznego. W swoich podstawach stanowi przesłankę przygotowania

10

Problematykę wartości i celów edukacji sformułowana została w Raporcie Komisji
Europejskiej - Edukacja dla Europy, w którym ukazano wspólne wartości cywilizacji europejskiej, wyrażając równocześnie przekonanie o potrzebie rozwijania nowych rodzajów
współdziałania, by proces kształcenia realizował się w duchu takich wartości: prawa człowieka (godność osoby ludzkiej), podstawowe swobody, demokratyczna prawomocność,
pokój i odrzucanie przemocy jako środka do celu, poszanowanie innych ludzi, solidarność
międzyludzka (w ramach Europy i wobec całego świata), rozwój zrównoważony, równość
szans, zasady myślenia racjonalnego: etyka dowodów podlegających sprawdzeniu, ochrona
ekosystemu, - odpowiedzialność jednostkowa. Raport Komisji Europejskiej. Edukacja dla
Europy, tł. I. Wojnar, J. Kubin, Warszawa 1999, s. 16–17.
11
„Jedynym w pełni skutecznym sposobem kontroli człowieka jest - samokontrola.
Tylko mocny wewnętrzny system wartości moralnych jest w stanie skłonić człowieka
do zachowań moralnych w każdych okolicznościach”, I. Koźmińska, E. Olszewska, Z
dzieckiem w świat wartości, Warszawa 2007, s. 45.
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młodzieży do szeroko pojętego współuczestnictwa w życiu społecznym12. W
toku zdobywania wiedzy i nabywania umiejętności w środowisku szkolnym
powinny zostać ukształtowane te cechy, które umożliwią wejście bez trudności w rodzinne, społeczne i zawodowe życie człowieka dorosłego13.
Współczesna teoria kształcenia coraz bardziej oddala się od stanowiska, które kojarzy kształcenie tylko z rozwojem intelektualnej strony osobowości, a tym bardziej z jakimś przekazywaniem wiedzy, wiąże je natomiast z
rozwojem całej osobowości człowieka, a więc tego, co jest najbardziej ludzkie. Reprezentantem takiego poglądu jest m.in. Wolfgang Klafka14, według
którego sztuka kształcenia opiera się na związku trzech podstawowych zdolności:
• do samookreślenia się jednostki co do pojmowania przez nią spraw
międzyludzkich, zawodowych, etycznych i religijnych;
• do współdecydowania;
• do solidarności.
Traktując kształcenie15 jako proces prowadzący do wykształcenia i odnoszący się do całej osobowości człowieka, można w tym procesie wyróżnić:
• poznawanie świata, jaki stworzyła natura Boska oraz jaki stwarza człowiek, włącznie z jego kulturą;
• proces przygotowywania się do udziału w formowaniu i przetwarzaniu
tego świata;
• procesy rozwijania sprawności i kompetencji, zdolności i uzdolnień, zainteresowań i zamiłowań;
• procesy kształtowania indywidualnego stosunku do wartości społecznych, poznawczych, artystycznych, moralnych i religijnych.
Można zatem powiedzieć, że proces kształcenia to zespół czynności nauczycieli i uczniów oraz zastosowanie takich środków i warunków, jakie służą
wywołaniu pożądanych zmian wśród uczniów.
12

W. Kądziołka, Funkcje i znaczenie rodziny w koedukacji wartości w życiu społecznym, [w:] Rodzina w oczach społeczeństwa, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2013, s.
361–373.
13
B. Śliwerski, Program wychowawczy szkoły, Warszawa 2001, s. 6−15.
14
Zob. W. Klafka, Rozwój organizacyjny szkoły, tł. B. Przybytniak, Radom 1997.
15
Uczestnicy dyskusji nad kształtem współczesnej szkoły, analizując jej funkcję
wychowawczą, coraz większą uwagę zwracają na sferę osobowości młodego człowieka.
To ona nadaje kierunek ludzkiemu myśleniu i działaniu, inspiruje do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych człowiekowi do aktywności. Wychowawcza funkcja
szkoły sprowadza się zatem do aktywizowania uczniów i motywowania ich do podejmowania różnych rodzajów działań, które przez uczenie się powinny prowadzić do
uznania wartości. Współczesna dydaktyka postuluje więc zastąpienie prymatu wiadomości prymatem rozwoju osobowości. Oznacza to zasadnicze przeobrażenie dotychczasowego pojmowania celów wychowania.
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Współczesna dydaktyka zakłada, że czynności nauczyciela i uczniów powinny tworzyć spójną całość oraz że podstawowym zadaniem nauczyciela w procesie
kształcenia jest kierowanie procesem uczenia się, czyli przyswajania przez uczniów
odpowiedniego zasobu wiadomości, umiejętności i nawyków. Ale zmiany w osobowości i w zachowaniach mogą dokonać się tylko pod wpływem odpowiednio
dobranych treści kształcenia, opartych na systemie wartości.
2. Wartości w życiu człowieka
Problematyka aksjologiczna przewija się przez całą europejską myśl filozoficzną od Sokratesa po XXI wiek. Termin „wartość” pochodzi od słowa być wartościowym, mieć znaczenie (valor od valere) i wszedł do słownika pod koniec XIX
wieku. Do tego momentu filozofowie posługiwali się pojęciem „dobro”. Na początku „wartość” była określeniem, którym posługiwano się w życiu codziennym.
Wartość16 jest jednym z podstawowych pojęć używanych w etyce, a także
często spotykanym w życiu codziennym. Kłopot polega na tym, że słowo to ma
kilka znaczeń i kilkadziesiąt odmian znaczeniowych. Najczęściej spotykane
rozumienia wartości to: rzecz cenna, coś co jest przedmiotem dążenia, preferowany sposób zachowania, kryterium oceniania, a w filozofii pewien abstrakcyjny byt.
Zdefiniowanie wartości nie jest zadaniem prostym. Na ogół przyjmuje
się, iż pojęcie stanowi podstawową kategorię aksjologii i oznacza, według Mieczysława Łobockiego17, „wszystko, co uchodzi za ważne i cenne dla jednostki i
społeczeństwa oraz jest godne pożądania, co łączy się z pozytywnymi przeżyciami i stanowi jednocześnie cel dążeń ludzkich”. Stanisław Kowalczyk natomiast twierdzi: „wartością jest to, co jest przedmiotem pożądania, co jest upragnione przez człowieka, co jest celem jego zabiegów”. Danuta Dobrowolska z
kolei podaje, iż „wartością najogólniej zdefiniowaną jest wszystko to, co stanowi przedmiot potrzeb, postaw, dążeń i aspiracji człowieka. Może to więc być
przedmiot materialny, osoba, instytucja, idea, rodzaj działania”18. Można też
utożsamiać wartości z aspiracjami, rozumiejąc je jako „jakieś ważne dobra (...)
bardziej od innych warte tego, by je w życiu osiągnąć”19. Jak pisze Tadeusz
Tomaszewski20, „wartości są realizowane po to, by jednostka mogła osiągnąć
„pełnię istnienia”, „dobrostan fizyczny i psychologiczny”. Wartością staje się
16

Piękno, dobro, prawda, życie, sprawiedliwość, równość, wolność, godność, pokój, szczęście, Bóg, rodzina, powodzenie materialne, miłość, przyjaźń, poczucie dokonania, kariera zawodowa.
17
M. Łobocki, Pedagogika wobec wartości, [w:] Kontestacje pedagogiczne, red. B.
Śliwerski, Kraków 1993, s. 125.
18
J. Mariański, W. Zdaniewicz, Wartości religijne i moralne młodych Polaków,
Warszawa 1991, s. 175.
19
L. Dyczewski, Kultura polska w procesie przemian, Lublin 1995, s. 104.
20
T. Tomaszewski, Ślady i wzorce, Warszawa 1984, s. 41.
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dla człowieka to, co jest potrzebne do jego życia, komfortu fizycznego i psychicznego21, rozwoju aktywności, poczucia „bycia potrzebnym i szczęśliwym”.
Jest to również wszystko to, co określa tożsamość ludzką i miejsce w otaczającym świecie”.
Danuta Dobrowolska22 dzieli wartości na:
1) wartości życia codziennego, takie jak: praca zawodowa, życie rodzinne23, wykształcenie, rozrywki, stan posiadania. Szczegółowe elementy każdej z wymienionych dziedzin życia, np. rodzaj wykonywanych czynności zawodowych, zdrowie dzieci, mieszkanie, samochód itp.;
2) wartości abstrakcyjne, jak: prestiż, sława, dobrobyt, moralność, postęp itp.
3) wartości zinternalizowane, które są realne, godne pożądania i słuszne. Wyznaczają normy zachowania, kierunki działania, a zatem mają wpływ na
postępowanie człowieka. Można o nich mówić tylko wtedy, gdy człowiek je
aprobuje, uznaje za swoje, ale przede wszystkim realizuje w działaniu.
Jeszcze w inny sposób pojęcie to przybliża jedna z bardziej znanych w
psychologii teoria wartości, jaką jest koncepcja Miltona Rokeacha24, która stanowi część ogólniejszej teorii osobowości. Według przyjętych przez niego założeń świat wartości tworzy obszar zamknięty, niewielki i dobrze zorganizowany.
Jest dostępny dla każdego człowieka, ale nie każda jednostka może cenić daną
wartość w tym samym stopniu co inni. Źródeł wartości można, zdaniem M.
Rokeacha, poszukiwać zarówno w samym człowieku, w jego osobowości, jak
również w społeczeństwie i jego wpływie na jednostkę przez kulturę. Opierając
się na powyższych założeniach, wyróżnia się dwie grupy wartości:

21

Kazimierz Dąbrowski wskazuje, że zdrowie psychiczne rozumiane jako zdolność do
rozwoju polega na procesach dezintegracji i integracji pozytywnej, czyli na przechodzeniu z
homeostazy niższego rzędu przez dezintegrację, do homeostazy wyższego rzędu. Przejawy
integracji i dezintegracji, mogą świadczyć zarówno o zdrowiu psychicznym, jaki i o jego
braku. Zdrowie psychiczne zależeć ma od tego: na jakim poziomie rozwoju funkcjonuje
dana osoba, jakie funkcje uległy dezintegracji oraz od tego, jaką rolę ten proces odgrywa w
życiu człowieka. Dąbrowski podsumowując swoje rozważania na temat tego, czym jest
zdrowie psychiczne stwierdza, że polega ono na stawaniu się człowiekiem, a więc na: realizowaniu wartości ludzkich, uczuć wyższych, na rozwoju jako jednostka i członek społeczeństwa, K. Dąbrowski, Zdrowie psychiczne a wartości ludzkie. Warszawa 1974, s. 18–56.
22
D. Dobrowolska, Wartość pracy dla jednostki w środowisku przemysłowym, [w:]
Człowiek i praca. Wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki pracy, red. J. E.
Karney, Warszawa 1998, s. 25.
23
W. Kądziołka, Preferencyjna miłość bliźniego gwarancją rozwoju wartości podstawowych w rodzinie, [w:] ROZWÓJ I DOBRO WSPÓLNE, Dyskurs w 25-lecie encykliki Sollicitudo rei socialis Jana Pawła II, Wydawnictwo UPJP II, red. J. Mazur, Kraków 2012, s. 89–117.
24
J. E. Karney, Psychopedagogika pracy, Warszawa 2007, s. 40.
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• wartości ostateczne (autoteliczne), najważniejsze, cele ludzkiego życia.
Są to: wartości autonomiczne, naczelne, centralne, zajmujące najważniejsze
miejsce w hierarchii wartości. Realizacja tych wartości jest dobrem samym w
sobie;
• wartości instrumentalne (podstawowe), dotyczą ogólnych sposobów postępowania, są to pojedyncze przekonania.
Wartości drugiej grupy są podrzędne, o niższym znaczeniu. Stanowią
element pomocniczy w osiąganiu wartości najwyższych (autotelicznych), mają
charakter wykonawczy, służą wykonywaniu celów wyższych.
Ogólnie o wartościach można powiedzieć, że są to:
1. Rzeczy i sprawy ważne, cenne, pożądane.
2. Życiowe drogowskazy, mapy, kompas.
3. Standardy naszych myśli, postaw i zachowań, które mówią o tym, kim
jesteśmy, jak żyjemy i jak traktujemy innych ludzi.
4. Kryteria naszych ocen, decyzji i wyborów25.
Osobisty system wartości26 to zbiór wartości, które jednostka uważa za
szczególnie cenne. Określenie hierarchii wartości polega na przypisaniu wartościom stopnia ważności. Do ujawnienia takiej hierarchii dochodzi najczęściej w
sytuacji konfliktowej27.
3. System wartości w proces kształcenia
System wartości i jego uporządkowanie mogą mieć swój wyraz w tym,
jakie samopoczucie ma jednostka28. Brak ładu w systemie wartości wiąże się z
uczuciem niepokoju, napięciem oraz stresem. Wiadomo, że każdy człowiek
dąży do tego, by uzyskać równowagę w systemie wartości i przekonań. W sytuacji, w której pojawia się konflikt poznawczy jednostka stara się znaleźć dodatkowe argumenty na potwierdzenie własnych poglądów. Jeśli nie potrafi ona

25

I. Koźmińska, E. Olszewska, Z dzieckiem…, dz. cyt., s. 41.
Wartości, które są cenione przez wiele osób w grupie wyznaczają wartości grupy.
Można także mówić o społecznym systemie wartości czyli o wartościach, które są
szczególnie cenione w pewnym kręgu społecznym, w pewnym okresie historycznym.
27
Na przykład dla kogoś wartość stanowi rodzina i kariera zawodowa, ale dopiero
w sytuacji gdy osoba ta musi wybierać można stwierdzić co jest dla niej ważniejsze.
28
Wpływ systemu wartości na zdrowie psychiczne potwierdza to, że jest on elementem wchodzącym w struktury osobowości. Ma to swój wyraz w modelu stworzonym przez M. Rokeacha. Zdaniem tego autora system wartości stanowi ważny składnik
struktury osobowości. Zgodnie z jego ujęciem osobowości system wartości ostatecznych i instrumentalnych to jeden z centralnych elementów osobowości. Poza nim do
głównych struktur należą np. przekonania na temat „Ja”; systemy i pojedyncze postawy;
przekonania o własnych zachowaniach oraz o postawach, wartościach i potrzebach osób
znaczących, Za: P. Brzozowski, Skala Wartości (SW). Polska adaptacja Value Survey
M. Rokeacha, Warszawa 1996, s. 3–4.
26
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sobie z tym poradzić wówczas albo odrzuca informacje z zewnątrz albo przekształca je, tak by pasowały do jej systemu przekonań29.
Najważniejszą wartością, którą wnosi chrześcijaństwo w kulturę ogólnoludzką jest ukazanie osoby ludzkiej w jej godności. Godność osoby wynika z
faktu, że człowiek jest stworzony na „obraz i podobieństwo samego Boga”30.
Jan Paweł II w katechezie Mężczyzną i niewiastą stworzył ich użył sformułowania, że człowiek w swej godności jest „partnerem Absolutu”31.
W związku z tym możemy wyróżnić następujące funkcje, jakie spełniają
wartości:
1.Zaspokajania potrzeb;
2.Motywacyjna (dążenie do nich aktywizuje jednostkę i ukierunkowuje
jej działania);
3.Komunikacyjna (deklarowanie wartości i dyskusja wokół nich ożywia
komunikację międzyludzką);
4. Organizująca grupy i organizacje społeczne wokół wybranych wartości;
5. Porządkująca (hierarchizacja wartości powoduje ład w sądach i decyzjach jednostki i grupy);
6. Kulturowa (wartości są podstawą systemów moralnych i prawnych).
Można stwierdzić zatem, że drugim fundamentem chrześcijańskiego systemu wartości, obok godności człowieka, jest jego nierozerwalny związek z
prawdą. Chrześcijaństwo ukazuje, że prawda jest niepodważalna, gdyż jest osobowa. „Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem”32. John Milsum, czy Mieczysław
Lubański podejmując się prób określenia, czym jest system, zwracają uwagę na:
uporządkowanie poszczególnych elementów pod względem ważności, celowość
podsystemów i całości oraz na istnienie zależności między podsystemami33.
Krystyna Ostrowska34 określa system wartości jako hierarchicznie uporządkowany zbiór ustosunkowań wobec wartości, które są istotne, ważne, konieczne i
pożądane, ze względu na to, że mają one swój znaczny udział w realizacji osobowej
egzystencji. Przyjmuje, że głównym systemem sterującym jest system wartości
moralnych. Dzięki niemu bowiem, człowiek dąży do celu ogólnego, jakim jest
„stanie się bardziej Człowiekiem”35. M. Rokeach36 prezentuje stanowisko, zgodnie
z którym system wartości jest trwałą, uporządkowaną pod względem ważności,
organizacją przekonań na temat preferowanych sposobów postępowania bądź osta29

B. Hołyst, Wartości w życiu człowieka a zdrowie psychiczne, [w:] System wartości i zdrowie psychiczne, red. B. Hołyst, Warszawa 1990, s. 9.
30
Rdz 1,27.
31
Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, Watykan 1986, s. 26.
32
Mk 14,6.
33
K. Ostrowska, Wokół rozwoju osobowości i systemu wartości. Warszawa 1998, s. 94.
34
Tamże, s. 93.
35
Za: Tamże, s. 94.
36
P. Brzozowski, Skala Wartości… dz. cyt., s. 4.
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tecznych stanów egzystencji. Dzięki przekonaniom jednostka mając do wyboru
dwa alternatywne sposoby postępowania, wie który preferuje. Systemowy układ
oznacza, że wartości znajdujące się w centrum trudniej zmienić37.
System wartości posiada egzystencjalny charakter, a to oznacza, iż ma
istotne znaczenie w życiu człowieka. Najogólniej decydują o kształcie i jakości
naszej egzystencji, o stylu życia stanowiącym wskaźnik jakości człowieczeństwa. O aksjologicznej degradacji kultury i społeczeństw od wielu lat piszą
uczeni, pedagogowie, filozofowie i duchowni przywódcy różnych religii, wskazując na zastępowanie wartości - antywartościami. Szczególnego znaczenia fakt
ten nabiera w odniesieniu do młodego pokolenia. Uczeń żyjący w świecie ustawicznych przewartościowań musi mieć jasną wizję ku czemu ma zmierzać, na
jakich wartościach ma oprzeć swoją egzystencję. Edukacja staje przed koniecznością niesienia pomocy uczniom w zrozumieniu wartości, świadomym ich
wyborze i dążeniu ku ich realizacji. Wypełnienie tego zadania może przynieść
nieocenioną korzyść.
Kwestionowanie i odrzucanie wartości, rozpad tradycyjnie pojmowanej
rodziny, akceptacja swobód i odrzucenie zobowiązań, kult pieniądza, pogarda
dla etosu pracy i autorytetów, są zadaniem K. Denka38 niebezpiecznymi zjawiskami dla edukacji. B. Suchodolski39 twierdzi, że „tylko edukacja ujmowana w
kategoriach wartości i celów staje się nadzieją na naprawienie, zagrożonej cywilizacji”. Zdaniem K. Deneka „nie da się sensownie traktować edukacji poza
systemem wartości, gdyż edukacja odwołuje się do wartości ogólnoludzkich,
uniwersalnych, humanistycznych”40.
Przekaz wartości w szkole jest niezmiernie skomplikowany w okresie
transformacji systemowej w państwie i w społeczeństwie, w którym wszelkie
autorytety są zachwiane. Taka sytuacja nie może pozostawać bez wpływu na
rozwój duchowy i moralny oraz wychowanie dzieci i młodzieży. W tych trudnych czasach trzeba sobie zadać pytanie, kim jest człowiek, a także kim może
się stać? Prawda, wolność, życie, pokój, tolerancja, sprawiedliwość, miłość to
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wartości, przez które człowiek odnosi się do człowieka41. Postępując zgodnie z
nimi człowiek zdaje się stopniowo odnajdywać i realizować swoje człowieczeństwo. Według Władysława Stróżewskiego „Idea człowieczeństwa zakłada (...),
że człowiek jest bytem stojącym wobec wartości i na realizację tych wartości
niejako skazanym - jeśli tylko naprawdę chce być człowiekiem”42.
Wojciech Pasterniak43 stwierdza: „Edukacja jest nade wszystko procesem
»podwyższania« świadomości człowieka, a zatem procesem jego uczłowieczania czy - mówiąc najprościej - przemiany ze stanu »gorszego« na stan »lepszy«”. Krzewienie wartości może ocalić jednostkę, a co za tym idzie społeczeństwo, we współczesnym świecie dominacji konsumpcjonizmu, materializmu i
przemocy. W. Stróżewski44 napisał, iż „w życiu codziennym, w naszym zachowaniu się i w naszej wielorakiej działalności, nader często, choć może czasem
nawet bezwiednie odwołujemy się do wartości. Uznajemy rzeczy jedne i odrzucamy inne dlatego, że posiadają taką a nie inną wartość. (...) Podejmujemy, w
imię określonych wartości, takie czy inne decyzje życiowe. (...) Dążymy do
odkrywania i stwarzania wartości nowych”. W wychowaniu chodzi głównie o
to, aby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem. Wychowanie to rozwijanie człowieczeństwa.
System wartości stanowi źródło podstawowych celów i zadań, jakie winny być realizowane w ramach złożonej rzeczywistości szkolno-wychowawczej.
Na ich czele stają takie zadania, jak:
1. Wspólne poszukiwanie przez nauczyciela wraz z uczniami prawdy w
obszarze dostępnej im wiedzy o świecie, do którego należą i który współtworzą;
2. Wzajemne otwarcie się na otaczającą ich rzeczywistość i życie społeczne poprzez równoczesne uczestniczenie w nim i jego antycypowanie;
3. Ustawiczne dążenie do współkreowania postaw moralnych, których
przedmiotem są obiektywne wartości etyczne, pojawiające się w polu świadomości
wszystkich podmiotów procesu wychowania.
Droga do pokoju, jak naucza Jan Paweł II wiedzie przez prawdę. Pytanie
o nią jest pierwszym krokiem do wolności. W wychowaniu i kształceniu istotne
są takie wartości jak: uznawanie tolerancji, poszanowanie odmiennych opinii,
miłość bliźniego, przeciwstawianie się egoizmowi, poczucie odpowiedzialności,
niezależność działania i otwarcie na inne kultury.
W każdym człowieku znajdują są siły czy możliwości aksjologicznego
ich przyjmowania, co oznacza odkrywania tych wartości45. System wartości jest
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kategorią edukacji i nauk o niej. Stanowią źródło inspiracji i dyrektyw46. Dlatego trzeba wszystko czynić, żeby wartości mogły być rozpoznawane i respektowane. Współcześnie edukacja koncentruje się wokół czterech filarów kształcenia. Są one niejako dla człowieka podstawą edukacji przez całe życie. Obejmują
przede wszystkim jednostkę w czterech kategoriach47:
1) uczyć się, aby wiedzieć (learn to know) - czyli zwrócenie uwagi na
aspekt edukacyjny,
2) uczyć się, aby działać (learn to operate) - edukacja w pewnym stopniu
ukierunkowana jest na rozwój kompetencji twórczych jednostki,
3) uczyć się, aby żyć wspólnie (learn to live together) - czyli dążenie do
współpracy z innymi osobami,
4) uczyć się, aby być (learn to be) - edukacja ukierunkowana jest na
rozwój osobowości człowieka.
Sama edukacja jest natomiast sferą rozwoju. To właśnie ją można nazwać
najszerszą działalnością o spójnym charakterze podejmowaną w celu przekazywania wiedzy, kształcenia umiejętności, rozwijania i doskonalenia człowieka
we wszystkich dziedzinach w ciągu całego życia. Powszechnie uznaje się również, że edukacja jest zarówno celem, jak i środkiem rozwoju, ponieważ człowiek to istota ze swej natury przeznaczona do stałego wychowania48.
Tradycyjny układ: wiadomości – sprawności (umiejętności) – postawy (system wartości) zostaje zastąpiony nowym porządkiem: postawy (system wartości) –
sprawności (umiejętności) – wiadomości49. Ta zmiana oznacza przesunięcie akcentu na kształcącą i wychowawczą funkcję nauczania – uczenia się. Rozwój jest istotną wartością, swoistą prawdą o człowieku, który powstrzymując rozwój, w jakimś
sensie powstrzymuje również życie. Paul Lengrand50 dostrzega potrzebę zmodyfikowania obecnego systemu oświatowego. Według niego okres nauki szkolnej powinien wyposażyć uczniów w umiejętność ustawicznego uczenia się, rozwinąć
zainteresowania i motywować do uczenia się. Podstawową zasadą kształcenia jest
zdaniem Lengranda zachowanie ciągłości i systematyczności procesu uczenia się,
co z jednej strony zapewnia stały rozwój, a z drugiej – chroni przed zdezaktualizowaniem zdobytej wiedzy.
Współczesna szkoła powinna być zatem środowiskiem innowacji, a nauczyciele w swoich działaniach powinni sprawnie i skutecznie korzystać z moż46
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liwości, jakie niosą narzędzia informacyjno-komunikacyjne, ponieważ zgodnie
z tym, co notuje Federico Mayor51 w Raporcie UNESCO z 1999 roku zatytułowanym Przyszłość świata, „[…] klasyczne systemy i formy edukacji nie nadążają za realiami ekonomicznymi i społecznymi”, a nauczyciele „[...] byli, są i
pozostaną filarem edukacji na wszystkich poziomach. Nowe technologie są
tylko narzędziem, instrumentem, który − pomagając rozwiązywać problemy −
może jednocześnie przyczyniać się do wzrostu nierówności”52. Zadania szkoły
wynikają z zadań edukacyjnych państwa, z przedstawionego ideału wychowania określonego przez instytucje oświatowe. Jest nim kształtowanie najpierw
wszechstronnie rozwiniętej osobowości człowieka. Adam Solak wśród tak pojętych ideałów wychowania wyróżnia:
• wychowanie człowieka uczciwego, rzetelnego, wyposażonego w umiejętności współżycia z innymi ludźmi;
• wychowanie wolnego obywatela państwa demokratycznego, rozumiejącego;
• dokonujące się przeobrażenia w różnych dziedzinach życia i uczestniczącego w nich, znającego swoje prawa i obowiązki;
• wychowanie człowieka rozumiejącego sens zjednoczenia Europy i
umiejącego obiektywnie ocenić skutki wynikające z obecności we wspólnocie;
• wychowanie do udziału w życiu kulturalnym;
• wychowanie do odpowiedzialności za własny los przez znajomość uniwersalnych prawd o życiu ludzkim, umiejętność wyborów wartości służących
doskonaleniu własnej osoby i społeczeństwa53.
Człowiek, zgodnie z takim wzorem, powinien być aktywny i przedsiębiorczy, zdolny sprostać wymaganiom konkurencyjnej gry sił ekonomicznych
w gospodarce rynkowej, mieć wrażliwość humanisty, prezentować szacunek dla
wartości wyższych i motywację do bezinteresownych działań społecznych,
cechować się kulturą moralną i kulturą uczuć, być pozytywnie motywowany do
działań i decyzji, zdolny do zachowań empatycznych (otwartości na drugiego
człowieka), uspołeczniony, umiejętnie budujący więzi międzyludzkie. Powinien
również odrzucać model życia zdominowany przez „mieć”, powinny go określać poczucie godności, samodzielność myślenia i kreatywność54.
Konkluzja
Wartości to kluczowy problem edukacji. Występują w niej jako system
norm decydujący o poczynaniach nauczycieli i uczniów. Podczas procesu
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kształcenia odwołujemy się do wartości, które uczniowie mogą zaakceptować, a
nawet – identyfikować się z nimi.
Wśród wielu kwestii, które składają się na ogólny zarys świadomości społecznej, jedną z najważniejszych jest kształtowanie się społecznego systemu
wartości. Zwłaszcza w społeczeństwach demokratycznych, w których wiele
spraw nie jest rozstrzygalnych arbitralnie przez władze, lecz układa się według
woli i życzeń obywateli, to jakie są ich wybory i preferencje nabiera szczególnego znaczenia55. Zadaniem procesu kształcenia staje się więc przygotowywanie do świadomego uczestniczenia w świecie wartości.
K. Denek56 stwierdza, iż „wyzwaniom nadchodzącego XXI wieku może
sprostać tylko człowiek wielostronnie wykształcony, zdolny do myślenia w kategoriach innowacyjnych i alternatywnych, energiczny, sprawny, wrażliwy na wartości,
uznający je za dyrektywy postępowania, drogowskazy życia, czyli człowiek pełny”.
Włodzimierz Goriszowski57 przewiduje natomiast, że globalizacja odciśnie swoje
piętno na strukturze społeczeństwa w zakresie jego wiedzy, umiejętności i sprawności. Od nas zależy, czy znajdziemy się w grupie dwudziestu procent elity wnoszącej autentyczny wkład w dalszy rozwój naszej cywilizacji, czy też w osiemdziesięcioprocentowej grupie ludzi słabo wykształconych, miernie zarabiających, o
niewielkich potrzebach w dziedzinie kontaktów z nauką, oświatą czy kulturą –
żyjących z produkcji materialnej i duchowej elit.
Liberalizm, obecny we współczesnej kulturze, rzutuje na wychowanie,
zamazując lub przekreślając rolę sumienia. Mówi o indywidualnych sądach
dotyczących prawdy, zaprzecza istnieniu prawdy obiektywnej i powszechnej. W
różnych okolicznościach usiłuje stępić wrażliwość sumienia, starając się „wychować” całe pokolenia według skrzywionych systemów wartości, podsuwając
wzorce zachowań wygodnych, schlebiając rozbudzonym sztucznie oczekiwaniom. Innym mechanizmem dyskredytowania głosu sumienia, upominającego
się o prawdę jest niszczenie autorytetów moralnych58: Kościoła, rodziny, szkoły.59 Chore sumienia jednostek składają się na chorą kondycję sumień całych
społeczeństw60.
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Określenie na nowo systemu wartości wiąże się z „uzdrowieniem” atmosfery w rodzinie61. Relacje między małżonkami oraz rodzicami i dzieckiem zaczynają się stopniowo poprawiać. Rodzina dzięki temu zaczyna na nowo spełniać swoje funkcje tj. wychowuje, daje bezpieczeństwo, zaspokaja potrzeby.
Poradzenie sobie w tak trudnej sytuacji, mimo włożonego trudu daje satysfakcję
i staje się źródłem rozwoju osobowego. System i hierarchia wartości cechują
każdą kulturę. Są one uzależnione od przeszłości historycznej, tradycji narodowych tworzących daną kulturę, będących spuścizną minionych pokoleń, warunków społeczno-ekonomicznych, stosunków międzyludzkich i własnościowych,
systemu sprawowania władzy. W warunkach szybkich przemian społecznych,
politycznych i ekonomicznych rozwijają się nowe wartości, a dotychczas istniejące zyskują nowy profil lub podlegają procesom destabilizacji. Zmieniają się
nie tylko pojedyncze wartości, ale także całe systemy wartości62.
Abstrakt
Wartości wyznaczają tożsamość człowieka. Dzięki nim można bowiem odpowiedzieć na pytania, kim i jacy jesteśmy. Najbardziej zdrowy szacunek do siebie
opiera się nie na zewnętrznej sławie lub chwale i niezasłużonych pochlebstwach
(poczucie ważności). Szacunek do siebie osiąga się niezależnie od opinii innych na
podstawie uczynków zgodnych z osobiście cenionymi wartościami, przy pomocy
których człowiek określa samego siebie. Poszukiwanie tożsamości oznacza tu w
znacznym stopniu stawanie się tym, kim się jest w istocie. Oznacza także stawanie
się kimś w pełni funkcjonującym w pełni ludzkim, indywidualnością czy autentycznie osobą. Kwestionowanie i odrzucanie wartości, rozpad tradycyjnie pojmowanej rodziny, akceptacja swobód i odrzucenie zobowiązań, kult pieniądza, pogarda dla etosu pracy i autorytetów, są niebezpiecznymi zjawiskami dla edukacji. Edukacja to proces polegający na wpajaniu młodzieży wartości, które są jej rdzeniem.
Edukacja efektywnie służy wielostronnemu rozwojowi ucznia, gdy staje się procesem integracji jego wokół wartości. Jest to możliwe, gdy wartości przenikają cały
proces kształcenia i wychowania.
Summary
Values determine the identity of the man. With it you can in fact answer
the questions of who and what we are. Most healthy self-esteem is not based on
external fame or glory, and undeserved adulation (a feeling of importance).
hamulec dla zachowań niemoralnych, chronią przed demoralizującymi wpływami z
zewnątrz, budują harmonię w życiu osoby żyjącej zgodnie z wartościami i w życiu jej
najbliższych oraz w jej otoczeniu.
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Respect for each other is achieved regardless of the opinions of others on the
basis of deeds consistent with personally valued values by which man defines
himself. Search for identity as used herein means becoming a large extent be
what is essentially.. It also means becoming something of a fully functioning,
fully human, individuality and authentic person. Questioning and rejection of,
the disintegration of the traditional extended family acceptance and rejection of
freedom commitments, the worship of money, disdain for work ethos and authorities are dangerous phenomena for education. Education is the process of
inculcating values to young people, who are its core. Education is a multilateral
development effectively disciple, when it becomes a process of integration of its
surrounding values. This is possible when the values permeate the whole process of education and upbringing.
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Grażyna Stanek-Czerny (AI)
Szkoła katolicka remedium na współczesne problemy kultury wychowania
Wychowawca naprawdę kocha i wychowuje
młodzież kiedy wskazuje jej wyższe ideały i kiedy towarzyszy jej na trudnej drodze codziennego dojrzewania życiowych decyzji1

Szkoła katolicka, z racji swoich założeń, statusu i charakteru traktuje
wspieranie rozwoju osobowego jako główny cel swojego działanie, opierając
swój program na personalizmie chrześcijańskim(…) W świetle wiary dojrzewanie osobowe jest dojrzewaniem do pełnego człowieczeństwa, spełniającego się
ostatecznie w dążeniu do świętości (…)2. Aby zrozumieć szkołę katolicką w jej
misji szczególnej, wypada przyjąć jako punkt wyjścia refleksję ogólną nad instytucja szkolną i przypomnieć, że ona nie może być szkołą katolicką, jeśli nie
jest najpierw szkołą i nie posiada elementów określających szkołę. Określić
szkołę należy jako miejsce integralnej formacji osoby, poprzez systematyczną i
krytyczną asymilację kultury. Szkoła jest w istocie miejscem uprzywilejowanym ze względu na żywotne przynależenie do dziedzictwa kulturowego. Zgodnie z tym, co wnoszą dokumenty Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej, spuścizna kulturalna staje się środkiem wychowawczym tylko w tym stopniu, w jakim
wszczepia się w problematykę czasu, w którym przebiega życie młodych. Szkoła powinna pobudzać ucznia do intelektualnego ćwiczenia, odwołując się do
dynamizmu inteligencji, która chce widzieć jasno i robić odkrycia, zmuszając
go do zdobycia świadomości przeżytych doświadczeń i nabytych pewników.
Jest rzeczą najwyższej wagi, choćby tylko dla zapewnienia pewnej jedności,
albo jednorodności nauczania, aby członkowie wspólnoty szkolnej inspirowali
się analogiczną wizją rzeczywistości, nawet jeśli ma ona różny stopień uświadomienia3. Praca w szkole katolickiej jest wyzwaniem. Jako nauczyciel od kilkunastu lat staram się realizować misję, której głównym celem jest służba młodemu człowieku w kształtowaniu jego indywidualnej osobowości, wzrastaniu
poczucia jego wyjątkowości i godności bycia człowiekiem. Zgodnie z tym, co
powiedział Jan Paweł II, pierwszym i podstawowym zjawiskiem kulturowym

1

Jan Paweł II, List Juvenum patris w setną rocznicę śmierci św. Jana Bosco.(19),
[w:] Jan Paweł II, Do wychowawców, katechetów i rodziców. Red. J. Łazarów, Kraków
2000, Wydawnictwo „M”, s. 18.
2
K. Założenia dotyczące kształcenia ogólnego w szkołach katolickich, [w:] Szkoła
katolicka miejscem integralnego rozwoju człowieka w świecie zagrożonego nieludzkim
humanizmem bez Boga, Rada Szkół Katolickich, Warszawa, 2009, s.87
3
Kongregacja do spraw Edukacji Katolickiej, Szkoła Katolicka, [w:] Red. A. Dymer, Szkoła katolicka w nauczaniu Kościoła, Szczecin-Warszawa, 2002, s. 277
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jest sam człowiek, duchowo dojrzały, czyli człowiek w pełni wychowany4. Dlatego też w swojej praktyce zawodowej staram się nie ukierunkowywać jedynie
na samo kształcenie, lecz zwracać w stronę kształtowania osobowości, tego
ludzkiego "ja" w młodym człowieku. Według koncepcji Karola Wojtyły wychowanie to ukierunkowanie osoby w stronę samowychowania, które opiera się
na wolnym wyborze rozpoznanego dobra. Katolicki wychowawca ma za zadanie uświadomić wychowankowi kim jest i jaką wartość stanowi. Ukazać mu
jego młodość jako bogactwo nie tylko wyborów ale przede wszystkim możliwości odkrywania swych indywidualnych właściwości i uzdolnień. Szkoła katolicka jako miejsce umożliwiające realizację planu rozwoju indywidualnej osobowości człowieka przez wskazywanie wzorów, kontakt z autorytetem, ma
pomagać uczącym się w doskonaleniu siebie, by bardziej byli, a nie tylko mieli.
Wciąż aktualnym jawi się problem przedmiotowości, godzącej w godność
człowieka. Nie jest wolny od niej też proces edukacji. Bardzo często w kontaktach z dziećmi zapominamy o ich, wynikającej z godności człowieka, podmiotowości. Jeszcze stale dziecko jest obiektem oddziaływań edukacyjnych a nie
podmiotem będącym partnerem tych oddziaływań. Nie jest to odosobnione zjawisko, że absolwenci naszych szkół opuszczają je - wprawdzie ze świadectwem
dojrzałości i z wiedzą w zakresie matematyki, historii lub biologii - ale z brakiem jakichkolwiek umiejętności obywatelskich5, brakiem jakiejkolwiek rzeczywistej świadomości społecznej. Wartości są nieodłącznym elementem kultury danego społeczeństwa, one „zawierają się w kulturze”. Oznacza to, że wartości nie są wytworem stosunków społecznych, lecz odwrotnie. T. Parsons
przeżywanie świata wartości dzieli na dwa rodzaje: przeżycia motywacyjne i
wartościujące. Pierwsze aktywizują działania człowieka, natomiast drugie ukierunkowują je na określony cel. Motywację rozumuje on jako aktywizowanie
zachowania ludzi, natomiast wartościowaniu przypisuje ukierunkowanie tej
aktywności6. Dla określenia prawości życia nauczyciela-wychowawcy trzeba
spojrzeć przede wszystkim przez pryzmat jego afirmacji wartości prospołecznych. Prospołeczność wiąże się z takimi nastawieniami, zachowaniami, postawami, jak: bycie dla drugich, altruizm, życzliwość, sympatia, dobroć, współczucie, empatia, zaufanie, przyjaźń, solidarność, dobro wspólne, zaangażowanie
społeczne, ofiarność na rzecz innych, dzielenie się, kooperacja, poświęcenie się
dla innych,7 zdolność zrozumienia innych itp. Postawa prospołeczna wyraża się
w gotowości do pozytywnego działania w stosunku do innych ludzi, obowiązu4

Zob. Jan Paweł II, List apostolski Novo Millennio Ineunte na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, [w:] Listy Apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II, Znak,
Kraków, 2013 ,s.623
5
A. Zoll, Godność człowieka jako źródło wolności i praw, [w:] Osobowy wymiar kultury.
Materiały XVI Ogólnopolskiego Forum Szkół Katolickich, Warszawa, 2006, s.27-28
6
T. Parsons, za: M. Misztal, Problematyka wartości w socjologii, Warszawa 1980, s. 33.
7
I. Wrońska, J. Mariański, Wartości życiowe młodzieży, Lublin 1999, s. 168.
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jących norm i wartości, a także wobec sytuacji życiowych wykraczających poza
interes jednostkowy. Obecnie, w dobie powszechności świata wirtualnego, jest
to niezwykle ważne, a jednakowoż trudne zadanie, wskazywać młodzieży drogę
wyjścia poza własny egoizm i chęć zaspokajania potrzeby indywidualizmu oraz
izolacji. Niebezpieczeństwo masowości i zagubienia indywidualności ucznia
jako jednostki jest niestety częsty zjawiskiem we współczesnym szkolnictwie.
Profesor Katarzyna Olbrycht w swoich badaniach zwróciła uwagę na obecność
w procesie edukacji programów „ukrytych”. Philip Jackson, badacz amerykański zajmujący się mechanizmami funkcjonującymi w szkole, wprowadził pojęcie „ukrytego programu”. Przez „ukryty program” rozumiał wszystkie czynniki
nie deklarowane formalnie i nie zapisywane w formalnych dokumentach, ale
oddziałujące w praktyce na rzeczywisty efekt podlegania wpływom danego
środowiska. Program ukryty szkoły wskazuje na te czynniki, które nie będąc
świadomie planowane, wnoszą pewne aspekty w funkcjonowanie. Prace Jacksona wzbudziły szerokie zainteresowanie badawcze. Prowadzone badania zwracały uwagę na fakt, program ukryty dotyczy przede wszystkim oddziaływań i
skutków wychowawczych, szczególnie w zakresie wychowania moralnego.
Wiele badań zorientowanych na znaczenie programu „ukrytego” w edukacji
wskazało, iż problem ten zawiera w sobie nieświadomość osób podlegających
danemu programowi i/lub realizujących go bez głębszej refleksji o jego skutkach, brak jasnych deklaracji programowych oraz unikanie ich wyjaśniania
przez środowiska decydujące o kształcie danej instytucji, bądź wreszcie przyjmowanie założeń danego programu w określonych grupach8.
Każda instytucja ma swój formalny kształt, swój program „jawny”: statut, szczegółowy program działania, regulaminy i inne wewnętrzne przepisy.
Równocześnie w każdej instytucji działa cały szereg nieformalnych czynników,
często decydujących nie tylko o ogólnej atmosferze, satysfakcji osób z nią
związanych, ale o efektach jej funkcjonowania. W przypadku szkoły katolickiej,
której założenia, charakter i cele są jasno określone, oczekiwania wychowawcze
wynikają z przyjęcia jej „katolickiego” statusu. Środowisko wychowawcze
jakie tworzy nie może być jednak efektem dowolnego sposobu rozumienia tegoż statusu przez społeczność szkolną. Powinno być świadomie konstruowanym przez wszystkich zespołem warunków i splotem działań podporządkowanych przyjętym i deklarowanym celom – czyli realizujących program jawny, ale
równocześnie zgodnych z misją szkoły katolickiej także w wymiarze elementów nieplanowanych9. Dlatego też szkoła katolicka powinna wyraźnie opierać
się na planie wychowawczym, zmierzającym do pełnego podniesienia osoby na
wyższy poziom. Realizacja tej misji może opierać się jedynie na programie
8

K. Olbrycht, Szkoła jako środowisko wychowawcze-program jawny i ukryty, [w:]
W trosce o prawdziwe wychowanie, materiały edukacyjno-formacyjne XXI Forum Szkół
Katolickich, Wydawnictwo AA, Warszawa 2011, s.39
9
K. Olbrycht, Szkoła jako środowisko…s.40
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otwartym, opartym na nauczaniu Kościoła. Szkoła katolicka, która winna równolegle do wymagań współczesności wspierać swój program na niezmiennych
wartościach ewangelicznych i tradycji.
Jak mówił Jan Paweł II, nauczyciele i system oświaty starając się stale
dostosowywać do tego, co nowe, równocześnie muszą potwierdzać i strzec sensu i znaczenia wiecznotrwałych prawd i wartości. Wychowawcy musza być
gotowi zdecydowanie odpowiedzieć na wymagania zapewnienia takiego rodzaju wychowania, którego program bardziej będzie inspirowany refleksją niż
technika nauczania, poszukiwaniem prawdy bardziej niż gromadzeniem informacji. Jednocześnie, całkowicie nowe prądy i różnorodna działalność kulturowa
w naszych czasach, zwłaszcza te jej postacie, które bardziej przyciągają uwagę
młodzieży, wymagają tego, by wychowawcy byli otwarci na nowe wpływy
kulturowe i by potrafili wyjaśniać je młodzieży w świetle wiary chrześcijańskiej
i Chrystusowego powszechnego przykazania miłości10.
Odpowiadając na wymagania społeczeństwa odznaczającego się rozwojem wiedzy i technologii, które narażają na popadnięcie w depersonalizację i
masowość, powinna dla zażegnania ryzyka zagubienia wartości jednostkowej
osoby ludzkiej starać się stać szkołą prawdziwie wychowującą, aby być w stanie ukształtować osobowości autonomiczne i odpowiedzialne. Konieczność
takiego zaangażowania ujawnia się jeszcze jaśniej, jeśli szkołę uważa się za
instytucję, która prowadzi młodych do otwarcia się na rzeczywistość i wytworzenia w sobie określonej koncepcji życia. W ten sposób pojęta szkoła nie zakłada tylko wyboru wartości kulturowych, lecz również wybór wartości, które
powinny ujawnić się w sposób czynny11. W polskim systemie oświaty zapisy
obowiązującej Podstawy programowej kształcenia ogólnego, która ma modyfikować i uzupełniać kształt wcześniejszej reformy edukacji(…)Brak też deklaracji jakie wartości wychowawcze przyjmuje się za najważniejsze dla wychowania w szkole i proponuje do uwzględnienia w jej programach wychowawczych.
Na poziomie ogólnych zadań w Podstawie…mówi się o wielostronnym (intelektualnym, etycznym, emocjonalnym, społecznym i fizycznym) rozwoju ucznia i
kształceniu jego postaw, które warunkowałyby „sprawne i odpowiedzialne
funkcjonowanie we współczesnym świecie”. Zwróćmy uwagę, że sprawność
jako taka jest wartością instrumentalną, zaś odpowiedzialne funkcjonowanie,
jeśli nie ma być również wartością jedynie instrumentalną (jako zdolność do
bycia odpowiedzialnym za cokolwiek) nabiera treści dopiero wtedy, kiedy określi się za jakie wartości człowiek ma być odpowiedzialny12. Wprowadzane formy oceny szkół przez zewnętrzny pomiar osiągnięć sprawia, że szkoła i nauczanie staje się jedynie narzędziem do realizacji odgórnych założeń programu.
10

Jan Paweł II, Spotkanie z nauczycielami i wychowawcami, St. John’s, Kanada, 1984,
[w:] http://www.rsk.edu.pl/pliki/biblioteka/przemowienia_Jana_Pawla_II-84-86.pdf
11
Kongregacja do spraw Edukacji Katolickiej. Szkoła Katolicka…, s. 278
12
K. Olbrycht, Szkoła jako środowisko,…s.42
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Na pierwszy plan wysuwa się osiąganie dobrych wyników w realizacji podstawy w zakresie wiedzy użytecznej, która oznacza jedynie wiedzę przydatną do
pomyślnego zaliczania testów – zarówno w sensie informacji merytorycznych
jak i technicznych, dotyczących radzenia sobie z samym narzędziem jakim jest
test. Sprawdzane osiągnięcia ograniczają się w oczywisty sposób do takich,
które można mierzyć poprzez testy13. A owoców wychowania do wartości pomiarowo zmierzyć się nie da. Pod presją relatywnych wartości wynikających z
przyjęcia pragmatyzmu jako kluczowej postawy warunkującej sukces, zagrożeniu ulega wrażliwość na godność człowieka i na jej respektowanie w środowisku szkolnym. Kształtowane są głównie postawy konformistyczne, adaptacyjne,
osłabieniu ulegają postawy twórcze14. Pomimo zauważalnego, systematycznego
obniżania poziomu wymagań, spada poziom wyników nauczania. Choć powstanie szkół gimnazjalnych miało być przyczynkiem do wyrównania szans edukacyjnych, pogłębiają się różnice tych szans wśród dzieci i młodzieży ze środowisk o różnym poziomie zamożności i różnym doświadczeniu społecznokulturowym, wzrasta ilość porzuceń szkoły, edukacja i wykształcenie przestają
być wartościami cennymi jako takie. Odpowiedzią na pogłębiający się kryzys
znaczenia szkoły jest powrót do znaczenia tej instytucji jako miejsca, w którym
zachodzi proces autentycznego i rzeczywistego rozwoju osobowego, miejsca
nauczania i wychowania jako współistniejących elementów procesu edukacji
zorientowanego na inne niż jedynie utylitarne wartości. Szkoła katolicka może
jawić się jako remedium na powyższe problemy, jako miejsce realizacji planów
wychowawczych skupionych na tworzeniu „kultury wartości ludzkich”. W istocie stanowi to odwołanie się do wartości stanowiących uzasadnienie autorytetu
dla pełnienia funkcji wychowawcy.
Nie można nie dostrzec, że szkoła kształci, aby wychować, a więc pozwolić człowiekowi rozwinąć się, by go uwolnić od uwarunkowań, które mogłyby mu przeszkodzić żyć jak człowiek samodzielny i odpowiedzialny. To
dlatego szkoła powinna być wspólnotą, w której wartości ujawniają się w autentycznych stosunkach osobistych. W ten sposób katolicka wspólnota szkolna
oddaje niezastąpioną zasługę nie tylko uczniom i wszystkim tym, którzy ją tworzą, lecz także społeczeństwu, które obecnie podzielone między dążenia do
solidarności i żądania indywidualizmu o ciągle nowych formach, musi patrzeć
życzliwym okiem na tę możliwość ożywienia autentycznych wspólnot, które
zmierzają ku urzeczywistnieniu wspólnego dobra. Co więcej, zapewniając - w
sposób instytucjonalny - obecność chrześcijańską w świecie kultury i szkoły,
szkoła katolicka objawia, przez samo swe istnienie, bogactwo wiary i przedstawia ja jako odpowiedź na wielkie zagadnienie dręczące świat. W tym rozumieniu jest ona wezwana do podjęcia pokornej i oddanej usługi dla zapewnienia
obecności Kościoła w dziedzinie wychowania szkolnego w celu osiągnięcia
13
14
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dobra rodziny ludzkiej. Szkoła katolicka to autentyczny apostolat15. Nie jest
niestety ona wolna od zagrożeń związanych z wymogami edukacyjnymi, rzeczywistością systemu oświatowego. Wracając do cytowanego za profesor Olbrycht niebezpieczeństwa zjawiska programu ukrytego w szkołach katolickich
może się ono wiązać z traktowaniem ich jako: szkół, poprzez selekcję kandydatów, zapewniających wysoki poziom nauczania, wyniki umożliwiające dalszą
karierę edukacyjną w dobrych szkołach i ogólne bezpieczeństwo, szkół skutecznych w doprowadzaniu do pozytywnego finału edukacyjnego dzieci trudnych i obciążonych doświadczeniami niepowodzeń szkolnych. Nie znaczy to
jednak, że, wg Jana Pawła II, troska o formację religijną ma zwalniać z realizowania oświatowej funkcji szkoły. Funkcja ta ma być jednak realizowana w
świetle chrześcijańskiej wizji człowieka16. Katolicki wychowawca powinien
więc rozwinąć w sobie samym i kultywować u swoich uczniów wyostrzoną
wrażliwość społeczna oraz głęboką odpowiedzialność obywatelską i polityczną.
Człowiek jest osobą stająca się poprzez dobro i zło w nim realizowane.
Człowiek jest wartością sama w sobie lecz nie można zrozumieć jego egzystencji, samorealizacji bez odniesienia do Boga. Młody człowiek poszukuje drogi
tej samorealizacji i nawet bez świadomości celu owych poszukiwań szuka Boga. Stworzony na wzór i podobieństwo Stworzyciela odbija w swoim jestestwie
jego świętość, nie może urzeczywistnić swojej egzystencji bez Boga. „To
wszystko, czym człowiek - tkwiąc w świecie - przerasta świat w samym sobie,
tłumaczy się obrazem i podobieństwem Boga, które wpisane jest w istotę ludzką
od początku. I to wszystko, czym człowiek przerasta świat, nie tylko uzasadnia
pytanie o życie wieczne, ale czyni je wręcz nieodzownym”17. „Św. Augustyn
pisze: niespokojne jest serce moje , póki nie spocznie w Tobie. To niespokojne
serce oznacza, że miedzy jedną a drugą formą życia nie ma przeciwieństwa,
owszem, zachodzi głęboka spójność. Do samej genealogii osoby stworzonej na
obraz i podobieństwo Boga należy to, że uczestnicząc w Życiu Bożym bytuje
ona dla ‘siebie samej’ i urzeczywistnia siebie”18. Współczesny świat w swoich
osiągnięciach cywilizacyjnych, wypełniając młode umysły dążnościami technicznymi i materialistycznymi, nie jest w stanie zaspokoić tego wrodzonego
pragnienia odkrycia istoty istnienia. Wypełnianie zadanego sobie planu na życie
stawia pytania o sens, dobro i zło ,prawdę. Kim jestem i jak mam realizować
samego siebie, gdzie i w jakiej formie spełnię się jako jednostka niezależna i
ukształtowana? Człowiek jako osoba, jako podmiot swojego człowieczeństwa i
działania ma świadomość swojego „ja”. Lecz „ja” szuka dopełnienia, samore15
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alizacja nie zaspokaja potrzeb relacji, „ja” w pełni dojrzewa w możliwości
otwarcia na drugie „ja”. Osoba bowiem urzeczywistnia siebie samą w relacji do
innych osób oraz w odniesieniu do wspólnego dobra. W aspekcie tego urzeczywistniania młody człowiek podlega procesowi rozwoju, formacji, kształtowania
umiejętności dokonywania wyborów. Rolą nauczyciela jest wspomaganie tego
rozwoju przez dostarczanie wiedzy, stymulowanie rozwoju umiejętności poznawczej, stwarzanie warunków do samodzielnych poszukiwań oraz budowanie
atmosfery wsparcia. „Pedagog przyjmuje w tym procesie rolę osoby życzliwie i
z pełnym szacunkiem dla wychowanka instruującej go, kierującej, współdziałającej i towarzyszącej w dążeniu do prawdy, modelującej sobą, odwołującej się
przede wszystkim do dialogu, do wiarygodnych źródeł i przykładów, zachęcającej do pracy nad własnym rozwojem, stanowiącej przykład sobą”19. W relacjach uczeń-rodzic-nauczyciel ten ostatni staje się bardziej obserwatorem niż
kierownikiem, osobą inspirującą proces samowychowania przez wskazanie
kierunków i narzędzi do samorealizacji wychowanka, które dopełnia działania
wychowawcze rodziny i szkoły. ”Program wychowawczy oparty na koncepcji,
która angażuje dogłębnie osobę, może być realizowany tylko przy świadomym i
wolnym udziale tych wszystkich, którzy w nim uczestniczą. nie może być nikomu narzucony”20. Godność wychowanka domaga się świadomego i dobrowolnego uczestnictwa w procesie wychowawczym. Świadomość rodzi odpowiedzialność, która przez umiejętność rozpoznawania prawdy i dobra owocuje
w procesie samowychowania. Rodzi się umiejętność krytycznej oceny i wartościowania. Młody człowiek wzrasta od naśladownictwa do umiejętności decydowania o wyborze. Każde wychowanie, jeśli nie ma być manipulacją, musi
być w swej istocie wychowaniem do wartości, najpierw podsuwanych z pomocą
dorosłych, a potem coraz bardziej samodzielnie odkrywanych i dobrowolnie
wybieranych, uznawanych w poczuciu wynikających z tego wyboru powinności21. Zadaniem katolickiego wychowawcy jest ukierunkowanie młodego człowieka na umiejętność samodzielnej oceny wartości moralnych według prawego
sumienia, by przez osobiste przyjmowanie tych wartości mógł pełniej poznawać
Boga. Nauczyciel jako przewodnik przeprowadza przez trudności w kształtowaniu umiejętności przezwyciężania zewnętrznych uwarunkowań zakłócających proces wzrastania w wartościach chrześcijańskich. Nie jest to zadanie
łatwe w rzeczywistości nasyconej materializmem i konsumpcjonizmem. Trzeba
posiadać umiejętność kompetentnej reakcji na oddziaływania, jakie owa rzeczywistość wywiera na młodego człowieka, tak, by nie narzucać swojego światopoglądu lecz roztropnie ukierunkowywać wychowanka na zdolność dokony19
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wania wyboru dobra. „…wychowawca musi trzymać się specyficznej drogi
pedagogicznej, która z jednej strony precyzuje dynamikę rozwojową ludzkich
sprawności, z drugiej zaś kształtuje w młodzieży warunki do udzielenia swobodnej i stopniowej na nią odpowiedzi”22. Taka postawa wymaga dialogu wynikającego z wzajemnego zrozumienia i szacunku. Formowanie indywidualnej
jednostki ludzkiej jest jednocześnie procesem uspołecznienia, gdyż młody
człowiek przygotowuję się do życia w relacjach jako członek społeczeństwa,
grupy społecznej, rodziny. Wychowanie skutkuje niejako włączeniem młodej
osoby w struktury społeczne. Katolickie wychowanie przede wszystkim ma na
celu ukierunkowanie dojrzewania świadomości ucznia jako osoby zdobywającej
umiejętności rozpoznania obiektywnego dobra i będącej odpowiedzialną za
moralne wybory. Celem pedagogicznym jest więc kształtowanie postaw świadomych i odpowiedzialnych. Chrześcijaństwo implikuje proces kształcenia nie
tylko jako rozwój intelektualny ,ale również duchowy i moralny. Dlatego też
praca nauczyciela zorientowana na osobę ucznia bardziej niż na jego osiągnięcia wzmacnia zaufanie i otwartość wychowanków. Uczeń jest tajemnicą która
powoli pozwala się odkryć jeśli w procesie budowania relacji ze swoim nauczycielem nie zderzy się z osobowością apodyktyczną, projektująca na niego własne doświadczenia, krępującą. Nie nauczyciel jest tutaj sprawcą, jego misję
przyrównać należy raczej do działalności apostolskiej, w której pozwala on na
wejście Boga we własne działanie stając się przewodnikiem w procesie autorealizacji, rozmnażania talentów, wypełniania powołania które wychowanek odkrywa w sobie. Podsumowując przytoczę słowa Jana Pawła II:
„Kościół katolicki nie może się ograniczać do formacji umysłowej młodych pokoleń (...) Pierwszoplanowa misja szkoły katolickiej polega bowiem na
wychowywaniu mężczyzn i kobiet, którzy w przyszłości będą umieli oddawać
swoje najlepsze zdolności dla dobra społeczeństwa i Kościoła (...) Nauczyciele i
wychowawcy mają nie tylko zapewnić uczniom wysokiej jakości wykształcenie, ale winni też wpajać wartości moralne i duchowe o fundamentalnym znaczeniu w życiu każdego człowieka, a także być świadkami Chrystusa, jako źródła i centrum wszelkiego życia (...)”23. Wobec złudzeń ideologii immanentystycznych i materialistycznych, bronionych przez tych, którzy uważają, że w
nowoczesnej kulturze nie ma miejsca dla Boga, powinniście wykazywać, że
między zbawczym orędziem chrześcijańskim i kulturą istnieją wielorakie,
owocne stosunki i że istnieje podstawowy związek między Ewangelią i człowiekiem.„Ten bowiem związek - powiedziałem w UNESCO - jest kulturotwórczy od samych podstaw. Aby tworzyć kulturę, trzeba do końca integralnie wi22
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dzieć człowieka jako szczególną, samoistną wartość, jako podmiot związany z
osobowa transcendencja. Trzeba tego człowieka afirmować dla niego samego,
nie dla jakichkolwiek innych racji czy względów - jedynie dla niego samego.
Trzeba tego człowieka po prostu miłować dlatego, że jest człowiekiem - trzeba
wymagać dla niego miłości ze względu na niezwykłą godność, jaką w sobie
nosi. Otóż ten zespół treści należy do samej istoty ewangelicznego orędzia
Chrystusa i posłannictwa Kościoła”24.
Streszczenie
Artykuł przedstawia szkołę katolicką jako miejsce realizujące szczególna
misję wychowania dzieci i młodzieży do wartości moralnych w opozycji do
rzeczywistości współczesnego świata wspartego na ideach konformizmu i utylitaryzmu. Choć obecnie katolickie szkoły zagrożone są pojawieniem się również
w nich ukrytego programu, którego głównymi założeniami są sukces edukacyjny wykazany w pomiarze pedagogicznym oraz wysoki poziom osiągniętej
punktacji w wynikach egzaminów zewnętrznych, to jednak praca i autorytet
katolickiego wychowawcy, który opiera swoje działania na Ewangelii, współpracuje z uczniem i jego rodziną, nadaje kierunek szkole katolickiej jako miejscu dialogu, zrozumienia i szacunku.
Abstract
Catholic schools-a remedy for the problems of contemporary culture
education.
This article presents a Catholic school as a place which fulfills a specific
mission to educate children and young people to moral values in opposition to
the reality of modern based on ideas of conformity and utilitarianism. While
current Catholic schools are in danger of occurence of hidden curriculum in
them which main objectives are educational success demonstrated in the measurement of teaching and the high level of achieved scores in the results of external examinations, but work and the authority of the Catholic teachers and tutors,
who base their actions on the Gospel, cooperates with students and their family,
directs a Catholic school as a place of dialogue, understanding and respect.
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Ks. Mieczysław Różański (UWM)
Nauczanie religii i etyki w Polsce
Wstęp
Przemiany ustrojowe po 1989 r. stworzyły nową podstawę relacji pomiędzy państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi w Polsce. Pierwsze
akty normatywne zmieniające stan prawny kościołów uchwalone zostały w dniu
17 maja 1989 r. jest to ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania1, a
także pierwsza ustawa bilateralna miedzy państwem a kościołem – ustawa z
dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej2. Kolejne kościoły i związki wyznaniowe podpisały takie
umowy w późniejszym czasie.
Samo prawo do nauczania religii należy do jednego z najbardziej istotnych uprawnień wynikających z wolności religijnej. Nauczanie religii powróciło do szkoły w roku 1990 jako przedmiot nauczania nadobowiązkowy. To
oczywiście pociągnęło za sobą dostosowanie do nowych wymogów wynikających z nauczani przedmiotu w szkole, a są nimi kryteria jakie stawiane są
przedmiotom nauczanych w placówkach oświatowych. Podstawę prawną tego
powrotu stanowiła instrukcja Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia
1990 r. dotycząca powrotu nauczania religii w roku szkolnym 1990/1991. Powstała ona jako skutek uchwały Komisji Wspólnej przedstawicieli rządu
Rzeczpospolitej Polskiej i Konferencji Episkopatu Polski. Na jej mocy wprowadzono religię jako przedmiot dobrowolny we wszystkich podległych ministerstwu przedszkolach i szkołach z wyjątkiem szkół wyższych. Instrukcja ta
dotyczyła wyłącznie religii Kościoła katolickiego. Podobną instrukcję dla innych kościołów wydał Minister Edukacji Narodowej w dniu 24 sierpnia 1990
r.3. Obydwie instrukcje nie powoływały się na żadne upoważnienie ustawowe,
wskazywały jednocześnie, że mają charakter doraźny i będą obowiązywały do
czasu uchwalenia nowej ustawy oświatowej4.
1. Okres przejściowy
Moment powrotu religii do szkoły związany był z wieloma dyskusjami i
sporami. Można je podzielić na dwie grupy. Jedna była za powrotem nauczania
religii w szkole, a druga twierdziła, że te instrukcje, które nie mają dyspozycji
ustawowej, a w szczególności instrukcja dotycząca Kościoła katolickiego jest
1
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niezgodna z ówcześnie obowiązującą konstytucją z 1952 r. i innymi aktami
prawnymi a w szczególności art. 2 ustawy z 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu
oświaty i wychowania5. Na wniosek ówczesnego Rzecznika Praw Obywatelskich sprawą ta zajął się Trybunał Konstytucyjny, który w swoim orzeczeniu z
30 stycznia 1991 r. uzasadniał: „Przepis..., mówiący o świeckości i neutralności
Państwa, koresponduje ze zdaniem pierwszym artykułu 2 cyt. ustawy z dnia 15
VII 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania, mówiącym o świeckości
szkoły. W tym zakresie obydwa przepisy nie mogą stanowić przesłanki dla
wniosku, iż na terenie szkół państwowych nie mogą odbywać się lekcje religii
prowadzone przez przedstawicieli poszczególnych kościołów i związków wyznaniowych. Skoro bowiem dobrowolne nauczanie religii, jako wewnętrzna
sprawa kościołów, prowadzone jest według programów przez te kościoły ustalonych i przez katechetów delegowanych przez władze kościelne, a państwowe
programy nauczania nie są nasycone treściami religijnymi, to nie można mówić
o naruszaniu zasady świeckości szkoły czy świeckości i neutralności Państwa.
Co więcej - to właśnie owa świeckość i neutralność nie tylko nie może być podstawą do wprowadzenia obowiązku nauczania religii w szkołach państwowych,
ale także nie może oznaczać zakazu takiego nauczania, jeśli życzą sobie tego
zainteresowani obywatele. Na tym właśnie polega świeckość i neutralność państwa. Inne rozumienie tych pojęć oznaczałoby nie neutralność, a ingerencję
państwa w wolność sumienia i wyznania obywateli. Takie rozumienie świeckości i neutralności wynika m.in. z przesłanek semantycznych oraz z wykładni
systemowej, która we współczesnej Rzeczypospolitej Polskiej oczywiście różni
się od interpretacji świeckości dokonywanej w okresie PRL, zwłaszcza w ujęciu
cyt. ustawy z 15 VII 1961 r. 6”. Przyjęta przez TK wykładnia harmonizuje z
podobnym rozumieniem pojęć świeckości, neutralności czy rozdziału kościoła
od państwa w wielu europejskich państwach demokratycznych”7.
2. Podstawy konstytucyjne nauczania religii i etyki
Po uchwaleniu Konstytucji Rzeczpospolitej w dniu 2 kwietnia 1997 r.8.
ustały wątpliwości natury prawnej dotyczącej nauczania religii. W jej treści
znajdują się przepisy związane z problematyką wyznaniową i wprost zajmuje
się kwestiami związanymi z nauczaniem religii w art. 53 ust. 4. problematyka ta
zawarta jest w rozdziale II zatytułowanym „wolności, prawa i obowiązki czło5

Dz. U. 1961, nr 32, poz. 160.
Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dn, 30 01 1991 w sprawie powrotu religii do
szkoły, sygn. K. 11/90. http://www.trybunal.gov.pl/OTK/teksty/otkpdf/1991/K_11_90.pdf; W.
Łączkowski, Stanowisko Trybunału Konstytucyjnego w sprawie legalności instrukcji MEN
dotyczącej powrotu religii do szkoły w roku szkolnym 1990/91, [w:] Nauczanie religii w szkole
w państwie demokratycznym, red. J. Krukowski, Lublin 1991, s. 69–83.
7
Tamże, s. 5.
8
Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483.
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wieka i obywatela”, co wskazuje na to, że należą one do podstawowych praw
ludzkich. Z tego prawa według norm konstytucyjnych mogą korzystać: podmiot, czyli człowiek, rodzice a także kościoły i inne związki wyznaniowe. Najpierw ustrojodawca w art. 31 określił wolność uzewnętrzniania religii, która
można ograniczyć jedynie na drodze ustawowej i to tylko w ściśle określonych
wypadkach, gdy jest to konieczne dla ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, zdrowia, moralności lub wolności i praw innych osób.
W sposób bezpośredni problematyce nauczania religii poświęcane są w
konstytucji dwa artykuły – 53 i 48. Art. 53 ust. 2 określa, że wolność religii
obejmuje wszystkie czynności i działania dotyczące przyjmowani i rezygnowania z religii według własnego wyboru, a także uzewnętrzniania swojej wiary w
sposób indywidualny lub publiczny poprzez uprawianie kultu, modlitwę,
uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. Wolność ta obejmuje
także posiadanie świątyń i innych miejsc kultu w zależności od potrzeb ludzi
wierzących oraz prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się
znajdują. Natomiast w ust. 4 tegoż artykułu ustrojodawca określił, że religia
kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej
może być przedmiotem nauczania w szkole. Przy czym obwarowano to prawo
zastrzeżeniem, że nie może być naruszona wolność religii i sumienia innych
osób. Paragraf ten brzmi następująco „Religia kościoła lub innego związku
wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie może być naruszona wolność sumienia i religii
innych osób”.
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na znaczenie pojęciowe treści
przedmiotowego paragrafu. Poprzez pojęcie „kościoły lub inne związki wyznaniowe o uregulowanej sytuacji prawnej” należy rozumieć tylko takie kościoły i
związki wyznaniowe, które otrzymały indywidualną ustawową regulację swojego położenia prawnego. Czyli na dzień dzisiejszy jest 15 kościołów i innych
związków wyznaniowych, które mogą prowadzić nauczanie religii w szkołach9.
Ustrojodawca nie sprecyzował pojęcia, w jakich szkołach, co do rodzaju
mogą być prowadzone lekcje religii. Powszechnie przyjmuje się, że zapis ten
9

Są to następujące kościoły i związki wyznaniowe: Kościół Rzymskokatolicki,
Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Reformowany w
Rzeczypospolitej Polskiej, Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w Rzeczypospolitej Polskiej, Kościół Starokatolicki Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej, Kościół Katolicki Mariawitów w
Rzeczypospolitej Polskiej, Wschodni Kościół Staroobrzędowy, nie posiadający hierarchii duchownej, Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej, Karaimski Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej, Kościół Polskokatolicki w Rzeczypospolitej Polskiej, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej,
Kościół Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej, Kościół Zielonoświątkowy w Rzeczypospolitej Polskiej.
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dotyczy wszystkich rodzajów szkół poza szkołami wyższymi, czyli podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalych niezależnie od tego kto je prowadzi,
czyli dotyczy zarówno szkół publicznych – państwowych i samorządowych jak
też szkół niepublicznych.
Użyte w ust. 4 sformułowanie „może być przedmiotem nauczania w szkole” daje konotacje dotyczące równoprawności tego przedmiotu nauczania z
innymi przedmiotami nauczanymi w szkole. Do takich wniosków można także
dojść poprzez analizę przepisów szczegółowych w obowiązującej ustawie o
systemie oświaty. Artykuł 12 u. 1 tejże ustawy wyraźnie stanowi, że nauczanie
religii organizują szkoły, a nie kościoły i inne związki religijne. Zadania te są
realizowane przez władze publiczne, a poprzez to niedopuszczalne jest działanie
w sposób inny niż z poszanowaniem zasady niedyskryminacji. Tą zasadę określoną jako niedyskryminacji religii jako przedmiotu szkolnego można także
określić następująco. Skoro religia jest prowadzona na terenie szkoły publicznej
w ramach systemu oświaty, to nie można dokonywać różnicowania dotyczącego
ważności poszczególnych przedmiotów nauczanych w szkole. Wszystkie, co do
zasady są tak samo ważne, i na takich samych prawach nauczają ich nauczyciele, którzy poddani są podobnym kryteriom oceniania. Jedyna różnica w statusie
tego przedmiotu może wynikać z jego specyfiki10.
Ar. 53 ust. 3 Konstytucji, zapewnia prawo rodziców do wychowania i nauczania moralnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Przy czym treść tego
punktu odwołuje się do art. 48 ust. 1 ustawy zasadniczej. Wskazany artykuł
zobowiązuje ich do uwzględniania stopnia dojrzałości dziecka oraz wolności
jego sumienia i wyznania a także jego przekonań. Artykuł ten w treści jest analogiczny do art. 14 Konwencji o prawach dziecka11, który uwzględnia wolności
sumienia i wyznania oraz przekonań dzieci. Dalsza część tego przepisu jest jego
wykładnią i wypływa z naturalnego prawa rodziców do wychowania dzieci w
tym także do wychowania religijnego i moralnego. Niestety w przepisach konstytucyjnych, ani w ustawowych nie sprecyzowano, kto ma rozstrzygać ewentualne spory powstałe między rodzicami i dziećmi na tle wychowania moralnego i
religijnego w tym także nauczania religii.
3. Ustawy, rozporządzenia i porozumienia.
Regulacje zawarte w konstytucji dotyczące nauczania religii i etyki mają
charakter ogólny i zawierają jedynie kluczowe zasady i wytyczne dla zwykłego
ustawodawstwa. Do obowiązujących obecnie ustaw i niższych aktów prawnych,
które normują omawiane kwestie należy zaliczyć:

10

A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2011, s.
175-176.
11
Dz. U. z 1991, nr 120, poz. 526; ratyfikowana przez Polskę 7 lipca 1991 r.
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- ustawę z dnia 17 maja 1989 roku o gwarancjach wolności sumienia i
wyznania12
- ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty13
- ustawę z 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy-Karta Nauczyciela oraz o
zmianie niektórych innych ustaw14.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i
sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z
14 kwietnia 1992 r.15
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego
2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (dot.
nauczania religii - §2)16
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r.
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (dot. nauczycieli religii - §7)17
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2014 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania
nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach18
- Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem
Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2000 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii19.
- Porozumienie pomiędzy Zarządem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 1995 r. w sprawie
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii20.
- Porozumienie pomiędzy Polską Rada Ekumeniczną oraz Ministrem
Edukacji Narodowej z dnia 4 lipca 2001 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych
wymaganych od nauczycieli religii kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie
Ekumenicznej21.
Pierwszym aktem ustawowym, w którym zawarte są zapisy dotyczące
nauki religii przez kościoły i inne związki wyznaniowe jest ustawa z dnia 17
maja 1989 roku o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. W treści preambuły tej ustawy ustawodawca nawiązał do godnej trwałego szacunku i kontynuacji tradycji tolerancji i wolności religijnej oraz uznanie historycznego wkładu
kościołów i związków wyznaniowych w rozwój kultury narodowej, a także
12

Dz. U. Nr 29 poz. 155.
Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 (tekst jedn.)
14
Dz. U. Nr 19, poz. 239.
15
Dz. U. Nr 36, poz. 155.
16
Dz. U. nr 15 poz. 142
17
Dz. U. Nr 50 poz. 400
18
Dz. U. poz. 478.
19
Dz. Urz. MEN nr 3. poz. 21.
20
Dz. Urz. MEN nr 3, poz. 7.
21
Dz. Urz. MENiS nr 3, poz. 18.
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kierowanie się zasadami zawartymi w międzynarodowych zobowiązaniach
Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia każdemu obywatelowi wolność sumienia i
wyznania. W rozumieniu tej ustawy wolność sumienia i wyznania obejmuje
między innymi prawo obywateli do wychowywania dzieci zgodnie ze swoimi
przekonaniami religijnymi. W związku z tym na mocy art. 20 ustawy przyznano
kościołom i innym związkom wyznaniowym prawo do nauczania religii oraz
wychowywania religijnego dzieci i młodzieży zgodnie z wyborem dokonanym
przez ich rodziców lub opiekunów prawnych. W pierwotnym brzmieniu ustawy
ustęp 2 tego artykułu określał, że nauczanie religii dzieci i młodzieży jest wewnętrzną sprawą kościołów i innych związków wyznaniowych. Mogło być ono
organizowane zgodnie z programem ustalonym przez władze kościoła lub innego związku wyznaniowego w punktach katechetycznych znajdujących się w
kościołach, domach modlitwy i innych pomieszczeniach udostępnionych na ten
cel przez osobę uprawnioną do dysponowania nimi. Tak ujęte uprawnienia do
nauczania religii zostały rozszerzone na mocy nowelizacji tej ustawy z dnia 7
września 1991 roku dokonanej na podstawie artykułu 101 ustawy o systemie
oświaty22. Wprowadzono wówczas nowy ustęp 3 do art. 20 zgodnie, z którym
„nauczanie religii uczniów szkół publicznych mogło odbywać się również w
szkołach na zasadach określonych w odrębnej ustawie”. Ten zapis stworzył
ustawowe przesłanki do nauczania religii w polskich szkołach.
Podstawy prawne dla nauczania religii wyznaczyła ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Została ona poprzedzona preambułą, w której prawodawca podkreślił, że oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi
wspólne dobro całego społeczeństwa, będzie respektować chrześcijański system
wartości oraz zapewni każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju
w oparciu o zasadę tolerancji i wolności przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata.
Ustawa ta w dwóch miejscach – w art. 12 i 13 zawiera normy regulujące nauczanie religii w szkołach publicznych. W art. 12 ust. 1 ustawodawca uznał prawo
rodziców do religijnego wychowania dzieci i zobowiązał szkoły publiczne podstawowe gimnazjalne do organizowania nauki religii na życzenie rodziców a szkoły
publiczne ponadgimnazjalne na życzenie rodziców, bądź samych uczniów. Wprowadzono także zapis, iż po osiągnięciu pełnoletniości o pobieraniu nauki religii
decydują sami uczniowie. W ust. 2 tegoż artykułu ustawodawca zobowiązał Ministra Edukacji Narodowej, po porozumienia się z władzami Kościoła katolickiego,
Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz innych kościołów i
związków wyznaniowych do określenia w drodze rozporządzenia warunków i sposobu wykonywania przez szkoły nauczania religii. Ustawa ta nałożyła na szkoły
publiczne w art. 13 ust. 1 obowiązek umożliwienia uczniom podtrzymywania po-

22

Analogiczny zapis w ustawie z 17 maja 1989 r. o stosunku państwa do Kościoła
Katolickiego znalazł się w art. 100 ustawy.
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czucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności
naukę języka oraz własnej historii i kultury.
Ostatnim aktem ustawowym zajmującym się problematyką nauczania religii jest ustawa z 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy-Karta Nauczyciela oraz o
zmianie niektórych innych ustaw. Określa ona prawa i obowiązki nauczycieli w
tym zajmujących się nauczaniem religii oraz zasady ich awansu zawodowego.
Reasumując zasadnym jest stwierdzenie, że w polskim systemie prawnym
stworzono trwałe podstawy ustawowe dla edukacji religijnej prowadzonej przez
kościoły i inne związki religijne. Ten system norm konstytucyjno-ustawowych
zapewnia stabilizację, a jego doprecyzowanie dokonuje się w aktach normatywnych wykonawczych, najczęściej w rozporządzeniach.
4. Rozporządzenie z 14 kwietnia 1992 r.
Ustawodawca w art. 12 ust. 2 ustawy o systemie oświaty z 7 września
1991 roku ustawodawca zobowiązał i upoważnił Ministra Edukacji Narodowej
do określenia w drodze rozporządzenia warunków i sposobu wykonywania
przez szkoły nauczania religii. Miało być ono wydane w porozumieniu z władzami określonymi w przepisie Kościołami. Stosowne rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych
wydał Minister Edukacji Narodowej w dniu 14 kwietnia 1992 roku23.
Na jego podstawie organizowano naukę religii i etyki organizowana jest
w ramach planu zajęć lekcji. Zgodnie z § 1 ust. 2 mogą w nich uczestniczyć
uczniowie, których rodzice, bądź oni sami, po uzyskaniu pełnoletności składali
w najprostszej formie oświadczenie o chęci uczestniczenia w lekcjach religii
(etyki). Ta decyzja nie musi być ponawiana w kolejnym roku szkolnych, jeżeli
rodzice (opiekunowie prawni) albo uczniowie wyrażą życzenie dalszego
uczestnictwa w zajęciach. Może być natomiast zmienione w każdej chwili.
Uczestniczenie lub nie uczestniczenie w szkolnej nauce religii nie może być
powodem dyskryminacji przez kogokolwiek w jakiejkolwiek formie (§ 1 ust. 3).
Na wszystkie szkoły publiczne nałożono obowiązek organizowania nauki religii i etyki dla grupy nie mniejszej niż siedmiu uczniów danej klasy (§ 2 ust. 1).
Dla mniejszej liczby uczniów lekcje religii powinny być organizowane w grupie
międzyklasowej lub międzyoddziałowej. Natomiast jeżeli w szkole na naukę religii
zgłosi się mniej niż siedmiu uczniów organ prowadzący szkołę w porozumieniu z
rodzicami oraz władzami kościelnymi może organizować naukę religii w grupie
międzyszkolnej lub w poza szkolnym punkcie katechetycznym. Liczba uczniów w
takich grupach nie powinna być mniejsza niż trzech (§ 2 ust. 2). Na podobnych
zasadach organizowane powinny być zajęcia z etyki (§3 ust. 2).
Nauczanie religii odbywa się według programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i związków wyznaniowych i
przestawione Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości (§ 4). Natomiast
23

Dz. U. Nr 36, poz. 155.
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nauczanie etyki odbywa się na podstawie programów dopuszczonych do użytku
szkolnego przez tegoż Ministra (§ 3. ust. 1).
Zatrudnienie nauczyciela religii odbywa się zgodnie z Kartą Nauczyciela
na podstawie pisemnego skierowana wydanego przez właściwe władze kościelne, a jego cofnięcie jest równoznaczne utratą uprawnień do nauczania religii (§
5 ust. 1-2, 4). Jego kwalifikacje określają porozumienia z właściwymi kościołami i związkami wyznaniowymi (§ 6). Jest on członkiem Rady Pedagogicznej,
ale nie przyjmuje obowiązków wychowawcy klasy (§ 7. ust. 1).
Nauczanie religii odbywa się w wymiarze 2 godzin tygodniowo i może
być zmniejszony za zgoda odpowiednich władz kościelnych (§ 8 ust. 1), a liczbę godzin etyki ustala dyrektor szkoły (§ 8 ust. 2). Ocena z religii i etyki jest
umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie ze sprawowania i nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy (§ 9. ust. 1 2). W celu wyeliminowaniu ewentualnych przejawów nietolerancji rozporządzenie wprowadziło zakaz zamieszczania szczegółowych danych, z których
wynikałoby na zajęcia z której religii uczeń uczęszczał. Oprócz tego rozporządzenie określało, że uczniowie uczęszczający na naukę religii mają trzy dni
zwolnienie z zajęć szklonych w celu uczestniczenia w rekolekcjach wielkopostnych (§ 10 ust. 1), a ponadto zezwalało na umieszczanie w pomieszczeniach
szkolnych krzyża oraz odmawianie modlitwy przed i po zajęciach (§ 12). Nie
precyzowało jednak kto ma decydować o zawieszaniu krzyża oraz jaka ma być
treść modlitwy odmawianej przez uczniów.
5. Nowelizacja rozporządzenia z 25 marca 2014 r.
Nowelizacja rozporządzenia dokonana została w dniu 25 marca 2014 r. i
związana była z koniecznością wykonania przez Rzeczpospolitą Polską wyroku
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 15 czerwca
2010 r. w sprawie Grzelak przeciwko Polsce (skarga 7710/02). Jej rozwiązania
wejdą w życie w dniu 1 września 2014 r.
Zmiany merytoryczne zawarte w nowelizacji dotyczą przede wszystkim
dwóch zasadniczych kwestii.
Po pierwsze, zmieniony został § 1 ust. 2 rozporządzenia poprzez zmianę
formy wyrażania życzenia dotyczącego uczestnictwa w nauczaniu religii i etyki.
W miejsce dotychczasowego oświadczenia wyrażane w „najprostszej formie”
wprowadzone zostało oświadczenie w formie pisemnej, z zachowaniem
dotychczasowej możliwości jego zmiany. To rozwiązanie ma ujednolicić
dotychczas stosowane praktyki, które były różne w poszczególnych szkołach.
W niektórych zbierano oświadczenia na piśmie, a w innych stosowano praktykę
zgody ustnej. Przy czym w treści rozporządzenia nie ma określonej procedury,
kto ma zbierać takie oświadczenia, gdzie one mają być przechowywane i kto
ma do nich dostęp.
Po drugie, zniesione zostały wprowadzone w rozporządzeniu limity osobowe, które nie miały upoważnienia konstytucyjnego ani ustawowego. Zmiana
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§ 2 ust. 2 polega na skreśleniu drugiego zdania, przez co eliminuje się limit
trzech osób potrzebnych do utworzenia grupy międzyszkolnej lub pozaszkolnego punktu katechetycznego. Wprowadzenie tej zmiany pozwoli zapewnić naukę
religii i etyki każdemu uczniowi zainteresowanemu udziałem w zajęciach z tego
przedmiotu.
Pozostałe zmiany zawarte w nowelizacji maja charakter redakcyjny lub
porządkujący. W § 3 ust. 1 wprowadzono zmianę, która wynika z konieczności
dostosowania przepisów rozporządzenia do obowiązujących przepisów ustawy
o systemie oświaty w zakresie dotyczącym dopuszczania programów nauczania
do użytku w szkole. Natomiast zmiany zamieszczone w § 3 ust. 2 oraz w § 9
ust. 4 doprecyzowano zasady organizowania zajęć z etyki w grupach międzyszkolnych. W pierwszej doprecyzowano przepis, że do organizacji nauki etyki nie
ma konieczności porozumienia organu prowadzącego z właściwymi władzami
zwierzchnimi kościoła lub związku wyznaniowego, jaki obowiązuje w przypadku organizowania zajęć z religii w grupie międzyszkolnej. W drugiej dodano ustalenia zawarte w nowym brzmieniu § 3 ust. 2.
Reasumując nauczania religii i etyki w szkole ma trwałe podstawy prawne uregulowane wieloma różnorodnymi aktami normatywnymi o charakterze
ogólnym i szczegółowym, które zawierają rozwiązania merytoryczne. Są one
dobrym przykładem współodpowiedzialności zarówno Państwa jak i kościołów
i innych związków wyznaniowych za wychowanie dzieci i młodzieży.
Summary
Teaching religion and ethics in Poland
After the political system changes in Poland religion has come back to
schools due to the Ministry of Education Order from 1990. The legal basis for
teaching religion and ethics in Poland constituted the Act on the Education System
from the 7th of September 1991. Also the Constitution of the Republic of Poland
from 1997 says in the Article 4 section 4 that the religion of a recognized church or
a religious association can be taught in schools. The basis of teaching religion at
schools is the Minister of National Education Order from 14th of April 1992,
amended on the 25th of March 2014. This amendment constitutes the execution of
the sentence of the European Court of Human Rights from the 15th of June 2010
Grzelak against Poland (7710/02). The amendment presents the need for parents to
agree on paper on their children being taught religion and ethics at school, and what
is more the amendment completely abolished any quantitative limitation of organizing teaching religion and ethics within the inter-school groups, which before needed
not be smaller than 3 people.
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Patrycja Burak (KUL)
Sztuka studiowania
Wstęp
Czas studiów jest okresem wzmożonej aktywności intelektualnej większości studentów. Sposób zgłębiania wiedzy jest istotny dla prawidłowego procesu rozwoju jednostki. Ciągłe innowacje w obszarze edukacji niejednokrotnie
powodują dezorganizację w zakresie zdobywania nowych umiejętności i wiadomości. Często wymagania przewyższają umiejętności. Wówczas młody, żądny wiedzy człowiek czuje rozgoryczenie i frustrację z powodu zaistniałej sytuacji. Godziny spędzone nad materiałami dydaktycznymi czy w bibliotece nie
przynoszą pożądanych efektów. Warto zastanowić się nad powodami zaistniałych sytuacji. Mogą być one bardzo różne. Jednakże należy zwrócić uwagę na
skuteczność i efektywność nauki a związane z tym superłącze edukacyjne, którym został obdarzony dany człowiek.
Style uczenia się
Styl uczenia się jest sposobem, w jaki dana jednostka zgłębia wiedzę.
Każdy człowiek czyni to inaczej. Odbierając informacje ze świata zewnętrznego
korzysta ze wszystkich zmysłów. W miarę upływu czasu jeden z nich wykształca się lepiej niż pozostałe i to powoduje, że łatwiej korzystać z tego właśnie
zmysłu przy przyswajaniu nowych treści. Dlatego określany jest on mianem
preferowanego stylu uczenia się. Styl uczenia się dotyczy sposobu przyswajania
informacji z otaczającej rzeczywistości oraz przekazywania ich z narządów
zmysłów do mózgu. W celu określenia preferowanego stylu uczenia się wskazane jest wykonanie testu na styl uczenia się. Wyróżnia się cztery podstawowe
style uczenia się:
• wzrokowy - cechą charakterystyczną wzrokowców jest nauka poprzez
patrzenie, preferują naukę poprzez prezentacje wizualne, pokazy. Do skutecznej
nauki powinni wykorzystywać zapisywanie kluczowych słów, korzystanie z
kolorowych zakreślaczy,
• słuchowy - typowa dla tego stylu uczenia się jest nauka poprzez słuchanie (samych siebie w rozmowie lub podczas dyskusji z innymi oraz słuchanie innych), pomocne jest czytanie z różną intonacją,
• dotykowy - określany również jako czuciowy - dotykowcy uczą się,
dotykając, doznając wrażeń na powierzchni skóry, łącząc to, czego się uczą ze
zmysłem dotyku i emocjami,
• kinestetyczny zwany ruchowym - charakterystyczna dla tego stylu
uczenia się jest kinestetycy uczą się, poruszając dużymi mięśniami w przestrze-
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ni, angażując się w naukę poprzez odgrywanie ról, eksperymenty, uczestnicząc
w różnych czynnościach1.
Superłącze edukacyjne
Superłącze edukacyjne przypisane jest każdemu człowiekowi. Stanowi
połączenie preferowanego stylu uczenia się i dominującej półkuli mózgowej. To
od niego zależy efektywność nauki. Rozpoznanie własnego superłącza i przypisanych mu sposobów nauki jest kwestią niezbędną dla prawidłowego procesu
przyswajania wiedzy. Literatura przedmiotu omawia osiem superłącz edukacyjnych, których charakterystyka przedstawiona jest poniżej.
Wzrokowcy z dominującą lewą półkulą mózgową
Cechą wyróżniającą wzrokowców z dominującą lewą półkulą mózgową
jest odbieranie informacji wizualnych, a następnie zamiana ich na symbole.
Typowe dla tej grupy osób jest myślenie linearne, krok po kroku oraz za każdym razem skupianie uwagi na jednym szczególe. Szybkie uczenie się wzrokowców z dominującą lewą półkulą mózgową jest skuteczne po przeczytaniu
danego tekstu i odebraniu informacji w formie języka: liter, słów i liczb. Zwykle są to ludzie precyzyjni i skrupulatnie dokonują obliczeń matematycznych.
Efektywnie uczą się przy pomocy tego, co wydrukowane: książki, czasopisma,
gazety, przewodniki, mapy, plakaty czy postery. Warunkiem dobrej organizacji
i odpowiedniego zarządzanie czasem jest posiadanie przez nich kalendarza lub
dokładnie opracowanego planu dnia. Potrafią uczyć się zarówno przy muzyce,
jak i bez niej. Duża wrażliwość na bodźce wzrokowe sprawia, że rozprasza ich
bałagan i dezorganizacja w przyswajanym materiale. Potrzebują kontaktu wzrokowego z mówcą, by jak najwięcej zapamiętać. Zapamiętują to, co widzieli, i
szybko potrafią się zorientować, gdy w tekście coś jest nie w porządku. Potrafią
nauczyć się i zapamiętać zasady pisowni, gramatyki, interpunkcji i ortografii,
jeśli materiał prezentuje się im w określonym porządku, z wydrukowanymi
regułami i formułkami. Potrafią posługiwać się porównaniami, jakie widzieli w
podręczniku lub innym materiale drukowanym. W celu uzyskanie pożądanych
efektów w nauce powinni opracowywać własne notatki lub modyfikować gotowe. Wskazana jest własna inwencja twórcza, która umożliwi efektywniejszą
naukę2.
Wzrokowcy z dominującą prawą półkulą mózgową
Kolejną grupę stanowią wzrokowcy z dominującą prawą półkulą mózgową. Osoby te, zgłębiają wiedzę używając narządu wzroku. Priorytetowe
znaczenie w tej kwestii mają: wizerunki, obrazy, znaki graficzne, kolory, kształ1

E. Okręglicka-Forysiak [w:] http://www.ppp1.wroc.pl/style_uczenia.pdf.
R. Linksman, W jaki sposób szybko się uczyć? Grupa Wydawnicza Bertelsmann
Media, Warszawa 2001, s. 83-88.
2
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ty, wzory i relacje przestrzenne. Typowe dla tej grupy osób jest dostrzeganie
całościowego charakteru danego zdarzenia. W przeciwieństwie do poprzedniej
grupy od razu przechodzą do ogółu. W ostatniej kolejności analizują części
składowe danego problemu. Słuchając kogoś, utrzymują z nim kontakt wzrokowy i często obserwują ruchy ust. mówcy i wyraz jego twarzy. Uczą się, korzystając z pomocy wizualnych o charakterze graficznym i ilustracyjnym, które
umożliwią im ujrzenie globalnego obrazu danego zagadnienia. Teksty pełne
słów i liczb aby były przydatne muszą być ukazywane w atrakcyjnej oprawie
kolorystycznej, przy wykorzystaniu oryginalnych kształtów, wzorów czy innych ozdobników. Wskazane jest, by prowadzący zajęcia podczas wykładu
przygotował dla nich coś do oglądania w postaci ilustracji. Wzrokowcy z dominującą prawą półkulą potrafią mają zdolność uczenia się zarówno przy muzyce,
jak i bez niej. Muzyka, hałas i rozmowy nie rozpraszają ich, gdyż są oni bardziej skupieni na tym, co widzą, niż na tym, co słyszą. Często angażują się w
zadania, tracąc przy tym poczucie czasu. Są osobami, które pracują zgodnie z
własnymi ustaleniami. Wadą osób, reprezentujących ten styl uczenia się jest
brak punktualności3.
Słuchowcy z dominującą lewą półkulą mózgową
Słuchowcy z dominującą lewą półkulą najlepiej uczą się, słuchając nowego materiału prezentowanego w formie języka albo za pomocą słów lub
liczb, w sposób szczegółowy, krok po kroku. Myślą, wypowiadając na głos
swoje myśli i rozmawiając z innymi. Radzą sobie dobrze ze ścisłymi danymi,
faktami, liczbami i statystyką oraz są znakomitymi badaczami, często uzupełniając swoje wykłady i prezentacje informacjami, które wspierają ich tezy i
pomagają innym w ich zrozumieniu. Są wrażliwi na sposób mówienia innych
ludzi, zwracają uwagę na uchybienia popełniane podczas rozmowy, takie jak
błędy gramatyczne i syntaktyczne, ubogie słownictwo, powtarzanie określonych
zwrotów i kiepską dykcję. Będąc wyczuleni na sposób mówienia, starają się
sami być dobrymi mówcami i oratorami. Z góry planują i ćwiczą się w tym, co
mają powiedzieć, upewniając się, że zdania są poprawne gramatycznie, ich
język jest precyzyjny i jasny, a dobór słów właściwy. Słuchowcy z dominującą
lewą półkulą potrzebują nieustannie bodźców słuchowych. Nie znoszą zupełnej
ciszy. Pomocne w nauce dla słuchowców z dominującą lewą półkulą okazują
się szczególnie płyty kompaktowe, taśmy, kasety, komputery, filmy, wideo, a
także radio i telewizja. Słuchowcy z dominującą lewą półkulą uczą się bez problemów z podręczników technicznych i książek instruktażowych, jeśli czytają je
sobie na głos. Dobrze radzą sobie także jako autorzy tego rodzaju publikacji. Są
ludźmi, którzy potrafią zaprogramować komputer lub wideoodtwarzacz4.

3
4

R. Linksman, W jaki…, op.cit., s, 88-95.
Ibidem, s. 101-108.
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Słuchowcy z dominującą prawą półkulą mózgową
Słuchowcy z dominującą prawą półkulą najlepiej się uczą, słuchając; są
wrażliwi na dźwięki, muzykę, rytm, tembr głosu oraz silnie nacechowane sensorycznie słowa, które dają pogląd o ogólnym obrazie całości. Są czuli na
dźwięki, na które inni w ogóle nie zwracają uwagi. Duże znaczenie ma dla nich
muzyczna harmonia, ponieważ dźwięki dysonansowe szczególnie ich irytują.
Pociągają ich piękne dźwięki, słodkie melodie i przyjemne głosy, odpychają zaś
niepokojące i drażniące dźwięki wydawane na przykład przez syreny alarmowe,
młoty pneumatyczne, a także irytujące głosy. Lubią podróżować, by oderwać
się od dysonansowych dźwięków miasta i spędzić czas, relaksując się pośród
dźwięków przyrody w górach, w lesie czy nad morzem. Pragną otaczać się
przyjemnymi dźwiękami w domu i w biurze, dlatego często posiadają duży
zbiór nagrań z muzyką relaksacyjną. Niektórzy szczególnie lubią nagrania z
odgłosami natury, takimi jak szum morza, deszczu, czy strumienia, a także głosy ptaków w lesie. Słuchowcy z dominującą prawą półkulą mają dobry słuch
muzyczny. Lepiej zapamiętują słowa i potrafią wiernie je przytaczać, jeśli są
one skojarzone z muzyką, rymem, rytmem, chwytliwą piosenką lub melodią,
singlem reklamowym, poezją, stukaniem, uderzaniem, dźwiękami z otoczenia
lub też jeśli naśladują charakterystyczne głosy lub sposób mówienia. Zapamiętują akcję występów muzycznych oraz teksty piosenek z telewizyjnych klipów.
Będąc dziećmi, uczą się alfabetu i języków obcych poprzez śpiewanie rymowanek. Uczenie się przebiega u nich najszybciej, gdy słowa i liczby są w jakiś
sposób powiązane z muzyką. Aby zapamiętać określone sposoby postępowania
słuchowcy z dominującą prawą półkulą muszą wizualizować każdą czynność
oraz głośno o niej dyskutować; najpierw rozumiejąc globalny obraz całości, a
następnie uzupełniając detale. Partnerzy, z którymi się uczą, powinni powoli i
uważnie omawiać z nimi każde zagadnienie, prosząc ich o powtarzanie materiału i sprawdzając ich dokładność. Ponieważ język zlokalizowany jest zwykle w
lewej półkuli mózgowej, słuchowcy z dominującą prawą półkulą mogą mieć
kiepski słuch językowy i nie być w stanie szybko podążać za wypowiadanymi
przez mówcę słowami5.
Kinestetycy z dominującą lewą półkulą mózgową
Kinestetycy z dominującą lewą półkulą myślą w sposób zorganizowany i
systematyczny, ucząc się przez ruchy swoich dużych mięśni motorycznych.
Ponieważ funkcja językowa zlokalizowana jest w lewej półkuli, potrafią oni
werbalizować czynności ruchowe w sposób systematyczny i zorganizowany.
Osoby te lubią ruch. Zbyt długie przebywanie w jednym miejscu lub zajęcie się
jedną czynnością wywołuje u nich poczucie niepokoju i frustracji. Wówczas
szukają rozwiązań, by uatrakcyjnić czas. Dokonują tego zarówno w sposób
fizyczny ja i umysłowy. Każdorazowo kinestetycy z dominującą lewą półkulą
5
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będą się poruszać. Przy planowaniu zajęć powinno się brać pod uwagę taką
organizację, by w ich trakcie znalazło się miejsce na ruch jako pozytywny element nauczania. Kinestetycy z dominującą lewą półkulą lubią sporty, zorganizowane gry lub ćwiczenia, które mają określone reguły i wykonywane są
stopniowo, krok po kroku. Kinestetycy z dominującą lewą półkulą są systematyczni i uporządkowani. Ważne jest dla nich ukończenie jednego zadania, by
móc przejść do kolejnego. Nigdy nie podejmują się realizacji kilku kwestii w
tym samym czasie. Kinestetycy z dominującą lewą półkulą mogą przyspieszyć
proces uczenia się, podchodząc do tematu w sposób zorganizowany i systematyczny, krok po kroku, oraz angażując ruchowo swoje ciało i mięśnie. Praca w
grupach lub zespołach ułatwia przyswajania wiedzy kinestetykom z dominującą
lewą półkulą, gdyż mogą oni wówczas poruszać się od grupy do grupy. Zwykle
pracują zgodnie z harmonogramem lub schematem, dlatego z góry znają każdy
kolejny element danego procesu. Interakcje z różnymi osobami w różnych grupach spełniają ich potrzebę bycia tam, gdzie coś się dzieje. Lubią znajdować się
w centrum zainteresowania. Efektywnej nauce sprzyja porządkowanie i systematyzowanie danych. Utrudnieniem bywają sale lekcyjne lub ćwiczeniowe,
które ze względu na małometrażowość nie pozwalają na nieograniczony ruch
uczestników zajęć.
Kinestetycy z dominującą prawą półkulą mózgową
Kinestetycy z dominującą prawą półkulą uczą się, poruszając dużymi
mięśniami motorycznymi w twórczy, imaginatywny, spontaniczny i nieustrukturyzowany sposób. Nie myślą w kategoriach słów, lecz sposób odbierania informacji następuje przy wykorzystaniu intuicji. Stają się bardzo niespokojni,
gdy zmuszeni są siedzieć w bezruchu lub zbyt długo przebywać w tym samym
miejscu. Pracują w błyskawicznym tempie, skupiają się na rezultatach które
można zobaczyć tuż po wykonaniu zadania. To z kolei daje im sygnał, że mogą
rozpocząć kolejne działania. Skupieni na tym, by dokończyć określone zadanie,
czasami nie przywiązują wagi do perfekcyjnego wykonania jego części składowych. Potrafią uchwycić ogólny obraz danego zdarzenia. Nie przywiązują uwagi do szczegółów. Jako osoby nastawione na cel, mają zdolność załatwiania
spraw. Podejmują się licznych działań jednocześnie. Nie czekają z ukończeniem jednego zadania, by skupić się na kolejnym. Mają problem z poczuciem
czasu, dlatego zwykle nie przestrzegają harmonogramów, rozkładów zajęć czy
ustalonych terminów. Są osobami, które często spóźniają się na umówione spotkania, do szkoły czy na zajęcia na uczelni. Kinestetycy z dominującą prawą
półkulą mogą szybciej się uczyć, poruszając się w nieustrukturyzowany sposób.
Cenią sobie swobodę działania. Do efektywnej nauki niezbędne jest utrzymywanie w ruchu ciała i mięśni. W związku z tym lepiej się uczą i zapamiętują
materiał, spędzając czas w sposób aktywny. Nie potrzebują szczegółowych
instrukcji opisujących wszystko krok po kroku. Rozwiązują zadania metodą
prób i błędów. Przyswajają nowe informacje w sposób intuicyjny i emocjonal-
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ny. Dobra orientacja wzrokowo-przestrzenna, intuicja oraz szybki refleks umożliwiają im spojrzenie na problem, błyskawiczną ocenę sytuacji, a następnie
dokonywanie odpowiednich posunięć prowadzących do znalezienia rozwiązania, bez słów i pisemnych wskazówek. Podczas zgłębiania nowych treści skupiają się na kwestiach ogólnych, a zagadnienia szczegółowe analizują w ostatniej kolejności6.
Dotykowcy z dominującą lewą półkulą mózgową
Dotykowcy z dominując lewą półkulą mózgową efektywnie uczą się w
sposób sekwencyjny przy wykorzystaniu symbolicznego języka liter, liczb i
słów. Ucząc się używają rąk, palców, zmysłu dotyku oraz emocji. Zwykle
trzymają w dłoni długopis albo ołówek i notują, co ułatwia im skuteczniejsze
zgłębianie wiedzy. Do tej grupy należą osoby wrażliwe na język sprzężony z
komunikatami pozawerbalnymi, takimi jak wyraz twarzy mówcy, język ciała,
tembr głosu i nastrój rozmowy. W trakcie rozmowy, gdy się zastanawiają, rozglądają się w dół i w bok. Nie mają trudności z wczuwaniem się w emocje innych. Są wrażliwi na opinie innych, nie lubią krytyki na swój temat. Chętnie
gestykulują i zachowują się dość ekspresyjnie. Są osobami komunikatywnymi,
otwartymi na innych, potrafiącymi współczuć. Często działają z entuzjazmem i
łatwo fascynują się własnymi ideami. Posługują się logiką i zdolnością do wyrażania uczuć słowami, które przekonują innych do ich idei. Dotykowcy z dominując lewą półkulą mózgową uczą się szybko, wykonując czynności wymagające posługiwania się dłońmi i palcami. Potrzebują więc manipulowania i
dotykania przedmiotów, budowania czegoś własnymi rękami w sposób linearny. Często wykonują notatki, by w sposób sekwencyjny zgłębiać nowe treści.
Nie odkryte dotąd przez nich idee przyswajają jako pewien rodzaj intuicji lub
przeczuć, a kolejno realizują je stopniowo, krok po kroku. Najchętniej notują
linearnie, chociaż rzadko do takich notatek wracają, ponieważ sam akt zapisania
pomaga ich mózgowi w przetworzeniu i zapamiętaniu informacji Szczegóły o
charakterze wzrokowym i słuchowym zapamiętują najlepiej w powiązaniu z
emocjami. Doskonale zapamiętują wszystkie ciepłe uczucia. Muzyka, której nie
lubią działa rozpraszającą. Ważne jest, by przy nauce towarzyszył im ulubiony
rodzaj muzyki. Podczas czytania książek powinni wczuwać się w role bohaterów, pozwoli to na lepsze zrozumienie przesłania danej pozycji7.
Dotykowcy z dominującą prawą półkulą mózgową
Dotykowcy z dominującą prawą półkulą mózgu są wrażliwymi ludźmi,
którzy mają skłonność do myślenia w sposób globalny. Postrzegają ogólny obraz całości i uczą się używając dłoni i palców, zmysłu dotyku i emocji. Wykorzystują intuicję, wyobraźnię, język wyrażający uczucia i słowa nacechowane
6
7
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sensorycznie Radzą sobie dobrze z odczytywaniem komunikatów pozawerbalnych, a także sami wyrażają się w ten właśnie sposób, robiąc miny i wydając
dźwięki zadowolenia i niezadowolenia także gestykulując. Są wrażliwi na uczucia innych. Cechą typową dla tej grupy osób jest impulsywne działanie. Osoby,
te mają problem z wdrożeniem własnych idei w życie. Potrafią intuicyjnie
przewidzieć uczucia, myśli i poglądy innych członków społeczeństwa. Pracują
we własny, kreatywny i pełen inwencji twórczej sposób. Do skutecznej nauki
używają dłoni, palców i uczuć. Uczą się przy pomocy języka sensorycznego lub
komunikacji pozawerbalnej, co umożliwia im uzyskanie globalnego obrazu
całości Naukę ułatwia im i tworzenie rysunków, diagramów, ilustracji, map a
także rzeźbienie i modelowanie. Zauważa się kojący wpływ muzyki na życie
dotykowców z dominującą prawą półkulą mózg. W sposób szczególny ułatwia
proces zgłębiania wiedzy, poznawania nowych treści i doskonalenia nabytych
uprzednio umiejętności. Aby szybciej czytać i czytać z większym zrozumienie,
powinni zidentyfikować się na poziomie emocjonalnym z tematem lub jakąś
postacią. Teksty czytane powinni opatrywać ilustracjami i rysunkami. Ułatwi to
logiczne przyswojenie materiału. Powinni również obserwować realistyczne
demonstracje i tworzyć mapy myśli ukazujące globalny obraz całości8.
Osoby, posługujące się lewą i prawą półkulą w sposób zintegrowany
Osoby, posługujące się półkulami mózgowymi w sposób zintegrowany
potrafią myśleć w kategoriach symboli i języka, a także doświadczeń sensorycznych. Nie mają większych problemów z nauką języków obcych. Organizują
swoje pomysły lub dokumenty w określonej kolejności lub porządkując zgodnie
z określonym sposobem. Osoby, posługujące się półkulami mózgowymi w sposób zintegrowany mają świadomość czasu. Nie mają problemów z dotrzymywaniem terminów i punktualnością. Są dobrymi słuchaczami, potrafią odbierać
pozawerbalne sygnały. Bez problemu poruszają się w obu kierunkach od analizy do syntezy. Myślenie analityczne pozwala na sprawne testowanie, sprawdzanie i wyszukiwanie informacji. Osoby te uczą się łatwo w każdych warunkach.
Wadą tych osób jest fakt, że czasami mają wrażenie że w ich wnętrzu mieszkają
dwie osoby, z których każda zabiega o względy dla siebie 9.
Zakończenie
Okres studiowanie i zgłębiania wiedzy jest dla każdego człowieka okresem wyjątkowym. Niejednokrotnie stanowi on podwaliny dalszego rozwoju
osobistego, zawodowego czy społecznego. Ważne jest, by każdy młody człowiek miał świadomość, że jest odpowiedzialny za przebieg swojej edukacji.
Znajomość stylów uczenia się, dominującej półkuli mózgu czy określenia własnego superłącza w znacznym stopniu ułatwia sztukę studiowania. Dlatego każ8
9

Ibidem, s. 116-120.
Ibidem, s. 21, 80-132.
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dy człowiek powinien dążyć, poprzez swoją dociekliwość i otwartość, do pełnego poznania siebie i swoich możliwości.
Streszczenie
Sposób zgłębiania wiedzy jest istotny dla prawidłowego procesu rozwoju
jednostki. Często wymagania przewyższają umiejętności. Dlatego istotne jest,
jak najdokładniejsze poznanie własnych możliwości. Superłącze edukacyjne
przypisane jest każdemu człowiekowi. Stanowi połączenie preferowanego stylu
uczenia się i dominującej półkuli mózgowej. Prezentowany artykuł omawia
osiem superłącz edukacyjnych, których znajomość w znaczny sposób pozwala
na dobranie odpowiedniego sposobu uczenia się. Dlatego każdy człowiek powinien dążyć, poprzez swoją dociekliwość i otwartość, do pełnego poznania siebie
i zgłębienia jak największej ilości informacji.
Summary
The method of exploration of knowledge is essential for a successful development of the individual. Often outweighs the skill requirements. Therefore,
it is important to know how accurate their own capabilities. Superłącze education is assigned to each person. A combination of preferred learning style and
dominant hemisphere of the brain. The article discusses eight superłącz education, the knowledge of which significantly allows choosing an appropriate way
of learning. Therefore, every person should strive through their curiosity and
openness, to the knowledge of each other and explore as much information.
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Karolina Domańska (APS)
Holistyczne kształcenie osób z dysfunkcją wzroku- niewidomych
i słabowidzących
Proces kształcenia jest procesem ustawicznym. Rozpoczyna się
pierwszego dnia życia i kończy w momencie śmierci. Człowiek się zmienia,
przekształca się jego otoczenia, różne wymagania stawiane są przed nami
każdego dnia. Aby w pełni korzystać z życia i rozwijać się należy ciągle się
kształcić. Na proces kształcenia składają się dwa czynniki: wychowanie oraz
edukacja. W przypadku osób z niepełnosprawnością, niezależnie od jej rodzaju
należy włączyć w proces kształcenia działania rewalidacyjne, których celem jest
wyrównywanie deficytów. Oddziaływania edukacyjne, wychowawcze oraz
rewalidacyjne pozwalają na holistyczny rozwój osób niepełnosprawnych. W
niniejszej pracy skupię się na wielowymiarowym kształceniu osób
niewidomych i słabowidzących.
Edukacja szkolna pozwala na rozwijanie wiedzy, poszerzanie wiedzy o
świecie, rozwijanie swoich uzdolnień. Często jednak najważniejsze jest
zdobywanie wiedzy encyklopedycznej, która pozwala zaliczać kolejne etapy,
zdawać egzaminy czy kontynuować edukację. Zapomina się przy tym, lub
traktuje jako rzeczy o mniejszym znaczeniu, umiejętności wchodzące w skład
czynności pozwalających na samodzielne, niezależne życie. W przypadku osób
z dysfunkcją wzroku są to przede wszystkim umiejętność czytania i pisania
alfabetem Braille`a, korzystanie z pomocy optycznych i nieoptycznych,
samodzielne poruszanie się oraz bezwzrokowe wykonywanie czynności życia
codziennego (ubieranie się, gotowanie, sprzątanie i inne). Dopiero sprawne
wykonywanie tych, jakże trywialnych czynności, pozwala na samodzielne
życie. Ponadto jest podstawą do budowania poczucia własnej wartości. Tak
pojmowane kształcenie osób niepełnosprawnych rozumiane jako proces
holistyczny łączący edukację, wychowanie oraz rewalidację prowadzi do
harmonijnego rozwoju jednostki.
Każdy dorosły człowiek wykonuje codziennie wiele czynności
wymagających przemieszczania się. Jest to zarówno poruszanie się w małej
przestrzeni takiej jak pokój, dom, miejsce pracy jak i dużej- trasa do sklepu,
szkoły, znajomych. Osoby z dysfunkcją wzorku mają te same potrzeby odnoście
przemieszczania się jak osoby widzące. Niemniej jednak, ze względu na swoją
niepełnosprawność wykonywanie tych czynności jest zdecydowanie utrudnione.
Ponadto należy podkreślić, iż ze względu na fakt, iż ponad 80 % bodźców z
otoczenia, to bodźce wzrokowe, poruszanie się bez wzroku lub z uszkodzonym
narządem wzroku może być niebezpieczne (Walkiewicz-Krutak, 2009). Osoba
niewidoma nie jest w stanie zobaczyć przeszkód znajdujących się na trasie
marszu: koszy na śmieci, krawężników, schodów i innych. Wśród osób
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słabowidzących, którzy są grupą bardzo zróżnicowana pod względem
umiejętności wzrokowych, tak więc jedni mogą nie zauważać spadków, inni nie
odróżniają kolorów, kolejni widzą tylko zarysy przedmiotów. Funkcjonowanie
osób niepełnosprawnych wzrokowo może się różnić w zależności od pory dnia,
pogody czy też samopoczucia. Jest to jedynie zarys problemów
spowodowanych uszkodzeniem wzroku, utrudniających poruszanie się, które
mają osoby z dysfunkcją wzroku.
W zakres oddziaływań rewalidacyjnych skierowanych do niewidomych
oraz słabowidzących wchodzą zajęcia z orientacji przestrzennej oraz
samodzielnego bezpiecznego poruszania się. Zadaniem rewalidatora jest
przekazanie wiedzy na temat otaczającego nas świata. Zwłaszcza w przypadku
osób niewidomych od urodzenia należy wyjaśniać zależności przestrzenne,
zasady ruchu drogowego i wiele innych. W tym celu osobom z dysfunkcją
wzroku niezbędna jest nauka technik bezpiecznego i samodzielnego poruszania,
nauka poruszania się z widzącym przewodnikiem oraz ćwiczenia usprawniające
naukę interpretacji bodźców wzrokowych, słuchowych, dotykowych oraz
kinestetycznych (Kuczyńska-Kwapisz, Kwapisz, 1996). Zajęcia podzielone są
na etapy, które różnią się od siebie stopniem trudności.
Dzieci w wieku przedszkolnym uczą się przede wszystkim orientacji w
schemacie własnego ciała. Ćwiczenia koncentrują się nie tylko na odróżniania
stron lewej od prawej, orientacji na kartce. Są to podstawowe umiejętności, lecz
bardzo trudne dla dzieci niewidomych oraz słabowidzących (WalkiewiczKrutak, 2008). Jednakże niezbędne do rozwijania małej i dużej motoryki.
Dzieci starsze uczą się poruszania w pomieszczaniu. Nie jest to tak
oczywiste, jak mogłoby się wydawać. Przede wszystkim należy stosować
techniki ochronne: górną oraz dolną. Celem stosowania owych technik jest
ochrona ciała przed przeszkodami znajdującymi się na trasie marszu. W
pomieszczeniu może to być stół, kanapa itp. Ponadto trzeba poznać i
zapamiętać rozkład pomierzeń, a następnie przedmiotów w pomieszczeniach.
Ważne jest aby każdy przedmiot miał swoje stałe miejsce. Dzięki nauce
orientacji przestrzennej dziecko niewidome i słabowidzące może funkcjonować
samodzielnie w grupie rówieśniczej np. w przedszkolu. Ponadto dziecko ma
możliwość podjęcia działania, zorganizowania zabawy. Ma to kolosalne
znaczenie na rozwój społeczny, intelektualny (zwłaszcza wiedzy o świecie) oraz
na rozwój motoryki.
Kolejnym etapem jest poruszanie się w najbliższej okolicy Zazwyczaj są
to miejsca znane dziecku- okolica szkoły oraz domu. Na tym etapie osoba z
dysfunkcją wzroku poznaje świat zewnętrzny. Uczy poruszać się zgodnie z
ruchem drogowym. Zadaniem nauczyciela jest zapewnienie bezpieczeństwa,
zwłaszcza gdy dziecko zaczyna pokonywać takie elementy architektoniczne jak
przejścia dla pieszych. Zarówno z sygnalizacją jak i bez sygnalizacji świetlnej.
Dzieci niewidome uczą się używać białej laski. Osoby słabowidzące w
zależności od możliwości wzrokowych- mogą poruszać się z długą laską bądź
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bez niej. Wszystkie osoby z dysfunkcją wzorku uczą się interpretować
informacje orientacyjne: słuchowe, dotykowe, kinestetyczne. Zadaniem
nauczyciela jest oprócz uczenia technik rozwijanie umiejętności społecznychnawiązywania kontaktów, przyuczenie do życia w społeczeństwie. Dziecko
niewidome musi nauczyć się zarówno prosić o pomoc kiedy jej potrzebuje, jak i
odmawiać pomocy. Ponadto ważnym elementem jest nauka robienia zakupów,
załatwiania spraw w urzędzie czy banku. Na tym etapie osoba z
niepełnosprawnością wzrokową uczy się samodzielności. Dzięki temu może
podbudować pewność siebie i poczucie własnej wartości (Ossowski, 1999).
Ostatnim etapem nauki bezpiecznego oraz samodzielnego poruszania się
jest poruszanie się w terenie nieznanym. Najczęściej jest to miejscowość, w
której dana osoba mieszka. Jest to etap, podczas którego osoba niewidoma,
słabowidząca uczy się pokonywać trasy z domu do sklepu, miejsca pracy,
kościoła, znajomych itp. Ponadto ważnym elementem, umożliwiającym
poruszanie się w mieście, jest nauka korzystania ze środków komunikacji
miejskiej: autobusów, tramwajów metra, pociągów. Opanowanie umiejętności
samodzielnego poruszania się pozwala osobie z dysfunkcją wzroku na pełną
niezależność. Podjęcie dowolnej pracy, zapewnienie podstawowych potrzeb.
W zależności od możliwości oraz indywidualnych predyspozycji osoby z
dysfunkcją wzroku wykorzystują różne pomoce w przemieszczaniu się.
Najbardziej popularna jest długa laska, która często, ze względu na swój kolor
nazywana jest białą (Kwapiszowie, 1990). Długa laska posiada trzy funkcje:
• informacyjną
• orientacyjną
• identyfikacyjną
Dzięki zastosowaniu białej laski osoby z dysfunkcją wzroku mogą
wykrywać a następnie omijać przeszkody znajdujące się na trasie marszu. Coraz
częściej w Polsce niewidomi korzystają z pomocy psa przewodni (Wdówik,
2001). Jest to profesjonalnie wyszkolony pies, którego zadaniem jest
bezpieczne prowadzenie osoby niewidomej. Pies widząc omija przeszkody
również te znajdujące się na wysokości twarzy właściciela. Jest to dużym
ułatwieniem. Ponadto pies jest nauczony tzw. wyuczonego nieposłuszeństwa.
Oznacza to, iż zwierzę nie wykona polecenie swojego pana w przypadku gdy
stanowi to zagrożenie życia np. kiedy widzi zbliżający się samochód. Warto
zwrócić uwagę, na fakt iż osoby przemierzające się z psem robią to szybciej niż
z białą laską. Pies z daleka widzi i omija przeszkody. Niewidomy z laską musi
najpierw najpierw dotknąć laską, następnie ją ominąć, zajmuje to zdecydowanie
więcej czasu. Poruszanie się z psem przewodnikiem pod wieloma względami
jest bardziej korzystne. Jednakże właścicielami psa mogą być tylko osoby które
sprawnie poruszają się z białą laską samodzielnie w nieznanej okolicy, oraz są
w stanie zapewnić odpowiednie warunki do życia dla zwierzęcia.
Ogromne znacznie podczas nauki orientacji ma nauka korzystania z map
i planów (Miller-Zdanowska, 2006). Pozwala na tworzenie się wyobrażeń o
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świecie zewnętrznym u osób niewidomych. Ułatwia wyjaśnianie oraz naukę
zasad ruchu drogowego. Mapy dla osób z dysfunkcją wzroku są mapami
dotykowymi. Wszystkie informacje, które należy odczytać, dostosowane są do
umiejętności odbiorców. Są to: podpisy w brajlu, wypukłe elementy i inne.
Podczas zajęć z rehabilitacji podstawowej osoby z dysfunkcją wzroku
uczą się wykonywania podstawowych umiejętności, niezbędnych w
samodzielnej egzystencji. Począwszy od ubierania się, po robienie zakupów
ubieranie się, a nawet przygotowywanie posiłków. U sprawnych osób dorosłych
wykonanie, którejś z wymienionej czynności nie sprawia problemu. W
przypadku osób niewidomych oraz słabowidzących nawet samodzielne ubranie
się jest wyznaniem. Przede wszystkim jak należy dobrać ubrania do pogody.
Następnie należy dobrać ubrania kolorystycznie oraz uwzględnić okazję.
Podobnie jest z każdą codzienną czynnością. Zrobienie kanapki z gotowych
produktów nie wydaje się być niczym skomplikowanym. Jednakże trzeba
sprawdzić świeżość produktów, użyć właściwych sztućców. Wszystko to
wymaga wykonaniu kilku, skomplikowanych czynności. Równie ważne jest
nauczenie się przywitania, powitania, prawidłowego zachowania podczas
posiłków. Te czynności osoby widzące wykonują pod kontrolą wzroku, dlatego
należy stosować specjalne techniki aby miały prawidłowy i bezpieczny
przebieg, kiedy są wykonywane przez osoby z dysfunkcją wzroku.
Często zajęcia z rehabilitacji podstawowej traktowane są jako mniej
istotne od przedmiotów szkolnych, bądź innych zajęć rewalidacyjnych tj.
rehabilitacji wzroku czy orientacji przestrzennej. Czymże jest wiązanie butów
przy ćwiczeniach usprawniających wzrok. Niemniej jednak, często poprzez
pomijanie ćwiczenia podstawowych czynności, osoby niepełnosprawne nie są
samodzielne. Wszystkie te czynności mają zamierzony cel. To nie jest
wyłącznie zrobienie kanapki, ale przygotowanie jedzenia, które jest niezbędne
do przeżycia. Zaniedbanie nauki czynności życia codziennego podczas edukacji
szkolnej skutkuje tym, iż dorosła osoba z niepełnosprawnością wzrokową jest
zależna od innych. Skutki niesamodzielności mają negatywny oddźwięk w
ocenie danej osoby, zarówno przez samego siebie jak i innych.
Kolejnym elementem, który pozwala na samodzielne funkcjonowanie
osób z dysfunkcją wzroku jest nauka alfabetu dotykowego- alfabetu Braille`a.
Alfabet ten jest przeznaczony dla osób, których możliwości wzrokowe
uniemożliwiają posługiwanie się czarnodrukiem. Brajl jest odzwierciedleniem
alfabetu czarnodrukowego (Paplińska, 2009). Każda litera jest wariacją sześciu
punktów, które ułożone są w dwóch kolumnach po trzy punkty w każdej. Do
niedawna do narzędziami pisarskimi osób niewidomych i słabowidzących były
dłutko, tabliczka brajlowska oraz maszyna brajlowska. Na tabliczce wykłuwało
się każdy kolejny punkt, w odbiciu lustrzanym. Był to proces bardzo
pracochłonny. Na maszynie pisze się szybciej, niemniej jest ona bardzo ciężka,
waży kilka kilogramów. Z pomocą przychodzi najnowsza technologia, która
oferuje nowoczesne, lekkie i wielofunkcyjne urządzenia do zapisu tekstu
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brajlem (Paplińska, 2012). Dzięki temu osoby niewidome mogą rejestrować
dźwięk, notować czy samodzielnie korzystać z komputera czy Internetu.
Dostępne są także urządzenia odczytujące tekst. Wszystkie te rozwiązania
podnoszą standard życia osób z niepełnosprawnością wzrokową. Pozwalają na
podjecie nauki, rozwijanie swoich zdolności oraz zdobywanie nowych
informacji.
Znaczenie nauki alfabetu brajla dla osób z dysfunkcją wzroku jest
szczególnie ważne. Dzięki temu osoba niewidoma może nauczyć się zasad
ortografii i interpunkcji. Urządzenie czytające odczyta wyrazy „który” oraz
„ktury” tak samo. „U” i „ó” mają taką samą realizację fonologiczną. Podobnie
jest z literami „ż”, „rz”, „h”, „ch”, „ć”, „ci” i innymi. Zapis tekstu za pomocą
alfabetu, następnie odczytanie go dotykiem pozwala na zrozumienie zasad
pisowni języka. Jest to bardzo istotne, ponieważ osoby niewidome oraz słabo
widzące powinny w równym stopniu uczestniczyć w życiu publicznym,
studiować, dokształcać się.
Osoby słabowidzące, to według Światowej Organizacji Zdrowia
(WHO,1992) osoby posiadające minimalne zdolności widzenia- poczucie
światła. Jest to bardzo zróżnicowana grupa niepełnosprawnych, której
możliwości i potrzeby są bardzo zróżnicowane. Najistotniejszy jest fakt, iż
osoby słabowidzące posiadają możliwości wzrokowe, które można, a nawet
należy usprawniać (Barraga, 1964). Ćwiczenia widzenia odbywają się na
zajęciach z rehabilitacji wzroku (wymiennie nazywanej terapią widzenia).
Głównym celem terapii jest rozwijanie i usprawnianie posiadanych funkcji, aby
w konsekwencji zwiększyć jakość funkcjonowania (Walkiewicz- Krutak, 2009).
Celem terapeuty jest pobudzanie do patrzenia, kształtowanie pamięci
wzrokowej, usprawnianie ruchów gałek ocznych (Adamowicz-Hummel,
Mendruń, 1994, Walkiewicz- Krutak, 2009). Ważne jest aby zarówno dzieci jak
i dorośli z niepełnosprawnością wzrokową ćwiczyli widzenie, gdyż może to im
pomóc w codziennej egzystencji. Poza tym, w kontekście holistycznego
kształcenia, proces terapii wspomaga edukację.
Osoby z dysfunkcją wzroku, według Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie kształcenia osób ze
specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi,
mają zapewnioną
pomoc
psychologiczno-pedagogigczną. Może ona mieć postać zajęć wyrównawczych,
rewalidacyjnych, terapeutycznych czy oddziaływań psychologicznych, poza
przewidzianymi programem nauczania lekcjami. Niemniej jednak na jednego
ucznia, wg ustawy, przypadają dwie godziny na pomoc pedagogiczną i
ewentualnie dwie na pomoc psychologiczną, Jest to zdecydowanie za mało w
stosunku do potrzeb. Oczywiście dzieci powinny mieć czas na zabawę,
rozmowy z rówieśnikami. Błędem jest zapełnianie czasu wolnego wyłącznie
zajęciami rewalidacyjnymi. W tym miejscu należy zastanowić się co jest dla
konkretnej osoby najważniejsze, jakie sfery rozwoju chcemy wspierać. Część z
umiejętności ćwiczonych na zajęciach możemy usprawniać podczas
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codziennych czynności. Są to w zakresie czynności życia codziennego:
samodzielne ubieranie się, nalewanie napojów, zawiązywanie butów,
przygotowywanie prostych posiłków. Opisywanie świata zewnętrznego ułatwia
naukę orientacji przestrzennej. Natomiast czytanie i pisanie ćwiczone są
podczas odrabiania lekcji. Rodzice dzieci z niepełnosprawnością wzrokową,
którym zależy na holistycznym rozwoju ich pociech, powinni pamiętać o
włączeniu swoich działań w proces rewalidacji.
Równie istotnym czynnikiem, pozwalającym na wszechstronny rozwój
dziecka, jest wybór placówki edukacyjnej. Dzieci z dysfunkcją wzroku mogą
uczęszczać do szkoły specjalnej dla osób niewidomych i słabowidzących. W
Polsce jest tych placówek kilkanaście. Wszyscy pracownicy dydaktyczni,
nauczyciele i rewalidacyjny, mają przygotowanie specjalistyczne
(tyflopedagogoiczne) uprawniające do pracy z niewidomymi i słabowidzącymi.
W klasie jest od sześciu do jedenastu uczniów i jeden nauczyciel prowadzący.
Szkoły wyposażone są w pomoce dydaktyczne dopasowane do potrzeb i
możliwości uczniów. W ramach rewalidacji realizowane są zajęcia między
innymi z orientacji przestrzennej, rehabilitacji wzroku, czynności życia
codziennego.
Uczniowie z dysfunkcją wzroku mogą uczęszczać do szkół
integracyjnych lub do oddziałów integracyjnych w szkołach masowych. W
klasach jest od piętnaściorga do dwadzieściorga dzieci, w tym od trzech do
pięciu uczniów niepełnosprawnych. Uczniowie mogą posiadać różne
niepełnosprawności. Często są to osoby o zróżnicowanych potrzebach
edukacyjnych i rewalidacyjnych. W klasach jest nauczyciel prowadzący oraz
nauczyciel wspomagający, który jest pedagogiem specjalnym. Zadaniem
nauczyciela
wspomagającego
jest
wspieranie
edukacji
dzieci
niepełnosprawnych poprzez pomoc na lekcji w postaci dostosowania materiału,
udzielaniu dodatkowych wyjaśnień i innych. Szkoły zapewniają pomoc
pedagogiczo-psychologiczną, ale ma ona różny charakter. Przed umieszczeniem
dziecka w takiej szkole należy upewnić się, czy zagwarantuje odpowiednie
zajęcia rewalidacyjne, które wraz z oddziaływaniami edukacyjnymi i
wychowawczymi zapewnią holistyczny rozwój jednostki. Kształcenie
integracyjne, dzieci niepełnosprawnych ze zdrowymi rówieśnikami, ma
pozytywny wpływ na rozwój społeczny dziecka.
Uczeń niewidomy lub słabowidzący może uczęszczać do dowolnej
szkoły masowej. W klasie masowej jest do dwadzieściorga ośmiorga dzieci i
jeden nauczyciel prowadzący, bez specjalnego przygotowania. Główną
korzyścią z wyboru tej formy kształcenia jest możliwość uczęszczania przez
dziecko do szkoły rejonowej. Dzięki temu dziecko poznaje swoich sąsiadów i
rozwija się w dobrze znanym otoczeniu. Niezależnie od wybranej formy
kształcenia. Należy pamiętać o wielopłaszczyznowym kształceniu dziecka
niepełnosprawnego.
Osoby z dysfunkcją wzroku, które nie są obciążone dodatkowymi
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niepełnosprawnościami, powinny rozwijać się podobnie jak dzieci sprawne.
Mogą uczęszczać do takich samych szkół, podejmować pracę czy zakładać
rodzinę. Mimo że wiele czynności oraz wypracowanie konkretnych
umiejętności zajmuje im więcej czasu, mają szansę wykonywać je, w
większości, na równi z widzącymi Warunkiem jest proces kształcenia, który
powinien mieć charakter holistyczny, obejmując swoim zasięgiem edukację,
wychowanie oraz rewalidację, dając tym samym możliwość stania się
niezależną i samodzielną osobą. Te czynniki powinny być celem dla każdego
dorosłego człowieka.
Streszczenie
Kształcenie osób niepełnosprawnych, a w konsekwencji przygotowanie
ich do samodzielnego życia jest głównym celem pedagogiki specjalnej.
Holistyczne kształcenie rozumiane jako edukacja, wychowanie oraz
rewalidacja, w przypadku osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
pozwala na wielowymiarowy rozwój jednostki ludzki. Zazwyczaj zajęcia o
charakterze rewalidacyjnym traktowane są jako mniej istotne od zajęć
edukacyjnych i oddziaływań wychowawczych. W przypadku osób z dysfunkcją
wzroku, niewidomych i słabo widzących, brak wzroku utrudnia wykonanie
wielu podstawowych czynności. Są to miedzy innymi: pisanie, czytanie,
poruszanie się czy przygotowywanie posiłków. Aby wyrównać - skompensować
brak wzroku innymi zmysłami wskazane jest podjęcie oddziaływań
rewalidacyjnych. Niewidomi i słabowidzący powinni uczestniczyć w zajęciach
z: orientacji przestrzennej i bezpiecznego, samodzielnego poruszania się, nauki
brajla, rehabilitacji wzroku (wyłącznie osoby posiadające możliwości
wzrokowe) oraz rehabilitacji podstawowej. Odpowiednio przeprowadzone
oddziaływania rewalidacyjne usprawniają edukację oraz wychowanie. Dzięki
temu osoby niepełnosprawne rozwijają się wszechstronnie, a proces kształcenia
ma wymiar holistyczny.
Abstract
Education disabled people and prepare them for independent living is the
main goal of special education. Holistic education understood as education and
rehabilitation, in the case of people with special educational needs, allows for
comprehensive development. Usually rehabilitation is treated as less important than
educational activities and raising. visually impaired , blind and low vision people,
lack of vision makes it difficult to perform many basic operations. For example:
writing, reading, moving or preparing meals. Rehabilitation is necessary to
compensate for the lack of sight. Blind and love vision should participate in classes:
orientation and independent mobility, learning Braille, vision rehabilitation (only
low vision person) and basic rehabilitation. Revalidation should support education
and raising. As a result, people with disabilities develop comprehensively, and the
process of education is a holistic dimension.
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Nina Dymkowska (UWM)
Edukacja a płeć
Wstęp
Współczesne szkolnictwo boryka się z wieloma problemami. System
edukacji w Polsce kuleje, i jak twierdzi wielu badaczy, jest niedostosowany do
wymogów współczesności. Treści podręczników szkolnych nie są dostosowane
do tego, co aktualnie dzieje się w społeczeństwie. Powinniśmy zrobić wszystko,
co w naszej mocy, aby proces ten odwrócić. Edukacja jest czymś najważniejszym w obecnych czasach. Dzięki niej człowiek rozumie i jest świadomy swojej
sytuacji społecznej, co daje punkt wyjścia do podjęcia w pełni świadomych
działań w sytuacji, kiedy chcemy coś zmienić. Człowiek świadomy swych
mocnych stron, ale też ograniczeń może w pełni kontrolować swoje życie. Inaczej jest, gdy tej wiedzy nie posiadamy. Człowiek wtedy podatny jest na kontrolę i manipulację z innych stron. Posiada zaburzony obraz samego siebie.
Władza edukacji jest rozległa, może też w sposób negatywny wpływać na
człowieka. Poprzez partycypowanie w procesie nauczania możemy spotkać się
z treściami i przekazami, które dążyć będą do wpojenia nam ram funkcjonowania w społeczeństwie, określeniu i wyznaczeniu nam miejsca i pozycji, które
powinniśmy zajmować. Głownią powinnością szkoły, jest wyposażenie uczących się tam dzieci w wiedzę oraz różnego rodzaju kompetencje, które są niezbędne do pełnienia różnych ról społecznych. Ma to miejsce przede wszystkim
w trakcie całego procesu nauczania – podczas lekcji poszczególnych przedmiotów, a najogólniej mówiąc przy realizacji tak zwanego formalnego programu.
W trakcie nauki szkoła przekazuje nam także różnorodne wartości społeczne,
polityczne i ekonomiczne. Jednak przy przekazywaniu tych wartości i treści, z
jednej strony mamy do czynienia z przekazem jawnym i oczywistym, z drugiej
zaś, z tak zwanym ukrytym programem, który jest nam wpajany przy okazji
nauczania tradycyjnych przedmiotów w szkole. „To właśnie w trakcie jego
realizacji uczy się młodych ludzi określonego postrzegania świata i, co ważniejsze, kształtuje się także odmienny- w zależności od przynależności grupowejpoziom samooceny i aspiracji.”1 . W Polskiej edukacji ukryty program występuje jednak nie w takiej skali jak na przykład w Ameryce. Tam działania ukrytego
programu dotykają osoby o pochodzeniu latynoamerykańskim, czy czarnoskórych. Analizując polskie podręczniki i całą sytuacje edukacyjną także napotkamy na treści przekazywane „nie wprost”. Są one często związane ze stereotypami dotyczącymi płci. Wpływają one na sytuację edukacyjną zarówno dziewcząt, jak i chłopców.
1

C. M. Renzetti, D. J. Curran, Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, Wydawnictwo
naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 139.
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1. Szkoła jako miejsce socjalizacji
Szkoła jest tym miejscem, w którym dochodzi do wielu ważnych dla
rozwoju dziecka procesów. Jest instytucją, w której to decyduje się społeczny
los dziewcząt i chłopców. Chociaż rzadko kiedy bierze się pod uwagę, badając
zagadnienia związane z edukacją, płeć i socjalizacyjny trening w kobiecości i
męskości. Być może, dzieje się tak ,ponieważ wielu ludzi działających w obszarze edukacji uważa, że większość z socjalizacyjnych aspektów dzieję się poza
szkołą. Istnieją bowiem dwa rodzaje socjalizacji opisane przez badaczy: socjalizacja pierwotna i socjalizacja wtórna. Socjalizacja pierwotna to ta, z, którą mamy do czynienia od pierwszych chwil życia. Rolę „edukatorów” pełni tu najbliższe otoczenie, czyli rodzice, dziadkowie i najbliżsi krewni i znajomi.
Wpływ tej socjalizacji w zasadzie nigdy się nie kończy, traci tylko na swej silę
w miarę rozwoju dziecka. Z drugim rodzajem socjalizacji dziecko ma do czynienia wtedy, kiedy następuje naturalne przejście i następują zmiany środowiska, a związane jest to z naturalnym rozwojem dziecka. Dziecko na etapie swojego rozwoju zmienia swoje środowisko z rodzinnego, na szkolne i rówieśnicze.
Przyswaja sobie inne normy niż te, które otrzymał podczas socjalizacji pierwotnej. Jedne normy zastępują drugie (niektóre normy i wartości ciężko dziecku
zastosować w środowisku szkolnym i rówieśniczym, gdyż grożą za to sankcję),
inne są wzmacniane, a wszystko dzieję się tak, aby w pełni dziecko przystosowało się do środowiska, w którym żyje.
W miarę rozwoju dziecka, dalsza socjalizacja także przebiega zgodnie z
wzorcem kulturowym i „ w zależności od płci dzieci są inaczej ubierane i czesane, dostają inne zabawki, za co innego są karcone, a do czego innego zachęcane”2. Nawet w książkach dla dzieci i podręcznikach szkolnych można odnaleźć treści zawierające w sobie stereotypowe przekazy na temat roli kulturowej
chłopców i dziewczynek. „Baśnie i czytanki szkolne przekazują odmienne
wzorce bycia chłopcem ( aktywny, przedsiębiorczy, silny, odważny, bitny, opanowany) i dziewczynką (uczuciowa, bierna, miła, wrażliwa, na innych i skromna), co w niezliczonych odmianach powielają powieści, pisma ilustrowane,
filmy, reklamy, o czym przekonuje zarówno potoczna obserwacja, jak i pewne
badania empiryczne”3.
Przekonania o roli wpływu socjalizacji dziejącej się w rodzinie i poza nią,
dodatkowo mogą być wzmacniane przez schematy myślenia, którymi posługują
się sami nauczyciele. Często są one związane z tradycyjnym i stereotypowym
postrzeganiem zagadnień na temat męskości i kobiecości. W szkole raczej mówi się ogólnie o uczniach, a nie o dziewczętach i chłopcach.
„Samo przebywanie uczennic i uczniów w szkole wiąże się z koniecznością zmierzenia się z olbrzymią liczbą przekazów normalizujących , których
celem jest między innymi wytworzenie w nich poczucia rodzajowej adekwatno2
3
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ści. Przekazy te płyną ze zróżnicowanych oczekiwań nauczycieli, programów
nauczania i treści podręczników szkolnych oraz ukrytego programu szkolnego.
Przekazy i praktyki, w których uaktywnianie są znaczenia rodzaju, zazwyczaj
bowiem powielają i wzmacniają dyspozycje uznane za typowe dla danej płci”4.
Ten fragment cytatu w pełni obrazuje rzeczywistość w szkole dotyczącą płynących z niej treści i przekazów. O tym jak być chłopcem i jak być dziewczynką,
dzieci dowiadują się a także umacniają wiedzę, którą już posiadają nie gdzie
indziej jak w szkole. To tam przecież spędzają najwięcej swojego czasu i to
tam, podawane im są treści edukacyjne. Odbywa się to za pomocą procesów,
których podstawą są „mechanizmy nazywania, cytowania norm rodzajowych i
deszyfryzacji, których celem jest obdarzenie poszczególnych jednostek „mocą”
poprzez przypisywanie im pewnych atutów, sprawności, umiejętności, zdolności lub też sugerowania ich braku”5. Jednak dystrybucja tej wiedzy odbywa się
w sposób nierówny i jest obecna na każdym szczeblu edukacji.
Jak wynika z badań z zakresu socjologii edukacji i psychologii społecznej
prowadzonych nad rodzajami interakcji rodzajowych w szkołach, nauczyciele,
aby ją usprawnić, często sięgają po metodę strategicznego umiejscawiania
dziewcząt chłopców w klasie szkolnej. Aby zapanować nad klasą , często sadzają uczniów w parach : chłopiec-dziewczynka. Robią to po to aby po pierwsze dziewczynki hamowały złe zachowania chłopców, były katalizatorami, a po
drugie robi się to także, aby ‘podciągnąć’ chłopców w nauce.
Jak podkreślają badacze, inaczej w procesie dydaktycznym podchodzi się
do chłopców ,a inaczej do dziewczynek. Chłopcy ze względu na większe przyzwolenie na ekspresyjność i komunikatywność, zawłaszczają więcej uwagi nauczycieli. Chłopcy zawłaszczają sobie większą przestrzeń do dominacji werbalnej
nad koleżankami z klasy. Dziewczynki pomijane są w klasie szkolnej, ponieważ
one mają być grzeczne z założenia, chłopcy mimo nieprawidłowego zachowania,
paradoksalnie dostają więcej uwagi ze strony nauczyciela. W odmienny sposób
tłumaczy się pewne treści chłopcom, a inaczej dziewczynkom. Tym pierwszym
stara się poświęcić więcej uwagi przy na przykład nauczaniu matematyki, ponieważ zakłada się, że dziewczynki i tak nie są predestynowane do tego, aby to zrozumieć. Komunikaty tego typy wypowiadane czasem nawet wprost powodują
konkretne działanie. Jak zwraca uwagę Magdalena Karkowska „dziewczęta traktowane są na lekcjach jakby były „niewidzialne”. Owa pozorna niewidzialność,
pomijanie, nieliczenie się z czyjąś opinią czy po prostu zaniechanie działania
wobec kogoś, w tym przypadku uczennic w klasie, jest w rzeczywistości komunikatem dotyczącym jej pozycji interpersonalnej w klasie. Może ów komunikat na
tyle silnie etykietować samoświadomość, prowadząc do zaniżania ich samoocen,
4
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zaburzeń w sferze poczucia własnej wartości, skoro bowiem nauczyciel nie zauważa i lekceważy, schemat ten utrwala się jako przyzwolenie na bycie niezauważoną i pomijaną w szerszym kontekście społecznym6.
2. Edukacja utrwala stereotypy
W codziennym życiu spotykamy się z wieloma stereotypami dotyczącymi
nie tylko płci. Termin „stereotyp” funkcjonuje w różnych dziedzinach nauki.
Słowo pochodzi od greckiego stereos (stężały, twardy) i typos (odcisk, wzorzec). W wieku XVIII słowo to oznaczało nazwę matryc drukarskich oraz odciskanych z nich odlewów. Termin ten psychologia przejęła z socjologii. Zaproponowany przez Waltera Lippmana w pracy pod tytułem ”Public Opinion” z
1922 roku. Lippman opisując stereotyp posłużył się metaforą. Porównał go do
okiennej zielonej szyby wystawowej. Pozwala ona widzieć tylko niektóre
przedmioty i to w określonym zielonym oświetleniu. W swej pracy stereotypami nazwał obrazy „ uproszczone i niedokładne, będące rezultatem raczej przekazu społecznego niż własnego doświadczenia, odporne na zmiany, wyobrażenia rzeczywistości - obrazy w naszej głowie”7.
Stereotypy związane z płcią funkcjonują, jako uproszczone sądy i koncepcje zachowania kobiet lub mężczyzn, które podziela ogół społeczeństwa, a
które przyjmuje się w procesie socjalizacji, które dokonuje się przez to właśnie
społeczeństwo. Już jako małe dzieci dowiadujemy się, co jest męskie, a co kobiece. ”Płeć oraz stereotypy płci stanowią jedne z początkowych i podstawowych kategorii społecznych, które przyswajamy w pierwszych latach życia pod
wpływem socjalizacji”8. Chłopcy uczeni są, że nie mogą płakać bo to jest niemęskie. Dziewczynki natomiast muszą być grzeczne i ładnie się ubierać oraz
dbać o siebie bo rozrabianie i nie przywiązywanie wagi do wyglądu to domena
chłopców. „W procesie socjalizacji jednostka dostrzega bardzo wyrazistą i czytelną dychotomię kobiecość-męskość, która ma z jednej strony znaczenie adaptacyjne, albowiem ułatwia określenie swojego miejsca i roli w społeczeństwie, z
drugiej zaś - może stawać się przeszkodą w rozwoju i samorealizacji”9. W miarę jak dzieci dorastają pojawia się także zróżnicowanie zabawek, ubrań, gier czy
zainteresowań. Kilkuletni chłopczyk zdaje sobie sprawę z tego, że różowy sweterek na podwórku może zostać skomentowany, jako dziewczęcy, ponieważ
„stereotyp tego, jaka powinna być kobieta, a jaki mężczyzna są w sposób jawny
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i utajony wszechobecne w życiu społecznym”10. Stereotypy jako uproszczone
przekazy informacji znacznie upraszczają odnalezienie swojej tożsamości - ja
jako chłopiec, ja – jako dziewczynka. Gotowe wzory zachowań i postaw funkcjonujące w społeczeństwie w znacznej mierze opierają się na stereotypach.
„Stereotypy pojmowane jako systemy zborowych przekonań stanowią
część samej struktury społeczno-kulturowej, jej swoiste dziedzictwo przechowywane w umysłach odbiorców danej kultury. (…)Większość stereotypów
przekazywana jest przez język będący podstawowym mechanizmem kategoryzacji, w procesie komunikacji i edukacji, często nabywana z „drugiej ręki”, a
we współczesnych społeczeństwach w olbrzymim zakresie także przez mass
media, tworzące wraz ze swoimi wytworami i wirtualną rzeczywistością wyjątkowo szybką „informacyjną autostradę”11.
Edukacja, niestety dokłada swoją „cegiełkę” do utrwalania stereotypowego postrzegania kobiet i mężczyzn. Przekazywanie takich treści odbywa się za
pomocą pomocy edukacyjnych, książek i podręczników szkolnych. Także zachowanie nauczycieli, ich odmienne postępowanie wobec dziewczynek i chłopców, niezbyt korzystnie wpływ na próby zmiany wizerunku kobiety i mężczyzny.
3. Co nam oferują podręczniki szkolne?
Podręczniki, szczególnie te dla klas początkowych, pełnią funkcje nie tylko związane z dydaktyką, ale co ważniejsze, przekazują dzieciom wiedzę na
temat społeczeństwa i ról, jakie jego członkowie mogą odgrywać. Dzieci dowiadują się stamtąd o akceptowanych charakterystycznych dla danej płci zachowań, a także o modelach kobiecości i męskości. Treści takich podręczników
do nauczania początkowego to najbardziej przeanalizowane i przebadane przez
wielu badaczy obszar transmisji wzorców ról płciowych w edukacji szkolnej.
Na zachodzie były analizowane już od lat siedemdziesiątych XX wieku. W
Polsce obszarem tym zaczęto interesować się dużo później.
Badania, które zostaną przytoczone w tym artykule zostały zrealizowane
przez Dorotę Pankowską12. Są to badania na tyle ciekawe, ponieważ analizowane podręczniki pochodzą z dwóch okresów – z połowy lat dziewięćdziesiątych i
z okresu 2000-2001. Są, więc doskonałym materiałem do badań, ponieważ
obejmują dwa okresy, z przed i po zmianie w dziedzinie edukacji.
Wnioski z analiz podręczników z początków lat dziewięćdziesiątych były
następujące: „ podręczniki przekazują tradycyjny obraz świata płci, utrwalając
nieprzystające do rzeczywistości społecznej wzorce ról i stereotypy kobiecości i
10
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męskości”13. Jest to dość zaskakujące stwierdzenie, ponieważ przekazów takich
nie powinno być wcale, bądź powinny być zredukowane do minimum, zgodnie
z przyjętą w tamtym czasie przez Polskę międzynarodową konwencją. Nie wdając się w szczegółową analizę, po którą odsyłam do publikacji wyżej wymienionej autorki, przedstawię pokrótce wyniki wykonanych przez nią analiz.
Analiza podręczników z lat osiemdziesiątych pokazała świat w nich
przedstawiony, jako znacząco podzielony i naznaczony podziałami na role
płciowe. Dominował wyraźny podział na męski i kobiecy świat. Zgodnie z tradycją rola kobiety ukazana była przez pryzmat prowadzenia domu oraz macierzyństwa. Świat męski dla odmiany ukazany był, jako dynamiczny, różnorodny
i pełen przestrzeni. Obraz przedstawiony w podręcznikach, ukazywał mężczyznę jako człowieka aktywnego, mobilnego, poszerzającego swoje horyzonty.
Bardzo rzadko ukazywany był w roli ojca, ponieważ wypełniał jakieś ważne
zadania mające na celu pomoc społeczeństwu, lub spełniał się w pracy zawodowej. Obraz chłopców i dziewczynek powielał wiele z tych zachowań (chociaż, nie był tak zróżnicowany). Dało się zauważyć tendencję do początkowego
ukazywania wspólnych obszarów działania dziewczynek i chłopców, ale z biegiem czasu i dorastania dziewczynki zbliżały się do swych matek, pomagały w
czynnościach domowych, chłopcy natomiast wyruszali na podbój świata, podejmowali inne zabawy niż dziewczynki, czasem zajmując się aktywnością
związaną z męską rolą dorosłego.
Nowe podręczniki do nauczania początkowego zawierają w sobie przykłady tradycyjnego podziału na role płciowe, jednak można zauważyć pewne
zmiany w tym zakresie. Najmniej zmiany te widoczne są w zakresie pełnionych
obowiązków przez kobietę i mężczyznę. Niemniej jednak można zauważyć
pewne zmiany w zakresie ról rodzicielskich14:
- zmniejszyło się zaangażowane obu płci w podejmowaniu ról rodziców
- choć-podobnie jak poprzednio- kobiety nadal znacznie częściej są matkami niż mężczyźni ojcami, to wyraźnie zwiększa się udział ojca w życiu podręcznikowych bohaterów,
- zmniejsza się również polaryzacja zadań i czynności podejmowanych
przez ojców i matki – w nowych wykonują znacznie więcej czynności wspólnych niż dawniej;
- pewnej modyfikacji uległa też rola matki - matka, w porównaniu z dawnymi podręcznikami, mniej pracuje w domu, a więcej wypoczywa, także aktywnie, przez czynną rekreację,
- nadal jednak to matka ponosi główną odpowiedzialność za prowadzenie
domu, mimo, że ojciec ponad dwukrotnie zwiększył swoje zaangażowanie w
tym zakresie.
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Niewielkie zmiany widać także w obszarze zadań wykonywanych przez
kobiety i mężczyzn – tu nadal kobiety zajmują się domem i dziećmi, mężczyźni
natomiast polityką, działalnością zawodową lub hobby. Zmiany zaszły jednak w
przedstawianiu dziewczynek. Aktywność bohaterek podręczników znacznie się
zwiększyła w stosunku, co do ukazywania postaci chłopców „widać nawet nieśmiałe próby przełamywania stereotypów poprzez incydentalne ukazywanie
dziewczynek podczas zajęć dotychczas „zarezerwowanych” dla chłopców (gra
w piłkę nożną, wędkowanie, zbieranie znaczków, zdobywanie górskich szczytów, chodzenie po drzewach). Nadal jednak często występują tendencje do podkreślania separacji płci”15.
Największe zmiany widać w osobowości prezentowanych w podręcznikach bohaterów. Postacie dziewczynek zyskały na tej zmianie najbardziej
„młoda bohaterka, nadal opiekuńcza i bardziej obowiązkowa niż chłopiec, stała
się znacznie śmielsza, zaradniejsza, bardziej samodzielna, kompetentna intelektualnie”16. Inaczej niż, to miało miejsce w starszych podręcznikach, przeżywa
dużo więcej emocji pozytywnych, przestały przeważać lęki i obawy w jej postępowaniu i zachowaniu. Nowością jest także to, że dziewczynki dużo częściej
przeżywają i ujawniają złość. Postać chłopca także się zmieniła, nie jest już „tak
kompetentny, sprawny komunikacyjnie, samodzielny i dojrzały jak wcześniej. Z
małego mężczyzny staje się chłopcem- dzieckiem, skłonnym do zabaw i psot,
trochę agresywnym, ale też opiekuńczym i wrażliwym”17. Tak jak dziewczynkom pozwolono na złość, tak chłopcom wypada już ukazywać emocje, nie tylko
złość jak do tej pory, ale także lęk, zakłopotanie czy wstyd.
Jak podkreśla autorka badania: „mimo iż w tekstach zdarzają się sytuacje
podkreślające stereotypy, a czasem jednoznacznie seksistowskie, ogólny obraz
reprezentantów płci jest mniej stypizowany płciowo niż kiedyś”18.
Podsumowanie
Szkoła naszych czasów nie za bardzo radzi sobie z pojęciem płci w edukacji. Podręczniki wypełnione są informacjami, które utrwalają błędne przekonania na temat płci i pozwalają na utrwalanie stereotypów. Role kobiet i mężczyzn od lat sprowadzają się do tych samych czynności. Dobrze jednak, że coś
„drgnęło” i można zauważyć pierwsze symptomy zmian. To ważne dla przyszłych pokoleń, wchodzących w cykl edukacyjny.
Problemem polskiej edukacji jest jednak najbardziej to, że programy nauczania i zawarte w nich treści nie nadążają za zmianami społecznymi. Dzieci
uczą się o rzeczach, które są przestarzałe, zamiast wprowadzać nowe zagadnienia, ciągle bazuje się na tym samym. Pomija się na przykład w czytankach dla
15
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dzieci, lub innych materiałach edukacyjnych problem rozwodu rodziców, czy
samotne rodzicielstwo. Rodziny ukazywane w podręcznikach szkolnych są
szczęśliwe, jedzą wspólnie obiady, jeżdżą na wycieczki, a zmartwieniem mamy
jest, co najwyżej, co ugotuje ja na obiad. Coraz więcej pojawia się dzieci wychowujących się w niepełnych rodzinach i edukacja powinna stawić temu czoła.
Pomija się też zupełnie aspekt seksualności, warto byłoby, patrząc na to jak
wiele jest teraz przemocy seksualnej wobec dzieci, wprowadzić do nauczania
treści i osoby kompetentne, które w nie medyczny i nie ordynarny sposób zapoznały dzieci (zwłaszcza te najmłodsze) z informacjami na ten temat, po to, aby
świadome zagrożenia mogły w porę reagować. Bo kto, jak nie dorośli, mają
chronić dzieci, przed innymi dorosłymi. Dzieci nie uczy się także tolerancji, na
innego człowieka. W Polsce problem multikulturowości jeszcze nie występuje,
przedstawicieli innych nacji możemy spotkać w większości przypadków tylko
w największych miastach, ale wiedza na ten temat powinna być rozpowszechniana wśród wszystkich uczniów. Szkoła powinna być miejscem, gdzie dyskutuje się o bieżących problemach spotykanych codziennie, a nie udawać, że niektórych spraw nie ma. To miejsce powinno być areną wymiany poglądów i
myśli, miejscem gdzie dziecko powinno zdobyć wiedzę potrzebną do rozwiązywania problemów i trapiących go wątpliwości. Wiedza i edukacja to władza.
Streszczenie
Współczesna szkoła jest miejscem, które nadal pozostaje przywiązane do
tradycyjnego wizerunku roli kobiety i mężczyzny. Jak pokazują badania, jakieś
niewielkie zmiany następują, ale dotyczą one tylko niewielkiego obszaru związanego z rolami kobiet i mężczyzn. Programy szkolne przekazują uczniom treści w sposób jawny, formalny, ale i także w sposób zakamuflowany. Nauczyciele pracujący z dziećmi popełniają wiele błędów, które źle wpływają na uczniów.
Szkoła także nie nadąża z nowymi trendami i zmianami społeczeństwa.
Abstract
Contemporary school is a place that is still tied to the traditional image of
the role of women and men. Research shows that some small changes occur, but
they concern only a small area associated with the roles of women and men.
School programs communicate content to students in an open, formal, but also
in a camouflaged. Teachers who work with children make many mistakes,
which badly affect students. The school also does not keep pace with new trends
and changes in society.
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Joanna Garbulińska-Charchut (AI)
Wybrane problemy edukacji ustawicznej w Polsce
Wstęp
System edukacji ustawicznej oferuje dorosłym różnorodne możliwości i
formy kształcenia. Według Józefa Półturzyckiego ten typ edukacji jest „zarówno celem, jak i środkiem rozwoju, ponieważ człowiek jest z natury swej przeznaczony do stałego wychowania”1. Zainteresowani rozwojem własnych kompetencji, poszerzeniem zakresu wiedzy i umiejętności z danej dziedziny czy
pragnący realizować swoje pasje, mogą korzystać np. z oferty: uniwersytetów,
zawodowych szkół wyższych, placówek policealnych, szerokiej gamy kursów
czy platform e-learningowych.
Edukacja ustawiczna ma więc na celu m.in. umożliwienie dorosłym osobom zdobywanie lub uaktualnianie posiadanej wiedzy, nabywanie nowych
umiejętności, przekwalifikowanie się, rozwój osobowości, alternatywne rozwiązania na spędzenie wolnego czasu. Jednocześnie wśród niezaprzeczalnych
atutów edukacji ustawicznej, która jest naturalnym zjawiskiem w społeczeństwach wiedzy, nie zawsze podejmuje się kwestię jej wad i zaniedbań. Warto
choćby wspomnieć o tym, że nierzadko dorośli, zainteresowani różnorodnymi
formami tego typu edukacji, mogą zagubić się w ogromie oferty placówek edukacyjnych, instytucji czy firm. Wśród zarzutów stawianych systemowi edukacji
dorosłych wymienia się m.in.: chaos organizacyjny, niskie wymagania stawiane
słuchaczom/uczniom, wysoką cenę kursów, niedostosowanie oferty do wieku i
możliwości uczniów, czy potoczne przekonanie, że płatna forma nauki upoważnia do mniejszego zaangażowania w nią.
Celem artykułu jest omówienie wybranych problemów polskiej edukacji
ustawicznej. Praca została oparta na literaturze przedmiotu i własnych doświadczeniach w pracy z dorosłymi słuchaczami (praca w charakterze nauczyciela
przedmiotów zawodowych i opiekuna kierunku w dębickich placówkach: Europejskiej Szkole Nowych Technologii i Turystyki oraz Centrum Kształcenia
Europejskiego) i studentami (Dębickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku).
1. Edukacja ustawiczna – definicja
OECD rozumie edukację ustawiczną jako „świadome kontynuowanie
uczenia się w ciągu całego życia, będące w opozycji do koncepcji mówiącej, że
edukacja kończy się w wieku 16, 18 czy 21 lat. Takie rozumienie zawiera w
sobie dwa aspekty. Po pierwsze (…) daje możliwość wielokrotnego powracania
do formalnych instytucji oświatowych oraz nieformalnego uczenia się (…). Po
drugie implikuje uznanie przez jednostki, pracodawców i władze punktów, w
1
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których istnieje społeczna i/lub ekonomiczna potrzeba uaktualniania wiedzy i
umiejętności. Ten drugi aspekt różni się od pierwszego, ponieważ nie tylko
postrzega edukację ustawiczną jako prawo, ale niezbędne wymaganie uczestnictwa”2. To ukazuje, że edukacja dorosłych jest nie tylko przywilejem, wymysłem, ale również wymogiem współczesnego świata. Tak wiele punktów i
płaszczyzn, które obejmuje, powoduje, że kroki podjęte w celu dobrego kształcenia i samokształcenia dorosłych powinny wyjść poza utarte schematy i stereotypowe podejście do dorosłych uczniów.
Na Międzynarodowej Konferencji UNESCO w Hamburgu, w 1997 r., w
oświadczeniu dotyczącym edukacji ustawicznej, naukowcy, badacze, znawcy
tematu, przytoczyli słowa pochodzące z Deklaracji Hamburskiej, o treści: „edukacja dorosłych zatem staje się czymś więcej niż tylko prawem (…). Jest ona
zarówno konsekwencją aktywnego udziału w życiu obywatelskim i warunkiem
pełnego uczestnictwa w społeczeństwie. Jest silną koncepcją podsycającą zrównoważony rozwój, promującą demokrację, sprawiedliwość, równość płci oraz
rozwój naukowy, społeczny i ekonomiczny (…). Uczenie się dorosłych może
kształtować tożsamość i nadawać znaczenie życiu3.
Tak rozszerzone definicje pojęcia edukacji ustawicznej wskazują nie tylko na ogrom możliwości, ale również na potencjalne obszary zagrożeń, które
mogą mieć miejsce w przypadku kształcenia, wychowania i samokształcenia
dorosłych.
2. Problemy związane z nauczającymi
Jak dostrzegła Anna Frąckowiak – „o permanentnej nauce wspominają
niemal wszyscy – pedagodzy, ekonomiści, politycy, menedżerowie i inne gremia. (…) Niemniej jednak, pomimo wielu pozytywnych aspektów, kształcenie
ustawiczne i szum jaki powstał wokół niego, powoduje, że uchodzą uwagi jego
ciemniejsze strony”4. Jednym z nich jest niedostosowanie oferty i samego sposobu prowadzenia zajęć do zainteresowanych. Brak analizy grupy docelowej
może wprowadzać chaos organizacyjny, zniechęcać uczestników kursów, szkoleń, słuchaczy, studentów do udziału w zajęciach. W swojej pracy w szkołach
policealnych spotkałam się ze zjawiskiem przygotowania zajęć, odbiegających
od specyfiki danego zawodu. Dorosłym, którzy pracowali już w danym zawo2
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dzie, ale chcieli poszerzyć swoją wiedzę lub zdobyć tytuł umożliwiający np.
awans w pracy, przekazywano elementarne informacje, które były im znane.
Gdyby prowadzący poznał grupę, miałby informacje, dzięki którym zmodyfikowałby tematykę zajęć.
Równocześnie zdarzały się także przypadki nieuzasadnionego podnoszenia poziomu nauczania poprzez operowanie pojęciami niezrozumiałymi dla
większości słuchaczy. Pojęciami te nie były definiowane. Powyższy przykład
ukazuje brak analizy umiejętności, doświadczenia czy kompetencji posiadanych
przez grupę osób uczestniczących w zajęciach. Nauczyciel, który będzie chciał
zaprezentować gotową wiedzę, bez wcześniejszego rozeznania kim są jego dorośli uczniowie, może nie być należycie zrozumiany, jak również swoim postępowaniem może zniechęcić słuchaczy do dalszej nauki i uczestnictwa w prowadzonych przez niego zajęciach.
Kolejną wadą, która można dostrzec w sposobie realizacji zadań nauczycielskich, jest sposób prowadzenia zajęć, nierzadko przypominający ten, który
dorośli pamiętają jeszcze z czasów szkoły podstawowej lub średniej. Brak należytego przygotowania prowadzącego do lekcji z dorosłymi, może okazać się
kluczowym elementem do wytworzenia ujemnego pierwszego wrażania. Ponadto może prowadzić do pogłębienia negatywnych doświadczeń uczniów, nabytych jeszcze w czasie nauki na niższych szczeblach systemu kształcenia. Równocześnie niedostosowanie metod pracy do wieku i możliwości słuchaczy, może przynieść efekt odmienny od zamierzonego, np. zaplanowanie zadań, które
można rozwiązać wyłącznie przy użyciu komputera, może być problematyczne,
jeśli grupa będzie charakteryzowała się różnym stopniem zaawansowania z
zakresu obsługi programów, Internetu, czy sprzętu komputerowego w ogóle.
Równocześnie brak odpowiedniej motywacji do zawodu nauczyciela, traktowanie różnego rodzaju kursów, zajęć ze słuchaczami zaocznych szkół zawodowych jedynie jako dodatkowej pracy, zaprzecza postulatowi budowania roli nauczyciela w kategoriach autorytetu. Tymczasem J. Półturzycki wyraźnie zaznaczył,
że „nauczyciel przejmuje rolę autorytetów (…). Musi więc mieć rozwinięte zdolności współczucia i rozumienia, wyraźną cierpliwość i rozsądek. Obok wartości intelektualnych prezentować zdolności etyczne i wartości emocjonalne. A przede
wszystkim nauczyciel musi być dobrze zmotywowany do zawodu i własnego
kształcenia zgodnie z zasadą edukacji ustawicznej”5. Postrzeganie kształcenia osób
dorosłych jako tylko i wyłącznie działania zarobkowego, będzie skutkować przedmiotowym, a nie podmiotowym podejściem do uczniów, studentów, słuchaczy,
kursantów. W takich działaniach przejawia się brak profesjonalizmu, właściwego
zaangażowania, pasji ze strony prowadzącego.
5
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To sprawia, że kolejną ważną kwestią jest przygotowanie nauczycieli do
pracy z dorosłymi, w które wlicza się m.in. znajomość metod i technik pracy
oraz sposobu komunikacji z dorosłymi uczniami. Nauczyciel, absolwent i praktyk z zakresu np. pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, może nie znać
specyfiki pracy z osobami dorosłymi. Jedynie intuicyjne zastosowanie przypadkowych metod, może przynosić pożądane efekty jedynie przez określony, relatywnie krótki czas. Nauczyciel ma nie tylko przekazywać wiedzę, ale ma nią
zainteresować. Jak stwierdził J. Półturzycki – „nadrzędnym celem edukacji jest
odkrywanie, rozwijanie i eksponowanie kreatywnego potencjału jednostki.
Wymaga to odejścia od przekazywania gotowej i utylitarnej wiedzy, a skoncentrowania się na wszechstronnym rozwoju osobowości uczenia się dla życia.
Aby to zadanie spełnić, edukacja musi oprzeć się na czterech filarach: uczenia
zdobywania wiedzy, uczenia do działania, uczenia harmonijnego współżycia,
uczenia do życia”6.
Innym przewinieniem nauczycieli jest bezrefleksyjne realizowanie materiału, przejawiające się m.in. brakiem jasnego określenia celów określonych
działań, które mają podjąć dorośli uczniowie. Zagadnienie, które ma być realizowane podczas zajęć powinno znaleźć wytłumaczenie, uzasadnienie celowości
jego przyswojenia czy wykonania. Demotywująco działa brak wiedzy o przydatności tematu w przyszłym zawodzie, na egzaminie itd.
Ponadto istotne jest właściwe motywowanie do nauki, dostosowane do
danej grupy osób. Równocześnie, w zależności od danego zawodu, specjalności, itp., ważne jest, aby umiejętnie wyważyć ilość wiadomości teoretycznych i
praktycznych. Nadmierne teoretyzowanie, zwłaszcza w przypadku np. zawodów czy kursów rzemieślniczych, nie przyniesie wymiernych korzyści i nie
przygotuje należycie do wykonywania danych czynności. Jest to trudne, ale
niezwykle pożądane i wielopłaszczyznowe działanie, pomagające uporządkować nie tylko pracę nauczyciela, ale także przynoszące wymierne efekty dla
dorosłych uczniów.
Kolejnym, bardzo ważnym obszarem z pogranicza działalności nauczyciela, filozofii danej placówki kształcącej dorosłych oraz samego systemu edukacji permanentnej, jest kwestia plagiatów prac zaliczeniowych, końcowych,
licencjackich, magisterskich, itd. Część prowadzących w obawie np. przed utratą pracy z powodu niskiej oceny semestralnej, której dokonują uczniowie,
zmniejszeniem liczby słuchaczy, studentów, nie sprawdza autentyczności oddawanych lub przesyłanych prac. Taka praktyka działa na niekorzyść nie tylko
osób, które przywłaszczają cudze prace, ale także działa demotywująco na słuchaczy, którzy piszą autorskie eseje, referaty itp. Aby sprawdzić czy praca nie
jest skopiowana z Internetu, wystarczy wpisać kilka wersów w wyszukiwarkę
stron WWW. Egzekwowanie nieprawidłowości, może przyczynić się do powolnego budowania właściwych nawyków dorosłych uczniów. Równocześnie w
6
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tym miejscu można podkreślić naganne myślenie wielu, również dorosłych
uczniów, którzy wychodzą z założenia, że skoro płacą za czesne, kurs, nie muszą się przygotowywać, należycie wykonywać powierzanych zadań, ale łatwiej
mogą osiągnąć zamierzony cel, jakim jest np. zdobycie dyplomu, certyfikatu,
zaświadczenia. Takie przyzwolenie otoczenia, systemu, który w niewielkim
stopniu kontroluje nieprawidłowości, nie służy rozwojowi polskiej edukacji
ustawicznej.
3. Problemy edukacji ustawicznej na gruncie lokalnym i ogólnokrajowym
Innym zarzutem, który można wysnuć, jest komercjalizacja oferty edukacyjnej. Jak zauważyła A. Frąckowiak – „problemem, który coraz bardziej
zaczyna narastać w uczeniu się przez całe życie jest zwiększający się nacisk na
wydajność. Chodzi o to, by jak najmniejszym kosztem uzyskać jak najlepsze
efekty. Zatem firmy szkoleniowe organizujące kursy np. języka obcego czy
doskonalenia zawodowego umiejscowione są w większych miastach, gdzie jest
większa możliwość zebrania grupy kursantów”7. Brak lub minimalne wsparcie
dla firm, ośrodków szkoleniowych z małych miejscowości przez np. lokalne
samorządy, powoduje, że prowadzenie placówek edukacyjnych na terenie małych miasteczek, jest nieopłacalne. Zainteresowani określonym kursem, czy
zawodem, są zmuszeni do zapisywania się do szkół w większych miastach. To
potęguje dodatkowe koszty finansowe i czasowe, na które część dorosłych nie
może sobie pozwolić. To jednocześnie zamyka lub poważnie utrudnia im m.in.
zdobycie nowych kwalifikacji czy realizację pasji.
Jednocześnie problem związany z edukacją ustawiczną ma miejsce nie
tylko na lokalnym gruncie, ale również w obszarze systemu określanego mianem ogólnokrajowego. E. Anna Wesołowska dostrzegła, że „nie ma w Polsce
żadnego aktu prawnego, ani innej formy działania państwa – jak ma to miejsce
na Zachodzie – zapewniającego pomoc kształcącym się dorosłym. Zlikwidowano w administracji szkolnej nieliczne – często jednoosobowe w kuratoriach
oświaty i kilkuosobowe w ministerstwie – struktury zajmujące się tą problematyką, przestały istnieć specjalistyczne zakłady w zlikwidowanych instytucjach
MENIS. Nie funkcjonują w pełni tradycyjne płatne urlopy szkoleniowe (bardzo
cenione przez uczących się dorosłych, tylko niektórym np. nauczycielom udaje
się je uzyskać dzięki specjalnym układom), nie ma zainteresowania tą dziedziną
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu., nie poświęca jej uwagi polski parlament ani partie polityczne. Milczenie na ten temat jest także w massmediach”8. Te gorzkie słowa pokazują ogrom problemów edukacji ustawicznej, z
których nie zdają sobie sprawy przeciętni obywatele.
7
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4. Problemy dnia codziennego
Równocześnie, szczególnie aktywni zawodowo dorośli mają trudność z
jednoczesnym pogodzeniem ze sobą pracy i nauki. Mam tutaj na myśli szczególnie osoby na co dzień zatrudnione na umowę zlecenie, czy o dzieło. W ich
przypadku trudniej jest otrzymać dzień wolny, jeśli część zajęć odbywa się w
czasie zsynchronizowanym z pracą zarobkową. Część pracodawców np. może
obawiać się tego, że jeśli pracownik podniesie swoje kwalifikacje, będzie chciał
zmienić miejsce zatrudnienia.
Ponadto część osób, które nie mogą sobie pozwolić na regularne uczestnictwo w zajęciach, nie mogą również korzystać np. z nauki w systemie elearningowym, z bardzo prozaicznego powodu, jakim jest ograniczony dostęp
do Internetu. Pomijam tutaj ceny Internetu lub sprzętu komputerowego. Mam na
myśli jednak przede wszystkim infrastrukturalny brak zasięgu bezprzewodowego Internetu lub brak sieci Internetu szerokopasmowego. Taki problem funkcjonuje przede wszystkim na obszarach wiejskich.
Równocześnie, jak dostrzegł Mirosław Dyrda, „pojawia się problem stałości i zmiany. Natura ludzka wykazuje dążenie do stabilizacji, dlatego zmiany
w świadomości jednostki, wprowadzone przez działania edukacyjne, są najefektywniejsze wówczas, kiedy dokonywane są poprzez współuczestnictwo (partycypację). Stosując metody: wyjaśniania i komunikowania, uczestnictwa i zaangażowania, negocjacji i uzgodnień, można niwelować poczucie zagrożenia w
świadomości człowieka i uruchamiać przekonanie, iż zmienność jest wyzwaniem, które przyniesie korzyści”9. To wskazuje, że część osób może obawiać się
powtórnego wejścia do systemu kształcenia. Bagaż doświadczeń, obaw, niepokojów, są naturalnymi czynnikami, które towarzyszą człowiekowi. Czynnikami
różnicującymi są przede wszystkim indywidualne predyspozycje jednostki,
sposób przezwyciężania stresu, ale także pomoc i umiejętne wdrożenie do nauki
przez osobę prowadzącą.
Innym, dostrzegalnym problemem edukacji ustawicznej, są osoby kolekcjonujące certyfikaty, dyplomy z kursów. Ich nadmiar może zdezorientować nie
tylko samego pracodawcę, ale także osobę, która nie będzie w stanie wybrać
sposobu wykorzystania zdobytej wiedzy i nabytych umiejętności. Równocześnie to może być przyczyną frustracji, zniechęcenia, głównie w przypadku długotrwałego i bezowocnego poszukiwania pracy, a także przemęczenia, czy
przesytu wiedzą.
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Podsumowanie
Edukacja permanentna jest na stałe wpisana w założenia społeczeństwa
wiedzy. Jest szansą rozwoju, realizacji pasji, uzupełnienia wiedzy i rozwoju
umiejętności osób dorosłych. Jednak wśród ogromu zalet, edukacja ustawiczna
zawiera też mankamenty i sfery niedopracowane, zarówno np. w zakresie działania nauczycieli, wykładowców, prowadzących kursy, jak również w obszarze
samorządów lokalnych, czy ogólnokrajowego systemu edukacji ustawicznej.
Jak zauważyła Justyna Dzierżawska, tego typu edukacji nie można sprowadzać
do „treści instrumentalnych, treści zdominowanych przez (…) redukcjonistyczne widzenie świata ludzi dorosłych, poprzez pryzmat wypełniania obowiązków
pracowniczych, społecznych czy obywatelskich. Edukacja ustawiczna, aby stała
się rzeczywista, głęboko uwewnętrzniona, musi stanowić proces. Proces to
przebieg następujących po sobie, powiązanych przyczynowo określonych
zmian, stanowiących stadia, fazy, etapy rozwoju czegoś”10. Równocześnie warto zaznaczyć, że kluczowym i pożądanym działaniem wszystkich podmiotów
tworzących system edukacji permanentnej i czynnie uczestniczącej w niej, jest
współpraca. Porozumienie, wymiana myśli i poglądów mogą przyczynić się do
stopniowego wprowadzania korzystnych zmian w wybranych obszarach edukacji ustawicznej.
Streszczenie
Edukacja ustawiczna oferuje zainteresowanym różnorodne formy podnoszenia kwalifikacji, przyswajania nowych wiadomości, samorozwoju. To niezaprzeczalny atut edukacji permanentnej, która wśród swoistych zalet, posiada też
mankamenty, nierzadko na co dzień niedostrzegane przez twórców systemu,
nauczycieli czy dorosłych słuchaczy, kursantów, uczniów. Celem artykułu było
przedstawienie wybranych problemów polskiej edukacji ustawicznej na gruncie
systemowym, w życiu codziennym oraz związanych z działalnością nauczycieli.
Praca została oparta na literaturze przedmiotu i własnych doświadczeniach w
pracy z dorosłymi słuchaczami (w dębickich placówkach: Europejskiej Szkole
Nowych Technologii i Turystyki oraz Centrum Kształcenia Europejskiego) i
studentami (Dębickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku).
Summary
Selected problems of continuing education in Poland
Continuing Education offers a variety of forms to interested skills,
acquiring new messages, self-development. It is an undeniable asset permanent
education, which among specific advantages, also has shortcomings, often every
10

J. Dzierżawska, Edukacja ustawiczna w okresie dorosłości i aktywności zawodowej, [w:] Z. Wiatrowski, K. Ciżowski (red.), Pedagogika pracy i andragogika z myślą o
dorastaniu, dorosłości i starości człowieka w XXI wieku, Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, Włocławek 2007, s. 337.
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day unnoticed by the creators of the system, teachers and adult learners,
trainees, students. The purpose of the article was to present some problems of
the Polish continuing education on the basis of the system, in everyday life and
activities related to the teachers. The work was based on the literature and our
own experience of working with adult learners (The European School of
Advanced Technologies and Tourism and the Centre for European Training
“Knowledge” in Dębica) and students (University of the Third Age in Dębica).
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Monika Krzywkowska (UWM)
Współpraca szkoły z rodzicami – nowe wyzwania
Wstęp
Rodzina jest najważniejszą, podstawową grupą społeczną, na której opiera się całe społeczeństwo. Jest główną instytucją wychowawczą. Środowisko
rodzinne wpływa na rozwój sfery emocjonalnej, moralnej i osobowościowej.
Dziecko od najmłodszych lat naśladuje dorosłych. W rodzinie zdobywa pierwsze doświadczenia bezpieczeństwa, miłości, zaufania, ofiarności. Rodzice dają
dziecku to, co najlepsze, jednak nie są w stanie dać mu więcej niż to, czym sami
dysponują. Powinni mieć świadomość, że wychowanie jest procesem ciągłych
oddziaływań na osobowość dziecka w celu osiągnięcia pozytywnych, zamierzonych zmian w jego kształtującym się charakterze. Rodzina jest jednym z
najważniejszych środowisk wychowawczych dzieci i młodzieży. Wprowadza
dziecko w świat kultury i życia społecznego ludzi dorosłych1. W niej odzwierciedlają się wzorce zachowania danego społeczeństwa i narodu. Rodzina zapewnia nie tylko byt w sensie ekonomicznym. Jest też środowiskiem, w którym
dziecko uczy się emocji i zachowań społecznych2. Młody człowiek poznaje,
jaka jest jego pozycja w społeczeństwie i jaką rolę będzie w przyszłości spełniał
wobec społeczności. Przyswaja sobie zasady i przyzwyczajenia pozwalające mu
żyć w grupie, w której obowiązują określone reguły postępowania. Współczesna rodzina w coraz większym stopniu zatraca jednak swój tradycyjny charakter
i znaczenie, stając się skupiskiem jednostek. Jeżeli między członkami wspólnoty rodzinnej nie ma poczucia, że są sobie potrzebni oraz silnej więzi uczuciowej, wówczas wkradają się niesnaski, konflikty i wzajemne udręczenie. Tymczasem pozytywny klimat rodzinny bierze swój początek od więzi między mężem a żoną. Gdy między nimi nie ma wzajemnej miłości i szacunku, rzutuje to
na dzieci. One instynktownie wyczuwają osłabienie więzów uczuciowych. Dla
prawidłowego rozwoju psychicznego dziecku niezbędne jest zapewnienie ciepła
rodzinnego, poczucia bezpieczeństwa i pełnego zrozumienia3. Postęp cywilizacyjny przyczynił się do rozluźnienia więzi rodzinnych. Osłabieniu uległy funkcje wychowawcze. Od rodziców obowiązek ten w dużej mierze przejęły przedszkola, szkoły, media i tzw. samokształcenie rówieśnicze. Rodzina jest istotnym
elementem społecznych interakcji i od prawidłowego jej funkcjonowania wiele
w społeczeństwie zależy. Może ona tworzyć zarówno pozytywne, jak i negatywne zjawiska w społeczeństwie jako całości.
1

M. Grochociński, Z zagadnień wychowania w rodzinie, [w:] Rodzina i dziecko,
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J. Grudzień, Wybrane zagadnienia z filozofii i socjologii, Warszawa 1968, s. 284-287.
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W przemianach struktury współczesnej rodziny uwidaczniają się cztery
zjawiska: niezależność członków rodziny, ich równouprawnienie, zanikanie
spójności i dezintegracja rodziny oraz patologizacja społeczna i psychospołeczna jednostek.
Daje się zaobserwować ograniczenie kontrolnej funkcji rodziny nad
swymi członkami, zwłaszcza w społeczności miejskiej i wielkomiejskiej, oraz
zwiększenie się czasu przebywania poza domem rodzinnym. Wzrost niewydolności kontroli społecznej prowadzi do nasilenia patologii w społeczeństwach.
Powyższe czynniki doprowadziły do powstania nieprawidłowości w rodzinach, które nie spełniają wówczas należycie swojej funkcji. Zadanie wychowania młodego człowieka przejmuje więc szkoła, a przede wszystkim wychowawca. Ponadto współczesne środki masowego przekazu wywierają ujemny
wpływ na osobowość dzieci, powodując wysoce niekorzystne dla rozwoju emocje, a także agresywne postawy i zachowania. Znalezienie sposobów przeciwdziałania temu zjawisku należy uznać za jeden z najistotniejszych problemów
współczesnego wychowania.
Rodzice nie wychowują dziecka ani dla siebie, ani dla niego samego, ale
dla ludzi, a więc do miłości. Najcenniejszą wartością, jaką rodzice obdarzają
dziecko od samego początku jego istnienia, jest środowisko rodzinne, w którym
pragną stworzyć właściwe warunki dla jego rozwoju. Dobra rodzina jest największym darem, jaki para ludzi dorosłych ofiarować może dojrzewającej istocie ludzkiej. Dziecko ma prawo do tego, by jego życie opierało się o trwałe
fundamenty dobrej i zdrowej rodziny4.
Przykład rodziców ma niezastąpione znaczenie w wychowaniu do miłości. Dzieci, obserwując swoich rodziców, naśladują ich postępowanie, uczą się
od nich gestów miłości, zdolności liczenia się z potrzebami innych, przyjmują
ich sposób oceniania i wartościowania ludzi. Przed rodzicami, wychowawcami i
nauczycielami stoi ważne zadanie wychowania młodego pokolenia na wartościowych ludzi5.
1. Formy współpracy szkoły z rodzicami
Prawo rodziców do wychowania dzieci powinno być wspierane przez
różne formy współpracy z nauczycielami i kierownictwem szkoły. Dopełnieniem praw rodziców jest spoczywająca na nich poważna powinność głębokiego
zaangażowania się w nawiązywanie serdecznego i czynnego kontaktu z pracownikami szkoły.
Podstawowe prawa i obowiązki rodziców określa statut szkoły uchwalony przez radę szkoły. Statut określa możliwości i sposoby wpływania przez
rodziców i uczniów na dobór, bądź zmianę nauczyciela, któremu dyrektor szko4

Por. I. Bielicka, Rozmowy o rodzicach i dzieciach, Warszawa 1968.
Por. Jan Paweł II, Do młodych całego świata. List Apostolski z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży, Rzym, 31.03.1985, nr 10.
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ły powierzy, bądź powierzył, zadania wychowawcy oraz tryb postępowania w
tej sprawie6.
Statut szkoły określa zasady współdziałania rodziców i nauczycieli w
sprawach kształcenia i wychowania dzieci, zawiera szczegółowe formy spełniania zadań wychowawcy odpowiednie do wieku uczniów, ich potrzeb, rodzaju
szkoły oraz jej warunków środowiskowych, w tym formy i minimalną częstotliwość kontaktów wychowawców i innych nauczycieli z rodzicami i uczniami.
W szkołach i placówkach mogą działać rady, które uczestniczą w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych. Rada szkoły lub placówki oświatowowychowawczej bierze czynny udział w rozwiązywaniu generalnych i podstawowych problemów jej funkcjonowania. Uchwala statut i może podejmować
wiele działań o charakterze opiniodawczo-doradczym, m.in.: przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych szkoły lub
placówki7. Rada może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły lub placówki oświatowo-wychowawczej, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole. Ważne jest, że wnioski te mają dla organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą charakter wiążący i nie mogą pozostawać
bez echa8.
Rada opiniuje plan pracy szkoły lub placówki opiekuńczowychowawczej, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne
sprawy istotne dla szkoły, z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły
lub placówki oświatowo-wychowawczej i może występować z wnioskami do
dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę oraz do wojewódzkiej rady oświatowej, opiniuje i występuje z inicjatywami w sprawach
zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych9.
W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki rada może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł, np. działalności gospodarczej, edukacyjnej, itp. Zasady wydatkowania funduszy rady
szkoły winny być określone w regulaminie10.
Rada szkoły uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego. Zebrania rady są protokołowane. W posiedzeniach może brać
udział dyrektor szkoły, ale jedynie z głosem doradczym. Do udziału w posiedzeniach rady szkoły lub placówki mogą być zapraszane przez przewodniczą6

A. Słowiński, Jakie prawa i obowiązki w szkole mają rodzice?, [w:] Vademecum
dla rodziców dzieci od lat 6 do 10, red. W. Pomykało, Olsztyn 1988, s. 219-222.
7
Ustawa z 7.09.1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.).
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I. Iwanicka, Rada szkoły – potrzebna czy nie, „Nowa Szkoła” 5 (1999), s. 31-32.
9
B. Śliwerski, Rada Szkoły. Rada Oświatowa. Przewodnik dla samorządnych władz
oświatowych, dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów, Kraków 2002, s. 37.
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S. Kracik, Rady Szkół, „Nowe w Szkole” 4 (1998/1990), s. 27-28.
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cego, za zgodą lub na wniosek rady, również inne osoby z głosem doradczym.
Rady szkoły lub placówek mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i
zakres współpracy.
Powstanie rady szkoły lub placówki organizuje dyrektor z własnej inicjatywy albo na wniosek rady rodziców, a w przypadku gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych także na wniosek samorządu uczniowskiego. Powstanie rady
pierwszej kadencji organizuje dyrektor na łączny wniosek dwóch spośród trzech
następujących podmiotów: rady pedagogicznej, rady rodziców, samorządu
uczniowskiego11.
Rada rodziców stanowi samorządną reprezentację rodziców i może działać w każdej szkole i placówce oświatowo-wychowawczej. Zasady tworzenia
rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów danej szkoły. Reprezentacja
rodziców może także przybrać inną nazwę niż rada rodziców. W wielu szkołach
nadal pozostano przy dotychczasowej nazwie komitetów rodzicielskich, chociaż
nowa nazwa – rada rodziców – winna nieść z sobą również nowe treści i formy
działania12.
Rada rodziców może występować do rady szkoły lub placówki opiekuńczo-wychowawczej, rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. W szczególności zaś istotny jest
udział rady rodziców w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy
szkoły, pomoc w doskonaleniu organizacji, współudział w realizacji programów
nauczania i wychowania oraz zadań opiekuńczych szkoły, organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, szkole i
środowisku lokalnym13.
Rada rodziców może uczestniczyć w planowaniu wydatków i podejmować działania na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla
szkoły, zwłaszcza na działalność opiekuńczo-wychowawczą14. Gromadzenie
własnych funduszy pochodzących z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł i ich wydatkowanie winno być określone w regulaminie.
Rada rodziców sama uchwala i opracowuje regulamin swojej działalności, który nie może być jednak sprzeczny ze statutem przyjętym przez radę
szkoły15. Szkoła kształtuje osobowość dziecka. Dostarcza uczniom wiedzę,
umiejętności niezbędne do dalszej edukacji, kształci uzdolnienia, rozwija zainteresowania, uczy współdziałania w grupie, przekazuje system obowiązujących
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1992, s. 65.
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norm i wartości oraz zabezpiecza prawidłowy rozwój fizyczny oraz psychiczny,
jak i organizację czasu wolnego16.
Kształtowanie pozytywnych cech u młodego człowieka wymaga wielkiego wysiłku i nakładu pracy, a jednocześnie dobrej współpracy ze strony
szkoły, jak i środowiska rodzinnego. Brak umiejętności pedagogicznych rodziców powoduje powstawanie trudności wychowawczych. Wypływa to w głównej mierze z braku wiedzy rodziców na temat właściwości psychicznych i fizycznych dzieci. Rodzice nie mają czasu dla swoich dzieci, nie potrafią im pomóc w przezwyciężaniu trudności szkolnych, a nawet nie zdają sobie sprawy,
jak ważny jest kontakt z dzieckiem, wspieranie go w trudnych chwilach. Bywa,
że ciężar wychowania przerzucają na szkołę, tłumacząc się brakiem czasu.
Rzadko uczestniczą w życiu szkoły, do której uczęszcza ich dziecko.
Zadaniem wychowawców, nauczycieli jest uświadomienie rodzicom
wielkiej wagi współpracy ze szkołą, a także zachęcenie do uważnej obserwacji
własnego dziecka, wspomagania go w rozwoju, a także stworzenia właściwych
warunków do nauki. Rodzice i nauczyciele winni dążyć do stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dla swoich dzieci i wychowanków. Współpraca
między nimi powinna opierać się na wzajemnym szacunku, zaufaniu, życzliwości, świadomości roli, jaką pełni nad dzieckiem rodzic i nauczyciel. Nauczyciel
powinien sobie uświadomić, że to rodzic jest najważniejszą osobą w życiu
dziecka, a on jedynie wspomaga rodziców w prawidłowym rozwoju jego pociechy. Obowiązkiem rodziców jest angażowanie się w miarę swoich możliwości
w proces wychowawczy szkoły17. Rodzice i nauczyciele winni prawidłowo
kształtować osobowość dzieci, kierując się ich dobrem. Podstawową formą
współpracy rodzic – nauczyciel jest dobry przepływ informacji, bezpośredni
kontakt, który pozwoli na lepsze poznanie się i zrozumienie potrzeb i oczekiwań. „Zarówno nauczyciele jak i rodzice odczuwają w większym lub mniejszym stopniu potrzebę nawiązywania wzajemnych kontaktów, podejmowania
współpracy dla dobra dzieci i młodzieży”18.
Społeczność szkolną tworzą trzy grupy osób – uczniowie, rodzice i nauczyciele, które współzależą od siebie. Przemiana w naszym systemie oświaty,
polega na wzroście zaangażowania rodziców w życie szkoły, a także w podejmowaniu przez szkołę istotnych decyzji. Współdziałanie z rodziną dziecka jest
konieczne, gdy chce się uzyskać pełniejsze efekty pracy dydaktycznowychowawczej. Ważna jest informacja zwrotna, czyli współpraca rodziców ze
szkołą, jak i realizacja wspólnego ustalonego postępowania z uczniem19.
16
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Istotnym elementem współpracy powinna być pedagogizacja rodziców,
która umożliwi lepsze poznanie potrzeb i możliwości swojego dziecka. Dobra i
owocna współpraca, wzajemna akceptacja i zrozumienie procentują w efektach
oddziaływań edukacyjnych. Jednak w praktyce nie zawsze jest to należycie
realizowane. Czasem obserwuje się wyraźną niechęć ze strony nauczyciela jak i
rodzica. Należy pamiętać, że dobra współpraca warunkuje harmonijny rozwój
dziecka, a to jest najistotniejsze. Osobowość wychowawcy, nauczyciela istotna
jest przy budowaniu prawidłowej współpracy. Otwartość, szczerość, komunikatywność to cechy, które ułatwiają nawiązywanie kontaktów. To nauczyciel powinien dążyć do stworzenia dobrych relacji z rodzicami. Powinno zależeć mu
na dobrych kontaktach i współpracy, aby pozyskać rodziców do pomocy przy
różnego rodzaju imprezach szkolnych: akademiach, wycieczkach, kiermaszach
itp. W ten sposób rodzic czuję się potrzebny i jest w stanie poświęcić wiele
czasu i wysiłku na pomoc nauczycielowi w różnych inicjatywach. Nauczyciel
nie może traktować rodzica jak niechcianego petenta, który ciągle pyta się o
dziecko, o rzeczy dla niego oczywiste, bo przecież wynika to z troski o nich.
Zdarzają się też tacy rodzice, którzy nie interesują się dziećmi, zaniedbują je i
są nieczuli. Dlatego trzeba wykazać się dużą inicjatywą i empatią i nie zrażać
się wymówkami rodziców, czy ich nieuprzejmością. Współpraca szkoły z rodziną pozwala wytyczyć cel w sferze wychowania i nauczania oraz konsekwentnie dążyć do jego zrealizowania. Rodzice, którzy darzą nauczyciela zaufaniem, mogą mówić o swojej trudnej sytuacji rodzinnej bez obaw, wyrażać
opinię o pracy nauczyciela i o pracy szkoły. Zabiegi wychowawcze, aby przyniosły rezultaty, muszą być systematyczne, zarówno ze strony domu rodzinnego, jak i szkoły. Bardzo ważne są również zasady współpracy m. in. zasada
pozytywnej motywacji, gdzie obie strony muszą czuć się partnerami i być w
równym stopniu zmotywowani do działania, następnie zasada partnerstwa, która
polega na równoprawnym działaniu na rzecz dziecka, wyklucza ona dominację
jednej ze stron i nie dopuszcza do zbyt dużej ingerencji rodziców w pracę nauczyciela i zasada aktywnej i systematycznej współpracy20.
Można wyróżnić następujące formy współpracy szkoły z rodziną: pedagogizacja rodziców, zebrania z rodzicami, imprezy szkolne, klasowe, indywidualne spotkania, konsultacje, rozmowy telefoniczne, działalność w Radzie szkoły, trójkach klasowych dotyczące sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka21. Pedagogizacja rodziców sprzyja prawidłowej relacji między szkołą i rodziną. Może ona odbywać się podczas zebrań, kontaktów indywidualnych, lekcji otwartych lub szkoleń. W ten sposób rodzice poznają metody pracy z dzieckiem, uczestniczą w dyskusji, a także obserwują pracę nauczyciela. Opinie o
szkole można uzyskać podczas zebrań Rady rodziców oraz trójek klasowych.
20

M. Łobocki, Współdziałanie nauczycieli i rodziców w procesie wychowania,
Warszawa 1985, s. 32-35.
21
M. Rataj, Szkoła - dzieci - rodzice, Warszawa 1979, s. 136-143.
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Spotkania te dotyczą spraw bieżących. Rodzice wchodzący w skład Rady decydują w ważnych sprawach szkoły, mają duży wpływ na funkcjonowanie placówki, spełniają funkcje dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.
Głównym celem zebrań z rodzicami jest przekazanie podstawowych informacji o zespole klasowym i działalności szkoły. Podczas spotkań wychowawca przekazuje sytuację dydaktyczną, osiągnięcia uczniów, zapoznaje ich z
treścią programu nauczania, przekazuje również wiedzę pedagogiczną i psychologiczną z zakresem wychowania i opieki nad dzieckiem, rozwiązywania problemów wychowawczych22. Bardzo ważne jest pierwsze wspólne spotkanie
nauczyciela z rodzicami podczas tzw. wywiadówki. Należy stworzyć atmosferę
zaufania i otwartości23.
Imprezy szkolne, klasowe są okazją, by lepiej rodzice mogli się poznać.
Istotne jest, by zaangażować jak największą liczbę uczniów i rodziców, którzy
będą czuli się odpowiedzialni za szkołę24. Kolejną formą kontaktu są konsultacje, które odbywają się w wyznaczonym terminie. Rodzice mogą dowiedzieć się
o aktualnej sytuacji dydaktycznej, wychowawczej i o zaistniałych problemach.
Inną formą współpracy są kontakty telefoniczne, w których nauczyciel na bieżąco informuje rodzica o problemach ucznia czy postępach w nauce. Nowoczesną formą współdziałania rodzica ze szkołą są tzw. dzienniki elektroniczne,
gdzie każdy rodzic może na bieżąco sprawdzić postępy w nauce, zapowiadane
prace klasowe, sprawdziany, zweryfikować frekwencję dziecka.
2. Charakterystyka różnych zachowań i sposoby postępowania z
trudnymi rodzicami
1. Rodzic awanturniczy – charakteryzuje się wybuchowością, frustracją
wobec nauczyciela, wywiera na nim presję, wymusza, by postępował zgodnie z
jego myślami, a nawet grozi i zastrasza. Nie liczy się z umowami, zasadami,
chce wprowadzać własne reguły, żeby inni się im podporządkowali. Wskazówki
postępowania: należy jasno określić reguły rozmowy, nie można pozwolić, by
obrażał, trzeba być zdecydowanym, nie okazywać strachu, lęku, unikać otwartej
konfrontacji, agresywnego tonu.
2. Rodzic bierny – ma problemy z wyrażaniem swojego gniewu i niezadowolenia. Wyraża uczucia pasywno-agresywne, np.: spóźnia się, zapomina o
spotkaniach, nie trzyma się ustalonych zasad, krytykuje za plecami, obraża się,
gdy nauczyciel zwróci mu uwagę. Taki rodzic czuje się zależny, boi się konfrontacji wprost z innymi osobami. Złość wyraża przy pomocy aluzji, złośliwych komentarzy. Wskazówki postępowania: oczekiwania należy formułować
22

Por. T. Plichta, Pedagogika społeczna, Warszawa 1995.
J. Czerwiński, Znaczenie współdziałania rodziców ze szkołą, [w:] Rodzice i nauczyciele, red. Ł. Muszyńska, Warszawa 1975, s. 115-116.
24
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77-90.
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jasno i precyzyjnie. Należy pamiętać, żeby umowy zawarte z rodzicem były
szczegółowe i bez niedopowiedzeń. Nie należy odrzucać skruchy rodzica, ale
też traktować jej jako usprawiedliwienia.
3. Rodzic zależno-roszczeniowy – silnie idealizuje nauczyciela, zwraca
się do niego z najmniejszymi problemami, chętnie słucha rad, wskazówek, ale z
nich nie korzysta lub uznaje je za nieskuteczne i ciągle prosi o nowe. Gotów jest
naruszać prywatny czas nauczyciela. Taki rodzic przerzuca całą odpowiedzialność na nauczyciela, gdy pojawią się trudności i niepowodzenia. Jego oczekiwania wobec nauczyciela rosną bardzo szybko i są mało realistyczne. Wskazówki postępowania: trzeba postawić jasne wskazówki rodzicowi i konkretny
czas spotkań. W rozmowie powinno skupić się na wzajemnym rozwiązaniu
problemu. Nauczyciel winien z dystansem traktować wypowiadane przez rodzica pozytywne opinie na swój temat, gdyż stara się on dopasować swoje wypowiedzi do tego, co jego zdaniem nauczyciel chciałby usłyszeć.
4. Rodzic wielkościowy – jest skoncentrowany na ukazaniu swojego pozytywnego wizerunku w oczach innych. Każdą krytykę pod adresem swojego
dziecka odczuwa jako atak na siebie. Uważa się za osobę bez skazy, oczekując
uznania i podziwu. Potrafi manipulować, a jednocześnie prawić komplementy.
Brak przejawów aprobaty bardzo go rani i często reaguje wrogością. Lubi podkreślać swoją wyjątkowość, sukcesy, wpływy i możliwości. Wskazówki postępowania: nauczyciel winien traktować rodzica z szacunkiem, docenić jego starania. Gdy musi przeciwstawić się rodzicowi, powinien odwołać się do swojej
wiedzy, podawać konkretne dane, fakty powołując się na źródła. Nauczyciel nie
może dać się zwieść komplementom. Rodzic, chcąc zbudować swój autorytet,
ma kłopoty z dostrzeganiem uczuć i potrzeb innych ludzi.
5. Rodzic dramatyzujący – niełatwo mu ocenić sytuację i wszystko wyolbrzymia. Używa określeń ogólnych i emocjonalnych. Bierze do siebie sprawy
mało istotne i robi wrażenie osoby podekscytowanej lub zrozpaczonej. Wskazówki postępowania: nauczyciel w trakcie rozmowy powinien okazać rodzicowi
życzliwe zainteresowanie i pozwolić mu na swobodne wypowiedzenie się. Powinien wskazać na pozytywne cechy i umiejętności dziecka, przypomnieć jego,
choćby najmniejsze, sukcesy. Wychowawca winien chwalić i wyrażać zrozumienie dla zaangażowania rodzica w sprawy swojego dziecka i szkoły.
6. Rodzic kontrolujący – jest osobą sumienną i perfekcyjną. Najważniejsze są dla niego panowanie nad sytuacją, porządek i odpowiedzialność. Wskazówki postępowania: nauczyciel wyraża uznanie dla zaangażowania w sprawy
dotyczące jego dziecka, powierza mu ważne zadania związane z życiem szkolnym i klasowym. Nauczyciel powinien zachować tolerancję, dystans i poczucie
humoru wobec przejawów kontrolowania.
7. Rodzic podejrzliwy – wobec kłopotów własnego dziecka przejawia
przesadne zaniepokojenie, ma skłonności do obwiniania innych, ma problem z
zaufaniem innym ludziom, wątpi w lojalność osób, które przejawiają chęć pomocy. Trudno nakłonić rodzica do rozmowy o problemach dziecka, ponieważ
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obawia się, że przekazane informacje zostaną niewłaściwie wykorzystane. Niełatwo wybacza, gdy ktoś zawiedzie jego zaufanie. Wskazówki postępowania:
nauczyciel zapewnia o swoim zaangażowaniu na rzecz jego dziecka, przyjmuje
do wiadomości zastrzeżenia, podejrzenia i uprzedzenia rodzica, ale nie może go
tłumaczyć czy usprawiedliwiać. Powinien traktować rodzica życzliwie i
uprzejmie, co sprzyja budowaniu atmosfery zaufania.
8. Rodzic wycofany – może mieć niskie poczucie własnej wartości, unika
zabierania głosu na forum, jest nieśmiały, zawstydzony. Może to być spowodowane obniżeniem nastroju i przytłoczeniem problemami. Wskazówki postępowania: nauczyciel powinien okazywać dużo życzliwości, nie zapominać o
uśmiechu. Próbować stopniowo i z wielką uwagą zmniejszać dystans w kontaktach z rodzicem, zrozumieć powody, dla których się wycofuje. Rodzicowi należy stworzyć warunki zapewniające poczucie bezpieczeństwa, ośmielenie i zachęcenie25.
Zakończenie
Wspólnym celem i zadaniem rodziny i szkoły jest troska o prawidłowy
rozwój dziecka. O rezultatach procesu dydaktycznego i wychowawczego decyduje współpraca domu i szkoły. Współdziałanie nauczycieli i rodziców warunkuje harmonijny rozwój uczniów. Wpływa na postępy w nauce i w zachowaniu.
Szkoła i rodzina stanowią dwa podstawowe środowiska wychowawcze liczące
się w życiu dzieci. Współpraca wymaga przede wszystkim ogromnego zaangażowania i poświęcenia nauczyciela i rodzica. Nauczyciel powinien w sposób
jasny i czytelny przekazywać informacje rodzicom. Traktować rodzica jako
równorzędnego partnera oraz być życzliwym i ciepłym w kontaktach z opiekunami.
Rodzina w wychowaniu młodego człowieka pełni rolę najistotniejszą.
Ważne są wzajemne relacje, jakie powinny zachodzić między szkołą a rodziną,
aby mógł powstać spójny system wychowawczy oparty na trwałym systemie
wartości, poprzez który może dokonywać się osobowa integracja ucznia. Nie
może być tak, że szkoła nie akceptuje przekonań rodziców, którzy pragną swoje
dziecko wychować w duchu określonych zasad etycznych i wartości.
Zadaniem szkoły i rodziców jest stworzenie wspólnego planu działań
wychowawczych w oparciu o wartości chrześcijańskie, a rolą szkoły jest pomoc
rodzinie w wypełnieniu tego planu konkretnymi treściami. Istotne jest, aby droga szkoły i rodziny była wspólną drogą tych podmiotów wychowawczych,
dzięki którym wzrasta i kształtuje swoją osobowość młody człowiek. Rodzice
mają obowiązek osobiście włączać się w życie szkół i swoich dzieci i stanowić
istotną część społeczności lokalnej. Mają współpracować ze sobą oraz doskonalić swoje umiejętności „pierwszych nauczycieli” i partnerów w kontakcie szkoła
25
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– dom. Przy współpracy domu i szkoły należy pamiętać zawsze o tym, że rola
rodziców jest rolą zasadniczą, wiodącą w procesie wychowania dziecka. Szkoła
spełnia funkcję pomocniczą, choć na wielu płaszczyznach niezwykle ważną26.
Summary
The cooperation between school and parents - new challenges
Family plays the most important role in a young person upbringing. To
develop a coherent educational system, based on sustainable system of values,
good relations between school and home are very important. By this system the
personal student’s integration may succeed. The concern of the proper development of a child is the family and school’s common goal and their task to fulfil. The cooperation of the home and school contributes to the results of teaching and educational process. The interaction between teachers and parents determines the harmonious development of a child. It affects the progress in their
education and behaviour. School and family are the two basic educational environments that count in a child’s life. The cooperation requires most of all the
great commitment and dedication of teachers and parents. The teachers should
provide parents with clear and legible information. They should treat parents as
equal partners and be kind and genial in contacts with them. In the cooperation
between home and school it should be always remembered that the role of parents is crucial, and leading in the process of raising a child. School fulfils an
auxiliary function, although in many ways the critical one.
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Renata Matusiak (KUL)
Komputeryzacja i internet w edukacji - szansa czy zagrożenie?
Wstęp
Internet to już nie tylko narzędzie do komunikacji, internet we współczesnym społeczeństwie to pożądany produkt. Branża internetowa jest jedną z najszybciej rozwijających się na świecie i przynoszących największe dochody.
Zgodnie z raportem strategicznym "IAB Polska Internet 2012" internet szerokopasmowy w nadchodzących latach osiągnie takie samo znaczenie jak elektryczność w początkach XX wieku. Przyczyną tego jest szybko dostęp do informacji i koncentracja życia społecznego w sieci, w której użytkownicy dokonują zakupów, załatwiają sprawy urzędowe, poznają nowych ludzi, spędzają
wolny czas1. Sposób użytkowania internetu i katalog odwiedzanych stron zależy
już tylko od preferencji użytkownika. Nie można zaprzeczyć faktowi, że korzystanie z internetu skutkuje zarówno korzyściami jak i stratami2. Zadaniem szkoły i nauczycieli jest edukacja dziecka w zakresie właściwego wykorzystania
nabytej wiedzy3, także w zakresie nowych technologii, aby zmaksymalizować
korzyści i ograniczyć straty. Należy zauważyć, że z internetu korzystają także
małe firmy, korporacje, politycy, gdyż stał się on nowym nośnikiem informacji
dla odbiorców, często bardziej skutecznym niż telewizyjne reklamy i ulotki.
Specyfiką internetu jest to, że korzystają z niego ludzie młodzi. Umiejętność
korzystania z internetu, urządzeń do tego przeznaczonych często młodzi użytkownicy opanowaną mają do perfekcji. W licznych badaniach wskazuje się na
szkodliwe działanie komputera i internetu na funkcjonowanie dziecka. Należy
jednak zauważyć, że to te narzędzia mogą być bardzo wartościowe w edukacji
ucznia. Niniejszy artykuł wskazuje na zalety wykorzystania nowoczesnych
technologii w edukacji. Sukces wykorzystania internetu i komputerów w edukacji związany jest także z zaangażowaniem nauczycieli w wykorzystanie osiągnięć techniki jako komponentu lekcji. Komputeryzacja i wykorzystanie internetu w edukacji jest dużym wyzwaniem dla współczesnej edukacji, ale jednocześnie dużą szansą na zaciekawienie młodych ludzi nauką i wiedzą. Szansa ta
wynika z faktu, że stale rośnie liczba godzin spędzanych przez dzieci i młodzież
w sieci, to świadczy o tym, iż ten rodzaj spędzania czasu jest dla nich interesu1
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Józefów, s. 11.

95

jący. Internet stanowi atrakcyjną opcję dla odbiorcy, gdyż wykorzystuje przyciągającą uwagę grafikę, dźwięk, programy4. Wykorzystując te elementy do
nauki można uczynić naukę z wykorzystaniem internetu i komputera atutem w
edukacji. Zadaniem szkoły w tym zakresie jest przystosować formy edukacji do
postępu technologicznego. W niniejszym artykule przybliżono wybrana formy
użycia internetu w edukacji, czyli m-learning o zabarwieniu pozytywnym, oraz
negatywne zjawisko współczesnych czasów jakim jest powielanie treści napotkanych w internecie o niskiej wartości merytorycznej przez uczniów.
1. M-learning, czyli mobilna edukacja
M-learning kojarzony jest bardzo często z e-learningiem, czyli najprościej obrazując nauczaniem na odległość w którym wykorzystuje się internet i
komputer. Tymczasem m-learning jest bardziej rewolucyjną metodą uczenia
wykorzystującą dostęp do sieci i wszelkie nowinki technologiczne. Słowem
kluczowym określającym m-learning jest mobilność. Użytkownik może się
uczyć w każdym miejscu, gdzie będzie miał zasięg dostarczający internet do
urządzenia, o każdej porze dnia, ma to bardziej formę nauczania przez zabawę,
gdyż użytkownicy często traktują nowoczesne urządzenia z dostępem do internetu jako "zabawki". Młode pokolenie bardzo często stosuje mobilną edukację
do uczenia się języków obcych: kursy online, lekcje języka anielskiego pobierane w postaci plików mp3 itp. Wielu praktyków nauczania na różnych etapach
edukacji zauważyło, że uczniowie bardzo często korzystają z telefonów komórkowych, tabletów, palmtopów i innych urządzeń z których w łatwy sposób mogą połączyć się z internetem. Zaletą tej praktyki jest fakt, że dostęp do internetu
mogą mieć w każdej chwili i na prawie każdej szerokości geograficznej, gdzie
są nadajniki internetowe. W roku 2011 została wydana publikacja w ramach
projektu "Moj@ edukacja" opisująca skuteczne wykorzystanie mobilnego internetu do nauki i zainteresowania uczniów lekcjami. Autorzy poradnika dla nauczycieli podkreślają słabości zasobów w postaci jakości i ilości komputerów w
szkołach, niskiej szybkości internetu jako elementów blokujących potencjał,
który zawiera mobilny internet. Podkreślają także, że już wielokrotnie udowodniono, że internet przyśpiesza rozwój jednostki, całych społeczeństw, oraz
chroni przed wykluczeniem społecznym5.
Poradnik dla nauczycieli ukazuje możliwość wzajemnego uczenia się nauczycieli od uczniów i uczniów od nauczycieli. Uczniowie często posiadają
większe zdolności i wiedze dotyczącą korzystania z nowinek technicznych.
Nauczyciel wykorzystując zaproponowane przez uczniów nowinki techniczne
podczas zajęć może nie tylko skuteczniej przekazać im wiedzę w sposób interesujący, ale także tego typu praktyki zachęcają dzieci do dalszej nauki, pogłębia4

Zob. B. Danowski, A. Krupińska, Dziecko w sieci, Gliwice 2007, s. 10-15.
Zob. L. Hojnacki, Mobilna edukacja. M-learning, czyli (r)ewolucja w nauczaniu.
Poradnik dla nauczycieli, Warszawa 2011, s. 5-6.
5
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nia informacji i aktywnego uczestnictwa w lekcjach. Istotnym elementem odróżniającym m-learning od korzystania z przypadkowych źródeł w sieci jest to,
aby nauczyciel w pracy z dziećmi wykorzystywał sprawdzone dokumenty elektroniczne, artykuły, które posiadają wysoką wartość merytoryczną. Nauczyciel
powinien nauczyć odbiorców krytycznej analizy informacji napotkanych w
sieci. Umiejętności wybierania wartościowych tekstów z internetu, a także korzystania ze sprawdzonych portali, gier edukacyjnych. Ukazania, że korzystanie
z internetu w celu nauki nie musi się dobywać tylko w szkole, czy w domu, ale
także na świeżym powietrzu. Lekcje prowadzone poza budynkami szkolnymi są
dla uczniów atrakcyjne i bardziej emocjonujące. Należy jednak zaznaczyć, że
zachęcanie uczniów do nauki mobilnej w każdym miejscu, gdzie jest to możliwe nie przyniesie zamierzonych efektów, jeśli nauczyciel nie będzie posiadał
odpowiednich kwalifikacji i pozytywnego stosunku do używania nowych technologii w edukacji6. Uczniowie bez względu na stosunek nauczyciela do wykorzystania internetu i tak będą go używać, dlatego ważne jest, aby nauczyciel
pokazał im w jaki sposób pożytecznie wykorzystać to medium, które właściwie
dziś nie posiada ograniczeń do własnego rozwoju i nabywania wiedzy.
Ukazanie w ten sposób edukacji poprzez wykorzystanie internetu w nauce może przynieść bardzo pozytywne skutki i zachęcić uczniów do własnej
pozaszkolnej inicjatywy w nauce oraz rozwijaniu swoich zainteresowań i pasji.
2. Era Kopiuj-wklej jako zagrożenie edukacji
Charakterystyczne dla korzystania z internetu jest to, że wiedza w nim
zawarta jest często ograniczona do zminimalizowanej zawartości merytorycznej
danych zagadnień, pełna uproszczeń. Czyni ją to mnie wartościową od wiedzy
zawartej w książkach, opracowaniach, wiedzy przekazywanej przez nauczycieli.
Charakterystyczne dla korzystania z internetu jest także to, że korzystają z niego
dzieci i młodzież w każdym wieku, a tym samym wykorzystują to medium nie
do nauki, a kopiowania cudzych prac, rozpowszechniania ich bez zgody autorów. Z badań przeprowadzonych w 2008 roku wynika, że uczniowie coraz częściej wykorzystują internet w odrabianiu swoich prac domowych. Podobny
problem obserwują nauczyciele. Uczeń więcej czasu spędza korzystając z internetu podczas odrabiania prac domowych niż korzystając z książek. W konsekwencji powoduje to w większości przypadków rezygnacje z tradycyjnych narzędzi do wykonania zadań domowych takich jak biblioteka, książki, atlasy itd.
Należy tu przywołać badania przeprowadzone przez profesora Mariusza Jędrzejko i doktor Beatę Nowak z których wynika, że uczniowie notorycznie wykorzystują strony internetowe w nauce, wśród których najczęściej znajduje się
ściąga.pl i wikipedia.pl. Oba te źródła wykorzystują materiały dodawane przez
innych użytkowników, a w związku z tym nie można określić poziomu dokładności podanej wiedzy, gdyż plik może dodać każdy od profesora w danej dzie6

Tamże.
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dzinie do ucznia szkoły podstawowej. To użytkownik decyduje o tym z jakiego
materiału skorzysta7. Istotny jest też sposób korzystania z takich źródeł, gdyż
użytkownicy pobierają dany plik bez sprawdzania jego źródła i rzetelności,
czasem nawet nie czytając w całości danego tekstu, prezentacji itp.
Badacze zwracają uwagę także na poszczególne elementy prac dla porównania tych, które były przygotowane ręcznie i tych, które uczniowie przygotowali przy użyciu komputera. Prace przygotowane ręcznie nie były do siebie
podobne, uczniowie w nich wykorzystywali różne źródła w tym liczne pozycje
książkowe, uczniowie odwiedzali biblioteki w celu nabycia odpowiednich źródeł do swojej pracy, wykorzystywali także źródła internetowe, samodzielnie
wykonywali rysunki i tabele, ocena nauczycieli takiej pracy była wyższa, gdyż
praca cechowała się samodzielnością8. Prace, które były wydrukowane za pomocą komputera charakteryzowały się wysokim podobieństwem treści, zaniżoną liczbą osób, które odwiedziły bibliotekę w celu wypożyczenia książek do
zadania, małą liczbą źródeł jakie zostały wykorzystane w pracy, głównie wykorzystano źródła internetowe, prace zawierały liczne rysunki skopiowane z internetu, ogólna ocena pracy przez nauczycieli była niska, gdyż uważali oni prace
za niesamodzielne. Uczniowie, którzy przygotowali prace ręcznie osiągnęli
wyższe oceny niż uczniowie, którzy przygotowali prace z pomocą komputera,
co potwierdził sprawdzian wiedzy jaki badacze przeprowadzili kilka dni po
zebraniu prac domowych9.
W jednej chwili uczeń wpisując hasło w dowolną wyszukiwarkę może
otrzymać wynik wyszukania tysięcy haseł. Hasła to informacje jakie może wykorzystać w swojej pracy, nauce, której często są skrótowe, nie zawierają istotnych elementów, zakresu danej wiedzy, czasem nawet ważnych faktów, lub
zawierają błędy. Uczniowie nie zadają sobie trudu sprawdzenia poprawności
wyświetlonej na monitorze wiedzy, a jedynie kopiują i wklejają wybrane treści,
aby jak najszybciej wykonać zadanie. Skutkiem tego jest obniżenie poziomu
zdobywanej wiedzy, nabywanie i zapamiętywanie często błędnych danych.
Wiedza staje się w tej sytuacji bezwartościowa, gdyż w przyszłości uczeń nie
będzie mógł jej wykorzystać. Rodzi to także negatywne nawyki niedokładności
w wykonywaniu zadanych prac , nieodpowiedzialności za kopiowanie i wklejanie cudzych tekstów. Internet może być pozytywnym źródłem informacji, jednak na co zwracają uwagę praktycy nauczania dzieci w szkole uczone są jak
korzystać z komputera, internetu, ale brakuje w tej nauce miejsca na skuteczne
wyszukiwanie i sprawdzanie informacji jakie uczeń znajduje w sieci.

7

Zob. M. Jędrzejko, B. Nowak, Edukacja multimedialna (Internet), a edukacja tradycyjna (książki nauczyciel)- próba diagnozy końcowych wyników edukacyjnych,
http://www.ptde.org/file.php/1/Archiwum/XIV_KDE/jedrzejko.pdf, (26.05.2014r.).
8
Tamże.
9
Tamże.
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3. Badania i próba badawcza
Problem główny badania polegał na ustaleniu jakie są opinie użytkowników internetu na temat udziału internetu i komputera w edukacji? Badania zostały przeprowadzone za pomocą kwestionariusza ankiety przeprowadzonej w
kwietniu 2014 roku, która została rozesłana za pośrednictwem portali społecznościwych oraz umieszczona na portalach społecznościowych. Ankieta została
zabezpieczona możliwością wypełnienia tylko jeden raz z jednego adresu IP,
aby zapobiec wypełnieniu ankiety kilka razy przez jednego uczestnika badania.
W badaniu wzięło udział 100 użytkowników sieci. Przedział wiekowy badanych
kształtował się następująco: poniżej 15 lat- 36%, 16-20 lat- 22%, 21-25 lat34%, 26-30 lat- 7%, 31-35 lat- 1%. Miejsce zamieszkania badanych to: miasto71%, wieś- 29%. W badaniu udział wzięło 72 % kobiet i 28% mężczyzn.
Badani odpowiedzieli także na pytanie jak często korzystają z internetu:
81 % korzysta z sieci codziennie, 19% korzysta kilka razy w tygodniu. Głównymi celami aktywności badanych osób w sieci jest (badani mieli możliwość
wybrania kilku odpowiedzi):
- korzystanie z poczty elektronicznej- 61 %,
- korzystanie z komunikatorów/ czaterii- 22 %,
- odwiedzanie portali społecznościowych- 86 %,
- korzystanie z sieci w celach zawodowych- 24 %,
- szukanie informacji- 32 %,
- korzystanie z grup dyskusyjnych i forów internetowych- 15%,
- zabawa w sieci, granie online, dogodne spędzanie wolnego czasu- 47%,
- prowadzenie własnej strony/ bloga/umieszczanie materiałów w sieci- 13%.
Grupa badanych to aktywni uczestnicy życia w świecie wirtualnym. Jak
wynika z badania przeciętny użytkownik sieci to kobieta poniżej 15 roku życia,
zamieszkująca miasto, codziennie korzystająca z sieci. Najczęściej odwiedza
portale społecznościowe, korzysta z poczty elektronicznej i uczestniczy w zabawach w sieci, grach online w celu spędzenia wolnego czasu.
Wyniki badań
• Czy internet pomaga Ci w nauce szkolnej?
42% badanych odpowiedziało, że internet pomaga im w nauce szkolnej.
39% udzieliło odpowiedzi, że raczej pomaga. 12% stwierdziło, że raczej nie
pomaga. 5% ankietowanych uważa, że raczej im nie pomaga. Pozostali, czyli
2% badanych nie ma zdania na ten temat.
• Czy internet pomaga Ci w rozwijaniu własnych zainteresowań,
zdolności?
Ankietowani udzielili następujących odpowiedzi: tak- 49%, raczej tak38%, raczej nie- 7%, nie- 4%, nie mam zdania- 2% odpowiedzi.
• Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się zaniedbać obowiązki /znajomych/
rodzinę, bo straciłeś poczucie czasu przybywając w sieci? 63% badanych
potwierdziło, że zdarzyło im się zaniedbać obowiązki z powodu utraty poczucia
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czasu w sieci, jednak były to rzadkie przypadki. 24% badanych często
zaniedbuje obowiązki znajomych i rodzinę z powodu przebywania w sieci.
Pozostałym badani, czyli 13% nie zdarzyło się zaniedbać swoich obowiązków
w wyżej wymienionego powodu.
• Czy uważasz internet za rzetelne źródło informacji?
Badani udzielili następujących odpowiedzi: tak- 25% badanych, 28%raczej tak, raczej nie 24% odpowiedzi, 23%- nie.
• Czy uczysz lub uczyłeś/aś się języka obcego korzystając z kursu online?
69% ankietowanych nie brało udziału ,ani nie bierze obecnie udziału w
nauce języka obcego przy wykorzystaniu kursu online. 31% badanych brało
udział w nauce języka przy wykorzystaniu kursu online, najczęściej uczyli się
języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego.
• Czy w szkole/ na kursie językowym korzystasz również z komputera
oraz internetu?
81% badanych podczas nauki języka w szkole, bądź na kursie nie korzystało z komputera i internetu jako narzędzia nauki języka. Tylko 19% badanych
korzystało podczas nauki języka z internetu i komputera.
• Jak często na lekcjach lub podczas indywidualnej nauki pojawiają się
komputer lub internet?
Ankietowani udzielili następujących odpowiedzi:
Częściej niż raz w tygodniu
29%
Raz w tygodniu
14%
Raz na dwa tygodnie
21%
Raz w miesiącu
12%
Rzadziej niż raz w miesiącu
9%
Nie pojawiają się
15%
• Gdzie częściej używasz komputera/internetu do nauki?
88% badanych częściej używa komputera i interentu do samodzielnej
nauki w domu, 12% ankietowanych w szkole.
• Czy uważasz, że zajęcia przy użyciu komputera i internetu są
prowadzone w interesujący i efektywny sposób?
91% badanych uważa, że zajęcia w których wykorzystywany jest komputer i internet są bardziej interesujące i efektywne. 7% badanych zaprzecza, że
internet i komputer czynią zajęcia bardziej interesujące. 2 % badanych nie ma
zdania na ten temat.
• Czy nauka poprzez komputerowe programy lub internet działa na
Ciebie motywująco i zachęcająco?
Ankietowani udzielili następujących odpowiedzi: zdecydowanie tak 33% odpowiedzi, raczej tak- 38%, raczej nie - 14%, zdecydowanie nie- 15%
odpowiedzi.
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Wnioski
• Ponad połowa badanych ocenia pozytywnie internet jako medium,
które pomaga im w nauce szkolnej.
• Ponad połowa ankietowanych potwierdziła, że internet pomaga im w
rozwijaniu własnych zainteresowań, zdolności. Może to być spowodowane
faktem, że w internecie badani mają dostęp do różnego rodzaju treści,
informacji, narzędzi do których w przypadku braku możliwości korzystania z
sieci nigdy by nie dotarli.
• Ponad połowa badanych potwierdziła, że zaniedbała swoje obowiązki
związane z życiem rodzinnym, towarzyskim z powodu utraty poczucia czasu
przybywając w sieci. Utrata kontroli czasu jaki użytkownicy spędzają w sieci
jest charakterystyczna dla użytkowników w każdej grupie wiekowej.
• Nieznacznie ponad połowa badanych uważa internet za rzetelne źródło
informacji.
• Ponad połowa badanych nigdy nie uczestniczyła ani nie uczestniczy w
kursie językowym realizowanym drogą online. Osoby, które deklarowały, że w
takim kursie uczestniczyły/uczestniczą uczyły się/ uczą jeżyka angielskiego,
niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego za pomocą kursu online.
• Ponad 3/4 badanych w szkole/lub na stacjonarnym kursie językowym
nie korzystali z internetu do nauki języka.
• Ponad 1/4 badanych korzysta z komputera i internetu na lekcjach lub
w nauce indywidualnej częściej niż raz w tygodni. Ponad 1/5 badanych korzysta
raz na dwa tygodniu. Wskaźnik częstotliwości wykorzystanie komputera w
nauce w obecnej sytuacji, gdzie stale rośnie ilość osób mających dostęp do
łączy internetowych jest nadal niski. Odpowiednie dobranie programów w sieci,
metod z wykorzystaniem tego medium w nauce mogłaby przynieść wymierne
korzyści w postaci zwiększenia efektywności nauczania.
• Ponad 4/5 badanych najczęściej używa internetu do nauki w domu.
• Ponad 4/5 ankietowanych uważa, że zajęcia w których
wykorzystywany jest komputer i internet są bardziej interesujące i efektywne.
• Ponad połowa respondentów uważa, że nauka poprzez komputerowe
programy lub internet działa na nic motywująco i zachęcająco do dalszej pracy.
Zakończenie
Komputeryzacja i internet stworzyły szanse rozwijania swoich zainteresowań z pomocą tych narzędzi. Obecnie te narzędzia są wykorzystywane prawie w każdej dziedzinie życia człowieka. Zadaniem współczesnej szkoły jest
przystosować ucznia do życia w społeczeństwie informacyjnym. Jednocześnie
wykorzystując te narzędzia można uczynić lekcje bardziej interesujące i motywujące dla uczniów. Badania wyżej przedstawione pokazują, że ankietowani
pozytywnie oceniają wykorzystanie internetu i komputera w nabywaniu wiedzy
i nowych umiejętności. Badania jednocześnie przedstawiają obraz metod na-
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uczania, gdzie internet i komputer są rzadko wykorzystywane. Nauczyciele nie
doceniają potencjału jaki leży w wykorzystaniu mediów najbardziej interesujących dla dzieci i młodzieży, których wykorzystaniu obecnie poświęcają najwięcej czasu. Odpowiednie wykorzystanie komputerów i internetu w pracy z
uczniami daję szansę na zwiększenie efektywności nauczania na każdym szczeblu edukacji. Należy jednak zaznaczyć, że tradycyjne formy nauczania są równie istotne jak wykorzystanie internetu czy komputera w edukacji. Wirtualna
książka nie może zastąpić tradycyjnej wizyty w bibliotece, podobnie wypracowanie pisane odręcznie jest bardziej twórcze dla ucznia niż to pisane za pomocą
klawiatury komputerowej. Zadaniem edukacji multimedialnej jest wspomaganie
procesów edukacji tradycyjnej. Tak rozumiane wykorzystanie internetu w edukacji jest szansą na wielowymiarowy rozwój człowieka. Natomiast całkowite
zastąpienie tradycyjnych metod nauczania laptopem i dostępem do internetu,
wirtualnymi nauczycielami może skutkować patologiami w edukacji i spadkiem
jakości nauczania, a w konsekwencji rzeszą absolwentów różnych etapów nauczania, których wiedza jest nabywana szybko, ale nietrwale i tym samym bezużytecznie.
Streszczenie
XXI wiek związany jest z ekspansywnym rozwojem technologicznym,
który ma wpływ na wszystkie dziedziny naszego życia, w tym także na edukacje. Edukacja także ma być nowoczesna, a co jest z tym związane korzystać z
osiągnięć technologicznych, głównie komputerów i internetu. Celem edukacja
jest przygotować młodego człowieka do życia w społeczeństwie informacyjnym. Powyżej zostały ukazane badania, w których ankietowani uznali, że komputery i internet wbrew niektórym opiniom nie stanowią zagrożenia dla edukacji, wręcz przeciwnie dają szanse na rozwijanie swoich pasji i zainteresowań
oraz są w stanie zmotywować uczniów do nauki. Nauczyciele mogą odpowiednio wykorzystać takie narzędzia także do edukacji rodziców i sami wymieniać
się doświadczeniami związanymi z nauczaniem. Odpowiednie wykorzystanie
komputerów i internetu w pracy z uczniami daję szansę na zwiększenie efektywności nauczania na każdym szczeblu edukacji.
Abstract
Computerization and the Internet in education-opportunity or threat?
XXI century is associated with expansive technological development
which has an impact on all areas of our lives, including on education. Education
also has to be modern, and which is associated with the use of technological
advances, especially computers and the Internet. The purpose of education is to
prepare young people for life in the information society. Above are shown a
study in which respondents agreed that computers and the Internet, contrary to
some opinions, does not pose a threat to education, on the contrary give the
chance to develop their passions and interests and are able to motivate students
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to learn. Teachers can use these tools appropriately and to the education of parents and they exchange experiences related to teaching. Appropriate use of
computers and the Internet at work with the students give a chance to increase
the efficiency of education at every level of education.
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Grac, Józefów 2012,
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Maria Michna (KUL)
Integracja w edukacji przedszkolnej
Wprowadzenie
Przedszkole stanowi pierwsze ogniwo w systemie oświaty – jest miejscem, w którym stwarza się dziecku szansę na integralny rozwój we wszystkich
sferach: biologicznej, psychicznej, socjologicznej, kulturowej oraz światopoglądowej. We współczesnej polityce społecznej zachodzi wiele zmian w zakresie sposobów kształcenia dzieci niepełnosprawnych. W miejsce tendencji segregacyjnych, które grupują poszczególne rodzaje niepełnosprawności i tworzą
dla nich specjalistyczne ośrodki izolując ich od społeczeństwa – coraz liczniej
powstają placówki o profilu integracyjnym, które minimalizują różnice i wyrównują warunki oraz szanse rozwoju.
1. Edukacja dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych w systemie
integracyjnym
W wyniku ogólnoświatowych działań na rzecz ujednolicenia praw i warunków rozwoju wszystkich ludzi, we współczesnym systemie oświaty coraz
częstszym zjawiskiem staje się edukacja dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych w systemie integracyjnym. Propagatorem tej idei w Polsce był profesor A. Hulek, który w latach 70. XX wieku upowszechniał integrację dzieci
niepełnosprawnych z pełnosprawnymi1. Takie działania niosą duże nadzieje dla
rodziców/opiekunów, są szansą dla terapeutów, wychowawców, lekarzy, a
zwłaszcza dla dzieci – pełnosprawne mają możliwość w naturalny sposób nauczyć się tolerancji, wrażliwości na drugiego człowieka, otwartości oraz niesienia pomocy; zaś dzieci niepełnosprawne mają szansę integralnego rozwoju,
kontaktu ze zdrowymi rówieśnikami, dostępu do edukacji i specjalistycznej
opieki.
Integracyjny system kształcenia według A. Hulka polega na „maksymalnym włączaniu dzieci i młodzieży z odchyleniami od normy do zwykłych szkół
oraz placówek oświatowych, umożliwiając im w miarę możliwości, wzrastanie
w gronie zdrowych rówieśników”2. W takim rozumieniu dzieci niepełnosprawne mają dostęp do szkolnictwa na szczeblu podstawowym, średnim, zawodowym, wyższym oraz szansę na poznanie dziedzictwa kulturowego i twórczy
udział w jego projektowaniu3.
1

Zob. Z. Janiszewska–Nieścioruk. Integracja społeczna dzieci niepełnosprawnych.
[w:] (red.) T. Pilch. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. t. II. Wyd. Akademickie
Żak. Warszawa 2003, s.367.
2
A. Hulek. Pedagogika rewalidacyjna. Wyd. PWN. Warszawa 1988, s. 492-493.
3
Zob. tamże.
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Integracja ma na celu unormowanie warunków życia, rozwoju, rehabilitacji, edukacji i aktywności osób niepełnosprawnych, by miały one możliwość
podmiotowego i nieograniczonego uczestnictwa w naturalnym środowisku społecznym oraz by były dostępne dla nich wszystkie instytucje. Integracja dąży do
tworzenia więzi społecznych między osobami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi, a także ich wzajemnej akceptacji i współdziałania4. Przeciwstawia
się ona segregacji, izolacji osób niepełnosprawnych, ich dyskryminacji i przejawom nietolerancji wobec nich5.
Psychologowie określają integrację (łac. integrare – scalić) jako wzajemne stosunki osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych, w których są respektowane takie same prawa, liczą się takie same wartości, w których stwarza się obu
grupom identyczne warunki do maksymalnego, wszechstronnego rozwoju6.
Wymienione założenia wpisują się w misję edukacyjną przedszkoli integracyjnych. Natomiast w ujęciu pedagogiki specjalnej integracja rozumiana jest jako
wielokierunkowe, zespolone działanie, mające na celu rewalidację osób odbiegających od normy. Ważnym elementem jest również proces włączania osób
niepełnosprawnych w zwykłe formy życia osobistego i społecznego, stwarzając
możliwość pełnej samorealizacji wyrażającej się w zdolności do samodzielnych
działań i realizacji różnych funkcji7. Istotnym elementem staje się umożliwienie
dzieciom niepełnosprawnym uczestniczenia w sytuacjach dnia codziennego, by
miały szansę na maksymalną samodzielność w życiu dorosłym.
Głównym celem integracji jest tworzenie każdemu człowiekowi optymalnych warunków rozwoju, nauki, pracy i spędzania czasu wolnego8. Fundamentalne staje się także, jak zaznacza Z. Janiszewska–Nieścioruk, przeciwdziałanie
tendencjom segregacyjnym, izolacyjnym, stygmatyzacji, nietolerancji i dyskryminacji dzieci niepełnosprawnych. Konieczne staje się tworzenie dla nich
warunków integralnego rozwoju, różnorodnych form kształcenia i metod pracy,
które umożliwią im wychowywanie się w naturalnym środowisku9. Istotą staje
się umożliwianie wzajemnego dostosowania się, nawiązania kontaktu, dialogu
oraz poznania samego siebie i drugiego człowieka – zalet, wad, możliwości i
ograniczeń. Należy maksymalnie usprawnić osoby niepełnosprawne i przybliżyć je pod każdym możliwym względem do osób pełnosprawnych – ułatwić im
uczestnictwo w różnych formach życia społecznego, osłabić bariery utrudniające harmonijną egzystencję i stworzyć dogodne warunki życia, udostępnić
4

Zob. A. Maciarz. Mały leksykon pedagoga specjalnego. Wyd. Impuls. Kraków
2005, s. 61.
5
Zob. Z. Janiszewska–Nieścioruk. Integracja społeczna dzieci… dz. cyt., s. 366.
6
Zob. J. Doroszewska. Pedagogika specjalna. t. I. Wyd. Ossolineum. Wrocław
1989, s. 45.
7
Zob. http://www.cmppp.edu.pl/taxonomy/term/6
8
Zob. A. Hulek. Pedagogika… dz. cyt., s. 493.
9
Zob. Z. Janiszewska–Nieścioruk. Integracja społeczna dzieci… dz. cyt., s. 367.
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wszystkie te instytucje, organizacje i przywileje, z których korzystają osoby
pełnosprawne.
Jak podkreśla R. Ossowski - różnorodne rozwiązania integracyjne pozwalają wychodzić naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych dotyczącym nie
tylko leczenia czy kształcenia, lecz również przygotowania ich do życia w korzystnym, motywującym i stymulującym ich możliwości środowisku10.
Warto przyjrzeć się bliżej ujęciu integracji szkolno-edukacyjnej. Odnosi się
ona do takiego systemu pedagogicznego, który polega na „wspólnym uczeniu się
dzieci o różnej sprawności, na wspólnej zabawie, rozmowach, organizowaniu i
uczestnictwie w imprezach, sprzeczkach i godzeniu się, odnoszeniu sukcesów i
radzeniu sobie z porażkami, wspólnym niezadowoleniu i wspólnej radości, na
uczestnictwie w życiu społecznym”11. W ujęciu tym najważniejszą rolę odgrywa
wspólne uczestnictwo dzieci pełnosprawnych i tych odbiegających od normy w
sytuacjach codziennych, co daje im umiejętność współdziałania, adekwatnego zachowania w określonych warunkach oraz wzajemnej akceptacji.
Edukacja integracyjna może obejmować płaszczyznę instytucjonalną
(żłobek, przedszkole, szkoła) oraz naturalne środowiska dziecka (rodzina, środowisko lokalne, grupa rówieśnicza)12. Ma ona do spełnienia istotną misję wspomaganie procesu budowania społeczeństwa współzależnego. Osoby pełnosprawne i niepełnosprawne powinny zdobyć pozytywne doświadczenia sprzyjające obcowaniu ze sobą, współdziałaniu i kooperowaniu. Bardzo ważną sprawą
jest by osoby niepełnosprawne czuły się potrzebne w społeczeństwie i aby ich
znaczenie, wartości i umiejętności jakie wnoszą były dostrzegane przez osoby
pełnosprawne13.
Głosiciele haseł integracyjnych rozumieją integrację zwykle jako integrację totalną, czyli pełne i powszechne włączenie dzieci niepełnosprawnych w
system kształcenia dzieci zdrowych. Według O. Lipkowskiego w obecnych
warunkach są to tendencje nierealne - mogą one spowodować zagrożenie warunków rozwoju dziecka odbiegającego od normy. Natomiast integracja częściowa (ograniczona) jest powszechnie akceptowana i szeroko realizowana –
wychodzi ona naprzeciw możliwościom i oczekiwaniom dzieci niepełnosprawnych, biorąc pod uwagę ich rzeczywiste potrzeby i dyspozycje14.
10

Zob. R. Ossowski. Teoretyczne i praktyczne podstawy rehabilitacji. Wyd. WSP.
Bydgoszcz 1999, s. 134.
11
R. Jacher, E. Wybituła. Integracja na Uroczym. [w:] „Bliżej Przedszkola” nr 7
2009, s. 22.
12
Zob. M. Chodkowska. Wielowymiarowość procesu integracji w edukacji i życiu
społecznym. [w:] (red.) M. Chodkowska. Wielowymiarowość integracji w teorii i praktyce edukacyjnej. Wyd. UMCS. Lublin 2002, s. 25.
13
Zob. M. Grądziel. Edukacja integracyjna – założenia i rzeczywistość. [w:] „Wychowanie w Przedszkolu” nr 1 2003, s. 53.
14
Zob. O. Lipkowski. Problem integracji. W: „Szkoła Specjalna” nr 2 1999, s. 68.
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Niezależnie od dominujących teorii, trendów czy też poglądów – najważniejsze jest dziecko, jego rozwój, samopoczucie, bezpieczeństwo oraz środowisko, w którym dorasta. Indywidualizacja działań w procesie edukacji daje szansę integralnego rozwoju każdego dziecka. Maksymalizacja tych możliwości ma
miejsce w placówkach integracyjnych, gdzie oddziaływania wychowawcze
nabierają szczególnego znaczenia, a ich projektowanie i realizacja są precyzyjnie przemyślane.
2. Specyfika przedszkolnych oddziałów integracyjnych
Doskonałym miejscem sprzyjającym wczesnemu kształtowaniu się pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych jest przedszkole. Utworzone w
nich oddziały integracyjne dają niepełnosprawnym dzieciom szansę rozwoju
wśród zdrowych dzieci oraz uczestnictwa wraz z nimi w sytuacjach dnia codziennego, a także w zabawach. Dzieci pełnosprawne natomiast mają możliwość poznania i oswojenia się w naturalny sposób z niepełnosprawnością swoich rówieśników – nawiązania z nimi kontaktu, przyjaźni, a także nauki udzielania im pomocy. Jak podkreśla E. Janion – „Wczesna integracja społeczna
dzieci niepełnosprawnych z dziećmi pełnosprawnymi stwarza dla rozwoju dzieci obu tych grup korzystne sytuacje wspierające ich wzajemne ustosunkowania i
umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania”15. Uczęszczanie dzieci
niepełnosprawnych do przedszkoli wspomaga ich wszechstronny rozwój oraz
stanowi warunek ich dobrego samopoczucia. Dzieci zdrowe natomiast mają
szanse na kształtowanie fundamentalnych wartości – wrażliwości, wyrozumiałości, otwartości, opiekuńczości, zaradności oraz poznania, zrozumienia i pomocy osobom potrzebującym, prawdy, dobra, piękna czy też zdrowia.
Przedszkola integracyjne charakteryzują się tym, iż uczęszczają do nich
zarówno dzieci pełnosprawne, jak i te ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi.
Dzieci niepełnosprawne są kierowane do takich placówek po otrzymaniu orzeczenia z poradni psychologiczno – pedagogicznej czy też innej poradni specjalistycznej. Są to dzieci z różnymi schorzeniami – z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami narządu ruchu, w zakresie percepcji wzrokoworuchowej, z zaburzeniami w rozwoju emocjonalnym, z chorobami somatycznymi czy też z upośledzeniami sprzężonymi16.
Przedszkole obejmuje dzieci opieką nawet do 12 godzin dziennie (od 6.30
do 18.30), przy czym dzieci o mniejszej wydolności psychofizycznej mogą
15

E. Janion. Stosunki emocjonalno – społeczne między dziećmi pełnosprawnymi i
niepełnosprawnymi w przedszkolnej grupie integracyjnej. [w:] (red.) A. Maciarz. Z
teorii i badań społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych. Wyd. Impuls. Kraków
1999, s. 53.
16
Zob. M. Maciąg. Opieka i wychowanie w przedszkolu. [w:] (red.) B. Wojciechowska-Charlak. Środowiska opiekuńczo – wychowawcze. Wyd. Uczelniane WŚ. Kielce 2002, s. 144-145.
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mieć odpowiednio skrócony czas pobytu w przedszkolu. Kwalifikacja dzieci
niepełnosprawnych dokonywana jest na podstawie zaświadczenia lekarskiego i
orzeczenia poradni, a także adekwatnych zapisów w Statucie Przedszkola określających szczegółowe zasady rekrutacji. W placówce do realizacji działań dydaktyczno - wychowawczych zatrudniona jest wykwalifikowana kadra z wyższym wykształceniem pedagogicznym oraz przygotowaniem specjalnym. Aby
integracja była w pełni realizowana i przynosiła korzyści wszystkim dzieciom w
grupie potrzebni są także nauczyciele wspomagający (z przygotowaniem z zakresu pedagogiki specjalnej)17. Ich rolą jest przede wszystkim indywidualna
praca z dziećmi niepełnosprawnymi, opieka nad nimi, organizacja działań rewalidacyjnych, współpraca z nauczycielem prowadzącym oraz dostosowywanie
zadań do możliwości każdego dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
W oddziałach integracyjnych liczba przyjętych dzieci wynosi od 15 do
20, w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych. W przedszkolach z oddziałami
specjalnymi liczba dzieci w grupie jest zróżnicowana w zależności od rodzaju i
stopnia ich niepełnosprawności (np. dla dzieci niewidomych i słabo widzących
wynosi ona od 6 do 10 wychowanków; z kolei dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną – od 2 do 4 osób)18. Ten stosunek liczbowy między w
pełni sprawnymi a niepełnosprawnymi dziećmi powinien być elastyczny w
zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności. Zasadniczo nie powinno
być więcej niż czworo, ale nie mniej niż dwoje dzieci niepełnosprawnych w
grupie, wiekowo o rok lub dwa starszych od swoich zdrowych rówieśników19.
W praktyce reguły te dostosowuje się do indywidualnych przypadków i potrzeb
danego dziecka oraz do specyfiki placówki.
Głównym zadaniem przedszkola integracyjnego jest zaspokajanie indywidualnych potrzeb dziecka w zakresie jego wszechstronnego rozwoju. Placówka realizuje w związku z tym wiele celów wynikających z przepisów Ustawy o Systemie Oświaty z 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami, a
także na podstawie innych rozporządzeń dotyczących kształcenia integracyjnego oraz w oparciu o statut przedszkola. Do najważniejszych zapisów odnoszących się do kształcenia dzieci niepełnosprawnych należą:
• Przedszkole
udziela
dzieciom
pomocy
psychologicznopedagogicznej poprzez: diagnozowanie środowiska dzieci; rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dzieci i umożliwianie
ich zaspokojenia; rozpoznawanie przyczyn trudności w uczeniu się i w kontaktach społecznych (we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną
17

Zob. H. Borzyszkowska. Rehabilitacja i pomoc niepełnosprawnym w przedszkolu. [w:] (red.) J. Doroszewska. Pedagogika specjalna. Wyd. UAM. Poznań 2001, s. 350.
18
Zob. M. Maciąg. Opieka i wychowanie… dz. cyt., s. 138-139; zob. także Dz. U.
2001. 61. 624.
19
Zob. J. Bogucka. Dziecko z upośledzeniem umysłowym w przedszkolu i szkole integracyjnej. [w:] „Szkoła Specjalna” nr 3 1993, s. 117.
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lub specjalistyczną); wspieranie dzieci z wybitnymi uzdolnieniami; organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć
specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych; podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu
wychowawczego przedszkola; prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci; upowszechnianie wśród dzieci wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych20.
• Przedszkole organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi poprzez: objęcie kształceniem specjalnym w oddziałach integracyjnych dzieci z
zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i specjalnych metod pracy; kształcenie i wychowanie
dostosowane do potrzeb dzieci, umożliwiające naukę w dostępnym dla dzieci
zakresie; zapewnienie specjalistycznej pomocy i opieki, usprawnianie zaburzonych funkcji; organizowanie, za zgodą organu prowadzącego, wczesnego
wspomagania rozwoju w celu pobudzenia psychoruchowego i społecznego
rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w
szkole; objęcie nauczaniem indywidualnym lub zajęciami rewalidacyjnowychowawczymi dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub utrudnia
uczęszczanie do przedszkola21.
Ważnym elementem są funkcje jakie pełni przedszkole integracyjne, do
najważniejszych należą: działania o charakterze profilaktycznym, stymulującym, kompensacyjnym i korekcyjnym. Przy ich realizacji stosuje się wiele metod i odpowiednich form pracy. Pozwalają one na wyrównanie braków rozwojowych u dzieci, zapobieganie i przeciwdziałanie obniżaniu się ich sprawności
oraz aktywności, a także stymulowanie ich rozwoju. Dzieci z niepełnosprawnością nabywają umiejętności społeczne, które w specjalnych ośrodkach nie mogą
być w pełni rozwijane. W naturalny sposób mobilizowane są do walki ze swoimi słabościami. Przebywanie z dziećmi niepełnosprawnymi wzbogaca ich rówieśników, jak też i nauczycieli. Wymienione działania uzupełnia także funkcja
rewalidacyjna, która wprowadza zasady wychowania specjalnego – zasadę akceptacji, indywidualizacji, pomocy, terapii pedagogicznej i współpracy z rodziną22. Dzięki realizacji tych funkcji dzieci mają szansę integralnego rozwoju w
środowisku, które zapewnia im odpowiednią opiekę, bezpieczeństwo i pomoc w
przezwyciężaniu trudności.
Ze względu na zróżnicowane możliwości psychoruchowe dzieci, praca w
przedszkolu wymaga zatrudnienia zwiększonej liczby wychowawców, specjalistów oraz personelu pomocniczego – pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, pielęgniarki, lekarza czy rehabilitanta. W przedszkolu integracyjnym
20

Zob. Dz. U. Nr 95 poz. 425, z 1991r.; zob. także Dz. U. 2001. 61. 624.
Zob. tamże.
22
Zob. M. Maciąg. Opieka i wychowanie… dz. cyt., s. 145-146.
21
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bardzo ważną role odgrywa nauczyciel wspomagający – specjalista z zakresu
pedagogiki specjalnej. Taka osoba jest potrzebna, aby integracja przedszkolna
była w pełni realizowana i przynosiła wymierne korzyści każdemu z dzieci.
Jedynie równoczesna praca dwóch nauczycieli: jeden z zakresu wychowania
przedszkolnego, drugi nauczyciel wspomagający – daje pożądane efekty. Odpowiednio wspierany rozwój społeczny, jak i umysłowy dziecka niepełnosprawnego, pozwala na osiąganie postępów w każdej dziedzinie życia. Nauczyciel wspomagający zna potrzeby i możliwości poszczególnych dzieci, specjalnie
dla nich konstruuje indywidualny program wychowania w formie innowacji
pedagogicznej, uwzględniając przy tym specyfikę każdego dziecka. Dzięki temu, że w działaniach wychowawczo-dydaktycznych dziecko staje się punktem
odniesienia, szanse integralnego rozwoju znacznie wzrastają23. Mówiąc o rozwoju dzieci trzeba przede wszystkim pamiętać, że każde z nich ma własne, niepowtarzalne tempo rozwoju, a skuteczność oddziaływań wychowawczodydaktycznych w dużym stopniu zależy od poznania indywidualnych właściwości dziecka.
Podczas pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w przedszkolu szczególną
uwagę zwraca się na projektowanie różnorodnych zajęć, stosowanie innowacji
w działaniu, dostosowanie wymagań do możliwości dzieci, unikanie nadmiaru
materiału i wywierania presji, stwarzanie możliwości do relaksu oraz wysiłku,
zachęcanie do współpracy i wzajemnej pomocy, a także umożliwienie dziecku
przeżycia sukcesu24. Wszystkie te elementy kierują rozwój dzieci do pełni
człowieczeństwa.
Poza odbywającymi się w przedszkolu zajęciami wychowawczodydaktycznymi organizowane są także zajęcia integrujące grupę, o charakterze
korygującym i korekcyjnym, rozwijające samodzielność i niezależność oraz
poszerzające zakres wiedzy i umiejętności dzieci. Dodatkowe formy pracy
obejmują także: terapię logopedyczną, gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną,
indywidualne zabiegi kinezyterapeutyczne, zajęcia z elementami muzykoterapii,
technik relaksacyjnych itp.25 oraz zajęcia z zakresu diagnozy i terapii psychologicznej, konsultacje z lekarzem neurologiem, zajęcia manualne (Sala Otwartych
Drzwi oferująca różne techniki plastyczne) czy zajęcia prowadzone określonymi metodami np. Ruch Rozwijający W. Scherborne26. Dzięki stosowaniu różnorodnych metod i form pracy proces nawiązywania relacji z dzieckiem staje się
23

Zob. M. Staciwa. Rola nauczyciela wspomagającego w przedszkolnym wychowaniu integracyjnym. [w:] „Szkoła Specjalna” nr 5 1999, s. 299-300.
24
Zob. J. Bogucka. Nauczanie integracyjne w Polsce. [w:] (red.) J. Bogucka, M.
Kościelska. Wychowanie i nauczanie integracyjne. Nowe doświadczenia. Wyd. C.P.P-P
MEN. Warszawa 1996, s. 85.
25
Zob. M. Maciąg. Opieka i wychowanie… dz. cyt., s. 147.
26
Zob. T. Oleszko. Trudna droga integracji. [w:] „Wychowanie w Przedszkolu” nr
3 2005, s. 19.
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pełniejszy i bardziej rzeczywisty. Rozwijanie różnorodnych kompetencji dziecka nabiera szybszego tempa, a wyrównywanie niedoborów i szans daje możliwość normalnego życia.
Warto zaznaczyć, iż statystyka przedszkoli i oddziałów integracyjnych
wzrasta. Z roku na rok ich liczba rośnie, dając tym samym szanse na wspólny
rozwój dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Pierwsza przedszkolna
grupa integracyjna w Polsce powstała w roku 199027, od tamtej pory powstało
wiele innych takich grup i klas integracyjnych. Raport z badania stanu szkół i
przedszkoli integracyjnych oraz z oddziałami integracyjnymi opracowany przez
Pracownię Wspomagania Rozwoju i Integracji Centrum Metodycznego Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej w roku szkolnym 2007/2008 wskazuje, że
kształcenie integracyjne prowadziło 1563 placówek. Warto zaznaczyć, iż 380
spośród tej liczby to przedszkola28, w których znajduje się 1026 oddziałów integracyjnych - 92 spośród tych przedszkoli to placówki o profilu w pełni integracyjnym. Nauczaniem i wychowaniem integracyjnym w przedszkolach objętych
było 4245 dzieci niepełnosprawnych. Z roku na rok liczba takich placówek i
uczęszczających do nich dzieci rośnie. Najliczniejszą grupę stanowią dzieci z
niepełnosprawnością intelektualną (41%), następnie z niepełnosprawnością
ruchową (20%), dzieci przewlekle chore (14%), z zaburzeniami emocjonalnymi
(10%). Najmniej liczną grupę stanowią dzieci z zaburzeniami zmysłu słuchu
(10%) i wzroku (4,5%). Raport przedstawia również liczbę specjalistów, którzy
są zatrudnieni w przedszkolach integracyjnych – 917 pedagogów specjalnych,
367 logopedów, 209 psychologów, 187 rehabilitantów – jest to grono osób,
które prowadzą zajęcia specjalistyczne i wspomagają proces integracji29. Z roku
na rok statystyki te zwiększają się, dając tym samym większej liczbie dzieci
niepełnosprawnych szansę integralnego rozwoju.
Specyfika funkcjonowania przedszkoli integracyjnych umożliwia wspólną edukację dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Jest to miejsce, w
którym dzieci otoczone są opieką, życzliwością, a odpowiednio wykwalifikowana kadra projektuje działania dydaktyczne odpowiednio dostosowane do
możliwości i warunków rozwojowych dzieci.
3. Postawy wobec osób niepełnosprawnych oraz integracji
Od momentu urodzenia człowiek znajduje się pod wpływem różnorodnych oddziaływań ze strony świata zewnętrznego, w którym istnieje niezliczona

27

Zob. G. Walczak. Rozważania o integracji. W: „Szkoła Specjalna” nr 1 1998, s. 11.
Dokładną liczbę dla poszczególnych województw może czytelnik znaleźć [w:]
M. Kummant. Raport. Tendencje w kształceniu integracyjnym w Polsce w latach 20032008. Wyd. CMPPP. Warszawa 2008, s. 13.
29
Zob. J. Bogucka, M. Kummant. Przedszkole integracyjne a kierunek zmian. [w:]
„Bliżej Przedszkola” nr 6 2009, s. 46.
28
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liczba czynników, wśród których się obraca, natomiast one oddziałują na niego
w różnorodny sposób.
Słowo postawa jest słowem wieloznacznym, definiowanym przez specjalistów z różnych dziedzin. Najogólniej (wg definicji S. Mika) można przyjąć, iż „postawa jest to pewien względnie stały stosunek emocjonalny lub oceniający do
przedmiotu, bądź dyspozycja do występowania takiego stosunku, wyrażająca się w
kategoriach pozytywnych, negatywnych lub neutralnych”30. Należy dodać, że postawa ściśle wiąże się ze sferą uczuć człowieka, a opowiedzenie się po którejś ze
stron równoznaczne jest z utożsamianiem się z konkretną wartością.
Postawa składa się z trzech składników, tzw. komponentów – poznawczego (wiedza na temat przedmiotu postawy), uczuciowego (uczucia,
emocje wobec przedmiotu postawy) i dyspozycji do działania (zachowanie wobec przedmiotu postawy)31. Te trzy elementy budują nasze postawy.
Kształtowanie się postaw determinuje wiele czynników zarówno zewnętrznych (takich jak środowisko społeczne, instytucje, osoby), jak i wewnętrznych (motywacja, uczucia, wartości). Postawy człowieka wiążą się z
zaspokajaniem potrzeb – w zależności na ile przedmiot postawy zaspokaja
(bądź nie) nasze potrzeby, na tyle ich wartościowanie jest pozytywne lub negatywne32. Wśród wielu czynników kształtujących postawy, do najbardziej istotnych należą sytuacje trudne, naśladownictwo oraz cechy dziedzicznotemperamentalne. Trudne sytuacje życiowe (frustracyjne, konfliktowe, stresowe), nieprzyjemne zdarzenia zakłócają naturalny rytm życia człowieka oraz
kształtują jego zachowania, pozostawiając na stałe ślad w psychice człowieka.
Naśladownictwo polega natomiast na zewnętrznym upodabnianiu się – kiedy
podmiot, obserwując zachowanie modela, sam zachowuje się w podobny sposób. Cechy temperamentu zaś nie wpływają w sposób bezpośredni na tworzenie
się określonych postaw, gdyż są one zdeterminowane dziedzicznie, a postawy
są tworem społecznym. Nie mniej jednak stanowią one nieodłączny element
naszego życia i pozostają w nierozerwalnym związku z postawami33.
Od wielu lat przedmiotem zainteresowań wielu psychologów, socjologów, a także pedagogów są postawy wobec osób niepełnosprawnych. Problem
ten mieści się w obszarze ciekawych i ważnych badań w dzisiejszym świecie
nietolerancji, który jednocześnie propaguje akceptację wszystkiego i wszystkich. Stosunek do osób niepełnosprawnych zmienia się na przestrzeni lat, a
kierunek tych zmian jest pozytywny. Rozwój cywilizacji, techniki, medycyny, a
30

S. Mika. Wstęp do psychologii społecznej. Wyd. PWN. Warszawa 1972, s. 65.
Zob. S. Mika. Psychologia społeczna dla nauczycieli. Wyd. WSiP. Warszawa
1980, s. 46.
32
Zob. W. Pomykało. Encyklopedia pedagogiczna. Wyd. Fundacja Innowacja.
Warszawa 1993, s. 611.
33
Zob. K. Pospiszyl. Psychologiczna analiza wadliwych postaw społecznych młodzieży. Wyd. PWN. Warszawa 1973, s. 24-58.
31
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także współcześnie obowiązujące poglądy, religie, system wartości jakim posługuje się człowiek sprawiają, że społeczeństwo ma coraz większą wiedzę na
temat niepełnosprawności. Młodzi ludzie współpracują w ramach wolontariatu
z wieloma ośrodkami, dzięki czemu mają możliwość bezpośredniego kontaktu z
osobami potrzebującymi, wiedzą jak im pomóc, zorganizować czas – jak się
zachować w sytuacjach dnia codziennego, a także w momencie zagrożenia.
Pozytywny wpływ mają również liczne udogodnienia technologiczne dla osób
borykających się z trudnościami - dzięki nim mogą one komunikować się ze
światem, nawiązywać przyjaźnie, kształcić się, podróżować i wiele, wiele więcej. Temat niepełnosprawności nie jest już tematem tabu, stał się on zagadnieniem, które dotyka człowieka każdego dnia. Dzięki temu ludzie są odważniejsi,
nie boją się osób niepełnosprawnych, a wręcz przeciwnie – starają się im pomagać, towarzyszyć im w ich codziennym życiu, a poprzez takie zachowanie
zwalczać dotychczasowe stereotypy.
Najczęściej mówi się o dwóch skrajnych postawach wobec osób niepełnosprawnych: akceptującej i odtrącającej. Postawy negatywne (inaczej postawy
odrzucenia, odtrącające) przejawiają się obojętnością, wrogością, niechęcią,
izolacją a nawet odrazą. Zaś postawy pozytywne (akceptujące) wyrażają się
akceptacją, życzliwością, szacunkiem, przyjaznym zachowaniem, adekwatną
oceną i współdziałaniem34. Jak wskazuje H. Larkowa często zdarza się też, że
uczucia są mieszane (ambiwalentne) – mimo postawy życzliwości występuje
też chęć unikania osoby niepełnosprawnej35. Takie zachowania warunkuje najczęściej bark wiedzy i przekonania stereotypowe dotyczące osób niepełnosprawnych.
Istnieje wiele badań dotyczących postaw wobec osób niepełnosprawnych.
Tematykę te podejmowali między innymi A. Sękowski (1994, 1999)36, H. Żuraw (1998)37, E. Zasępa (2000)38, M. Orłowska (2001)39, J. Bąbka (2001)40, K.

34

Zob. A. Sękowski. Psychospołeczne determinanty postaw wobec inwalidów.
Wyd. UMCS. Lublin 1994, s. 7.
35
Zob. H. Larkowa. Postawy społeczne wobec osób z odchyleniami od normy. [w:]
(red.) A. Hulek. Pedagogika… dz. cyt., s. 480.
36
Zob. A. Sękowski. Psychospołeczne determinanty… dz. cyt.; zob. A. Sękowski.
Postawy wobec osób niepełnosprawnych. [w:] „Psychologia Wychowawcza” nr 3 1999.
37
Zob. H. Żuraw. Obraz osób upośledzonych umysłowo w opiniach ludzi pełnosprawnych. [w:] „Psychologia Wychowawcza” nr 4 1998, s. 346-352.
38
Zob. E. Zasępa. Cechy osobowości dzieci pełnosprawnych, a ich postawy społeczne
wobec niepełnosprawnych rówieśników. [w:] „Szkoła Specjalna” nr 4 2000, s. 172-179.
39
Zob. M. Orłowska. Postawy Polaków wobec osób niepełnosprawnych. [w:]
„Szkoła Specjalna” nr 4 2001, s. 208-212.
40
Zob. J. Bąbka. Spostrzeganie dzieci niepełnosprawnych przez nauczycieli i specjalistów realizujących założenia edukacji integracyjnej. [w:] „Szkoła Specjalna” nr 4
2001, s. 203-207.
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Kowal (2004)41 i inni. Badania te dotyczyły przede wszystkim charakterystyki i
uwarunkowań postaw w stosunku do osób niepełnosprawnych oraz stereotypów
wobec nich. Analiza zgromadzonych danych pozwala stwierdzić, iż na przestrzeni lat zwiększyła się liczba osób, które oceniają osoby niepełnosprawne
pozytywnie, natomiast zmniejszyła się liczba postaw negatywnych.
Badania dotyczące postaw rodziców wobec integracji w przedszkolu jest
prowadziła Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
w Lubartowie, która szukając informacji na temat efektów procesu integracji
dzieci niepełnosprawnych z ich pełnosprawnymi rówieśnikami skonstruowała
kwestionariusz rozmowy z rodzicami dzieci niepełnosprawnych, które uczęszczały na zajęcia w latach 1991-2003. Z badań wynika, że możliwość posłania
dziecka do grupy integracyjnej dawała rodzicom wiele nadziei, ale wiązała się
również z wieloma obawami, głównie związanymi z nową sytuacją i osobami.
Nie mniej jednak w ich opinii przedszkole jest dobrym środowiskiem, w którym
dzieci, zarówno pełnosprawne, jak i niepełnosprawne mają szansę na prawidłowy rozwój oraz zdobycie różnorodnych doświadczeń społecznych42.
W kolejnych badaniach D. Osik–Chudowolska poszukiwała odpowiedzi
na pytanie jak rodzice uczniów niepełnosprawnych oceniają kształcenie własnego dziecka w integracji ze zdrowymi rówieśnikami oraz jakie są ich oczekiwania w tym zakresie. Analiza wyników pozwala stwierdzić, że większość rodziców jest zadowolona z nauki dziecka w integracji ze zdrowymi rówieśnikami. Zauważają pozytywny wpływ wspólnego nauczania na wyniki w nauce oraz
lepsze samopoczucie i zachowanie. Dzieci stały się bardziej otwarte, uwierzyły
w siebie i swoje siły, zaczęły bardziej akceptować swoją niepełnosprawność43.
Postawa człowieka uwarunkowana jest wieloma czynnikami – wewnętrznymi i zewnętrznymi. Na to, jakie stanowisko przyjmie człowiek oddziałuje tak
wiele bodźców i informacji zawartych w mózgu, że w wyniku głębszej analizy
może się okazać, iż nie potrafi on uzasadnić powodów swojego wyboru.
Współczesny świat i zachodzące w nim zmiany wymagają nieustającej analizy i
prowadzenia badań – głównie w aspektach dotyczących człowieka, kryzysu
wartości oraz relacji z drugim człowiekiem, zwłaszcza potrzebującym wsparcia
i wyrozumiałości.

41

Zob. K. Kowal. Postawy rodziców pełnosprawnych wobec osób z niepełnosprawnością. [w:] G. Kwaśniewska, A. Wojnarska. Aktualne problemy wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych. Wyd. UMCS. Lublin 2004, s. 105-115.
42
Zob. T. Oleszko. Trudna droga… dz. cyt., s. 19-22.
43
Zob. D. Osik-Chudowolska. Edukacja integracyjna w opinii rodziców dzieci niepełnosprawnych. [w:] G. Kwaśniewska, A. Wojnarska. Aktualne problemy wsparcia…
dz. cyt., s. 117-124.
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4. Współczesne problemy przedszkoli integracyjnych w świetle badań empirycznych
Wśród problemów integracji na pierwszy plan wysuwa się brak akceptacji
wobec osób niepełnosprawnych. Pojawia się również trudność dotycząca atrakcyjności, która jest jednym z czynników grupotwórczych. Istotny jest też problem potrzeb dzieci niepełnosprawnych, które bywają całkowicie uzależnione
od otoczenia, nieustannie absorbują swą osobą pełnosprawnych kolegów, są
odsuwane od grupy, izolowane i wykonują inne zadania niż pozostałe dzieci.
Osoby pełnosprawne są nieustannie dopingowane do osiągnięć, podczas gdy
wobec dzieci niepełnosprawnych stosowana jest nadmierna pobłażliwość, która
deprecjonuje ich na tle rówieśników. Tym samym dzieci mimowolnie dzielone
są na dwie grupy, co nie służy wzajemnej akceptacji i współdziałaniu.
Celem prowadzonych badań było poznanie najczęściej pojawiających się
problemów w przedszkolnych oddziałach integracyjnych. Badania prowadzone
były w Lublinie – nauczyciele poproszeni zostali o napisanie swobodnej wypowiedzi na temat wad, trudności i nieprawidłowości jakie dostrzegają w swoich
przedszkolach integracyjnych. Z zebranych wypowiedzi respondentów sformułowano kategorie problemów występujących w przedszkolach integracyjnych,
które prezentuje tabela nr 1.
Tabela nr 1. Problemy przedszkoli integracyjnych
Jakie problemy, trudności dostrzega Pani w integracji
przedszkolnej?
Mała liczba nauczycieli w grupie (redukcja etatów pedagogów specjalnych)
Niedostateczne zaopatrzenie w pomoce dydaktyczne
Niedostosowanie dzieci niepełnospr. do pracy w grupie
(‘duża’ niepełnospr.)
Zbyt liczne grupy (duża presja, obowiązki)
Mała dostępność do zajęć dodatkowych (uboga oferta)
Nieprzystosowanie programów do potrzeb dzieci niepełnosprawnych
Brak możliwości zaspokajania wszystkich potrzeb dzieci
pełnospr. i niepełn.
Problem w doborze dzieci do grupy
Mniejsze wymagania wobec dzieci niepełnosprawnych
Brak współpracy ze strony specjalistów spoza przedszkola
(psycholog, lekarz)
Uprzedzenia dzieci pełnospr. i ich rodziców wobec dzieci
niepełnospr.
Duży nacisk na prowadzenie dokumentacji
Nie dostrzegam żadnych problemów
Negatywne postawy ze strony rodziców w zakresie współpracy
SUMA

116

N

%

32

100

32

100

28

87,5

25
23

78,1
71,9

14

43,8

12

37,5

9
7

28,1
21,9

7

21,9

5

15,6

5
3

15,6
9,4

1

3,1

32*

100,00

*Suma odpowiedzi nie jest równa 100%, ponieważ nauczyciele podawali
więcej niż jedną odpowiedź.
Z danych zawartych w tabeli wynika, że najczęściej pojawiającymi się
problemami dotyczącymi integracji przedszkolnej jest mała liczba nauczycieli
w grupie (dokonuje się redukcji etatów pedagogów specjalnych) oraz niedostateczne zaopatrzenie w pomoce dydaktyczne – wskazują na to wszystkie osoby
badane. Ponad 87% respondentów wskazuje niedostosowanie dzieci niepełnosprawnych do pracy w grupie jako napotykaną trudność. Dzieci ze względu na
dużą niepełnosprawność mają problemy podczas zajęć, by sprostać stawianym
im wymaganiom. Nauczyciele zwracają również uwagę na zbyt liczne grupy
(wskazuje na to 78,1%), co nakłada na nich nadmiar obowiązków i wywołuje
dużą presję podczas pracy. Prawie 72% badanych pisze o małej dostępności do
zajęć dodatkowych – przedszkola mają ubogą ofertę takich zajęć, bądź są one
dodatkowo płatne, a nie wszystkich rodziców na nie stać. Niecała połowa badanych (43,8%) wskazuje na nieprzystosowanie programów do potrzeb dzieci
niepełnosprawnych. Ponad 37% mówi o braku możliwości zaspokajania
wszystkich potrzeb dzieci w grupie. Nauczyciele (28,1%) napotykają na duży
problem w doborze dzieci do grupy, czyli takim połączeniu dzieci w poszczególne oddziały, by miały one najlepsze szanse na integralny rozwój. Respondenci (prawie 22%) podkreślają także, iż problemem jest dla nich fakt, że oni
sami oraz otoczenie, czyli pozostali nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzina
dziecka stawiają dzieciom niepełnosprawnym za małe wymagania. Dużą trudnością okazuje się także brak współpracy ze strony specjalistów pracujących z
dzieckiem poza szkoła – wskazuje na to 21,9%. Wśród pozostałych problemów
na jakie zwrócili uwagę nauczyciele są: uprzedzenia dzieci pełnosprawnych i
ich rodziców wobec dzieci niepełnosprawnych (15,6%), duży nacisk kładziony
na nauczycieli odnośnie prowadzenia uciążliwej dokumentacji (15,6%) oraz
negatywne postawy ze strony rodziców w zakresie współpracy (3,1% - jedna
osoba). Trzech nauczycieli nie dostrzega żadnych problemów.
Oprócz ilościowego zestawienia i przedstawienia odpowiedzi udzielanych
przez nauczycieli, warte przytoczenia są fragmenty swobodnych wypowiedzi.
Oto jakie wypowiedzi pojawiały się wśród nauczycieli:
„…do grup trafiają dzieci z orzeczeniami dla których praca w grupie jest
udręką, zmęczone reagują agresją, co ma istotny wpływ na działania grupy.
Poza tym wychowankowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zostają
dłużej niż 4 godziny (zwykle ok 8); znacznie dłużej niż pracuje pedagog specjalny - efekt jest taki, że wychowawca przedszkolny zostaje sam z całą grupą 'integracyjną' bez fachowego wsparcia.”
„Na początku bardziej poświęcałyśmy się dzieciom i wspieraniu ich w
rozwoju (zarówno tych zdrowych jak i niepełnosprawnych), dziś najważniejsze
są dokumenty i zgodność z "mądrymi ustawami". Jednocześnie łamie się zasady
integracji przyjmując dzieci ze zbyt dużą niepełnosprawnością, z ogromnymi
ograniczeniami i wymaganiami.”
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„Wyposażenie sal trochę się poprawiło, zakupiono kilka pomocy dla dzieci specjalnej troski, które stoją w pokoju metodycznym do wypożyczenia, ale to i
tak za mało… W placówce pracuje logopeda, ale zajęcia są odpłatne.”
„Mamy problem w doborze dzieci do grupy integracyjnej. Orzeczenia wystawione przez poradnię są skąpe, rodzice podają zbyt mało informacji w obawie o nie przyjęcie dziecka do przedszkola. W ciągu roku okazuje się, że dwoje
dzieci z różnymi schorzeniami nie funkcjonują dobrze w grupie i cała próba
integracji pada (pojawia się agresja). …ponadto organizując grupę integracyjną okazuje się, że dzieci zdrowe są nadpobudliwe, mają opóźniony rozwój mowy
itp. - i tak z 5 dzieci z deficytami robi się nam grupa 8-9 osób z trudnościami.”
„Bardzo ważna jest współpraca z poradnią psychologicznopedagogiczną, pracownicy nie wyrażają chęci by obserwować swoich podopiecznych w przedszkolu na tle grupy. Pracownicy poradni opierają się na
opinii nauczyciela i rozmowie z rodzicami nie zobaczywszy dziecka nawet w
poradni.”
Zakończenie
Jan Paweł II w encyklice Laborem exercens, wydanej w 1981 roku, osobom niepełnosprawnym poświęcił cały rozdział XXII. Tam czytamy: „osoby
niepełnosprawne w pełni są podmiotami ludzkimi z należnymi im wrodzonymi,
świętymi i nienaruszalnymi prawami, które mimo ograniczeń i cierpień wpisanych w ich ciało i władze, stanowią jednak o szczególnym znaczeniu godności i
wielkości człowieka. Osoba przeto w jakiś sposób „upośledzona”, będąc podmiotem ze wszystkimi jego prawami, winna mieć ułatwiony dostęp do uczestnictwa w życiu społeczeństwa we wszystkich wymiarach i na wszystkich poziomach, odpowiednio do swych możliwości. Osoba „upośledzona” jest jednym
z nas i w pełni uczestniczy w naszym społeczeństwie. Byłoby rzeczą w najwyższym stopniu niegodną człowieka i zaprzeczeniem wspólnego człowieczeństwa,
gdyby dopuszczało się do pracy (nauki), tylko osoby pełnosprawne, gdyż w ten
sposób popadałoby się w niebezpieczną formę dyskryminacji słabych i chorych
ze strony silnych i zdrowych”44. Słowa Jana Pawła II stanowią dla współczesnego społeczeństwa ważne przesłanie, które mówi o tym, że osoby niepełnosprawne zasługują na godne traktowanie i korzystanie ze wszystkich dobrodziejstw tego świata, także edukacji wspólnie z osobami pełnosprawnymi.
Podsumowując należy podkreślić, że idea integracji przedszkolnej dzieci
niepełnosprawnych z dziećmi pełnosprawnymi niewątpliwie jest potrzebna i
wartościowa, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Jednakże należy wyraźnie podkreślić, że -tak jak cały system oświaty- i przedszkola integracyjne napotykają na wiele trudności. Powinno się zatem nieustannie doskonalić ten aspekt,
dążąc do najlepszych rozwiązań, które umożliwią wszystkim dzieciom pełny
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Jan Paweł II. Encyklika Laborem excernes. Rozdz. XXII, 1981.

rozwój we wszystkich sferach. Sądzę również, że należy zgłębiać tę problematykę trudności w przedszkolach integracyjnych w celu doskonalenia ich pracy.
Streszczenie
Celem niniejszego opracowania jest ukazanie specyfiki funkcjonowania
przedszkolnych oddziałów integracyjnych, postaw wobec osób niepełnosprawnych, integracji oraz pojawiających się w tym zakresie trudności. W zawężonej
formie zostaną przedstawione wyniki badań prowadzone przez autorkę, prezentujące problemy pojawiające się w obszarze integracji w edukacji przedszkolnej. Celem niniejszej publikacji nie jest bynajmniej negowanie idei integracji.
Autor pragnie jedynie poruszyć najważniejsze problemy, jakie pojawiają się w
tej dziedzinie – aby móc zwrócić na nie uwagę i zapobiegać im w przyszłości.
Summary
The integration in the pre-school education
The aim of this work is to present the specificity of functioning of integrated pre-school classes, the attitudes towards people with disabilities, and the
integration and problems emerging in this area. This article summarizes the
results of the researches conducted by the author, and presents problems in the
area of integration in the pre-school education. The purpose of this publication
is by no means the negation of the idea of integration. The author wishes only to
discuss the most crucial problems that arise in this area in order to draw attention to them and prevent from these problems in the future.
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Karolina Mytkowska (UJ)
Wyzwania edukacji polonistycznej
„Mądrość polega na tym, żeby z chaotycznych elementów czynić kosmos”
S. Swieżawski1

Introdukcja
Proces edukacji trwa przez całe życie. Rozpoczyna się w momencie narodzin i jest kontynuowany niemalże po ostatnie dni ziemskiej egzystencji. Nie
ulega wątpliwości, że edukacja szkolna w największym stopniu wpływa na
rozwój człowieka. Wraz z pójściem dziecka do szkoły zaczyna się nowy etap
nie tylko w jego życiu, a także w życiu jego rodziców. Pierwszym problemem
dla nich jest wybór odpowiedniej szkoły, bowiem mogą wybierać między różnymi ich typami. Oprócz publicznych, istnieją szkoły prywatne, społeczne czy
katolickie. Uważa się, że poziom nauczania w szkołach niepublicznych jest
wyższy, a uczniom poświęca się tam więcej uwagi, dzięki mniej liczebnym
klasom. Dlatego dzieci uczące się w takich szkołach mogą liczyć na indywidualne podejście nauczycieli do każdego z nich, a rodzice nie muszą się martwić,
że jakiś talent u ich potomnych nie został zauważony. Zwykle szkoły te w większym stopniu umożliwiają rozwijanie zainteresowań, czy różnych umiejętności,
choć współcześnie szkoły państwowe także oferują szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych. Należy zwrócić uwagę, że decydując się na zainwestowanie w
kształcenie, rodzice ponoszą bezpośrednie koszty, ale mogą oczekiwać korzyści
w postaci wyższych dochodów w przyszłości ich dzieci bądź pracy dającej
większe zadowolenie. Z drugiej jednak strony, niektórzy ojcowie i mamy nie
chcą, by ich dzieci uczęszczały do szkół niepublicznych.
Współczesna edukacja jest ściśle związana z sytuacją w polskim szkolnictwie. Szkoła, jak wiadomo, to obok rodziny drugie najważniejsze środowisko
wychowawcze. To instytucja oświatowo-wychowawcza zajmująca się kształceniem i wychowaniem dzieci, młodzieży i dorosłych, stosownie do przyjętych w
danym społeczeństwie celów, zadań oraz koncepcji oświatowowychowawczych i programów. Realizacją tych celów zajmuje się odpowiednio
do tego przygotowana i wyszkolona kadra pedagogiczna, nadzór oświatowy,
baza lokalowa i wyposażenie oraz zabezpieczenie budżetowe ze skarbu państwa, samorządów lokalnych lub innych źródeł. Szkoła oddziałuje na podopiecznego zapewniając mu jego rozwój osobisty, umysłowy, emocjonalny i
fizyczny. Zastosowanie odpowiednich metod nauczania i wychowania może
albo zachęcić ucznia do uczestnictwa w zajęciach, albo zniechęcić niezdrowym
podejściem do wychowanka.
1
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W związku z tym, celem niniejszego artykułu jest refleksja nad stanem
edukacji polonistycznej we współczesnym świecie oraz podjęcie próby wychwycenia postulatów pedagogicznych, które mogłyby wpłynąć na jej postrzeganie. Inspiracją do napisania pracy był udział w konferencji wojewódzkiej
Innowacyjna edukacja, zorganizowanej w Krakowie w dniu 03.03.2014 r., podczas której poruszono problem nowoczesnych narzędzi do organizacji treści
edukacyjnych oraz efektywności prowadzenia lekcji w XXI wieku.
1. O edukacji słów kilka
Edukacja to zespół problemów współczesnego człowieka w radykalnie
zmieniającym się świecie oraz postrzeganie obszarów sprzeczności edukacyjnych, a także poszukiwanie i interpretowanie szeroko rozumianej strategii humanistycznej2. W podstawowym znaczeniu jest dziełem przygotowania dzieci,
młodych ludzi oraz dorosłych do aktywnego udziału w często nieokreślonym co
do nowego kierunku procesie zachodzących i nierzadko zaskakujących nas
przemian3.
Współcześnie treści nauczania, formy kształcenia, stopień umasowienia
edukacji stanowią o przynależności do tzw. społeczeństwa rozwiniętego. Edukacja nabiera szczególnego znaczenia w czasach transformacji społeczeństwa
industrialnego w społeczeństwo oparte na wiedzy. W związku z tym, treści
kształcenia powinny spełniać oczekiwania obecnego rynku pracy, uwzględniając przy tym prognozowane zmiany na świecie, w różnych organizacjach
(szkolnych, administracyjnych itd.)2. Konieczne jest zatem przygotowanie
człowieka już w okresie edukacji szkolnej do życia w zmieniającym się środowisku. Wymaga to wyposażenia go w uniwersalne i zarazem elastyczne kompetencje cywilizacyjne, takie jak: zdolność do przyjmowania nowości, do innowacyjności, otwartość. Obecnie promuje się pogląd o konieczności edukacji nowoczesnej, odrzucającej stare, skostniałe sposoby nauczania4. Jednak zmiany w
strukturze polskiego systemu emerytalnego niekoniecznie idą w parze z tymi
założeniami. Starsze pokolenie nauczycieli prowadzi lekcje według swoich
schematów, nierzadko dyktując notatki ze starych zeszytów (niewykluczone, że
z ich własnych). Młody natomiast (o ile uda im się jakimś cudem znaleźć pracę
w zawodzi nauczyciela bo przecież kończąc studia nie mają doświadczenia i
określonego stopnia awansu zawodowego) zarzuca się brak profesjonalizmu,
zbyt luźne kontakty z uczniami, powierzchowność w analizowaniu tematów,
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Cz. Banach, Humanistyczne aspekty działania edukacyjnego, „Forum Myśli Wolnej” 48(2011), s. 5-9.
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zbyt duże nafaszerowanie kontekstami, prowadzące do odejścia od właściwych
sensów omawianego problemu.
Edukacja jest całożyciowym aktem, nieprzerwanym i zintegrowanym
procesem, niedającym się zamknąć tylko w jednym okresie ludzkiego życia5.
Łączy ona zatem liczne, różniące się od siebie procesy edukacyjne i wychowawcze w trzech wymiarach:
• czasowym - działania edukacyjne oraz wychowawcze skierowane na
człowieka w okresie całego życia. Edukacja integruje zatem w zwarty system
dydaktyczno-wychowawczy: wychowanie w okresie żłobka, pozaszkolnie,
szkolnie, aż do działań edukacyjnych, kulturalnych i rozrywkowych w ostatnim
etapie życia;
• przestrzennym - różne instytucje i środowiska: szkoła, dom rodzinny,
zakłady pracy, stowarzyszenia, instytucje rekreacyjne, placówki kulturalne itd.;
• jakościowym - różne stopnie trudności zajęć.
Celem tych zabiegów jest m.in. wytworzenie swoistych umiejętności interpersonalnych, stanowiących ważny mechanizm równowagi we wszelkich
stosunkach społecznych. Biorąc pod uwagę zabiegi czysto praktyczne, R. Łukaszewicz stwierdza, że edukacja jest procesem celowego tworzenia, organizowania i reorganizowania okazji dla urzeczywistniania się życia ludzkiego w jego
humanistycznych treściach6.
Edukacja dotyczy bezpośrednio około 25% społeczeństwa polskiego, nie
licząc rosnącego nurtu edukacji ustawicznej, który obejmuje ok. 14% ludzi7.
Edukacja i kultura oraz praca zawodowa połączona z etyką tworzą podstawę dla
wyboru i realizacji ideałów społecznych, politycznych, ekonomicznych i technicznych. Tak powstają zasoby „kapitału ludzkiego” i zmniejsza się zjawisko
„luki ludzkiej”, to jest dystansu między złożonością świata a naszą zdolnością
sprostania jej przez wzrost naszych umiejętności i osobowości8. Dlatego należy
przyjąć 5 zasadniczych celów edukacji z Raportu Komisji Europejskiej Nauczanie i uczenie się. Na drodze do uczącego się społeczeństwa, którymi są:
1. Zachęcanie do zdobywania nowej wiedzy.
2. Zbliżenie szkoły i przedsiębiorstwa.
5
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3. Walka ze zjawiskami marginalizacji.
4. Opanowanie trzech języków Wspólnoty.
5. Równorzędność inwestycji materialnych i edukacyjnych.
Edukacja jako proces wielofunkcyjny, demokratyczny i interdyscyplinarny. Przebiega nieustająco w trzech wymiarach czasowych: przeszłości, teraźniejszości i przyszłości oraz dotyczy Polski, Europy i świata. Występują w
niej trzy sfery teorii i praktyki: aksjologiczno-poznawcza, emocjonalna i praktyczna9. Warto podkreślić, iż globalizacja wywołała głębokie zmiany w edukacji. Obejmują one:
1. powstawanie prywatnych, komercyjnych instytucji w systemie edukacji publicznej,
2. uczynienie konkurencyjności jedynym uzasadnieniem dla edukacji,
3. dominację pomiarów, testów i rankingów w ocenie jakości szkoły.
Zmiany wynikają z globalnej dyskusji o edukacji, która zbyt często sprowadza uczenie się (i nauczanie) do towaru wymiennego, który należy dokładnie zmierzyć i porównać, nie myśląc o humanistycznym zaangażowaniu opartym na wzroście i rozwoju społecznym oraz dziecku takim, jakie ono jest i kim się staje. Jak na
ironię ukierunkowanie edukacji na ekonomię zamiast na człowieka ma miejsce w
czasie nasilających się problemów globalnych, którym ani kapitał ani obecne rządy
nie są w stanie zaradzić za pomocą dostępnych struktur. Sporo mówi się o nowoczesności edukacji. Upatruje się jej w wykorzystywaniu technologii informacyjnych, komputerów, Internetu na różnych przedmiotach. Warto zastanowić się, czy
tkwi ona w szacunku do wartości10 człowieka, wyzwalaniu odpowiedzialności,
samodzielności i kreatywności? A może w akcentowaniu organizacji uczenia się
uczniów oraz w humanizacji edukacji?
Wpływ współczesnych przemian cywilizacyjnych, związanych bezpośrednio z rozwojem technologii informacyjnych, dostrzec można niemal w każdej dziedzinie życia. Ich oddziaływanie obserwuje się także w obrębie edukacji,
która coraz częściej wykorzystuje najnowsze zdobycze technologiczne w celu
podniesienia jakości oraz skuteczności uczenia się i nauczania. Jednym z efektów stosowania nowoczesnych mediów elektronicznych jest zjawisko ekształcenia, szeroko rozumiane i określane różnymi terminami (min e-learning,
distance education, e-edukacja). Mimo że tego rodzaju forma edukacji jest jeszcze słabo rozpowszechniona w polskim systemie oświaty, to jednak nauczyciele
coraz częściej, zarówno na wyższych, jak i niższych etapach kształcenia, podejmują intuicyjne próby przeniesienia procesu dydaktycznego do przestrzeni
9

Tamże.
Wychowanie ku wartościom na progu XXI wieku powinno stać się kierunkowskazem pozwalającym mądrze i bezpiecznie funkcjonować wśród różnorodnych idei i
światopoglądów, a także dokonywać odpowiednich wyborów wartości, które są także
przestrogą przed kreowaniem i przyjmowaniem powszechnie akceptowanej hierarchii
wartości, czy też przed postawą relatywistyczną. Tamże.
10
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wirtualnej. Wspomniana intuicyjność wynika przede wszystkim z braku teoretycznego ugruntowania wiedzy na temat edukacji na odległość w zakresie poszczególnych przedmiotów kształcenia ogólnego. Niezwykłe tempo zmian cywilizacyjnych, których jesteśmy obecnie świadkami, pozwala postawić tezę, że
w niedalekiej przyszłości także nauczyciele poloniści staną przed koniecznością
dostosowania sposobów kształcenia do zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej. Argumentem potwierdzającym wyżej sformułowany pogląd jest fakt, że
zjawisko e-edukacji jest już rozpowszechnione na całym świecie, m.in. w takich
krajach, jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania czy Niemcy. Wiąże się to
bezpośrednio z procesem digitalizacji wszelkich przejawów życia społecznego,
w tym także edukacji.
Tradycyjne podejście do edukacji zakłada tworzenie skutecznego nauczenia, ważnej życiowo wiedzy i umiejętności, w oparciu o wcześniej, z góry
ustalony cel. Powoduje to tworzenie się i utrzymywanie ostrego podziału pomiędzy uczącym, wszystko wiedzącym podmiotem nauczania - nauczycielem i
podporządkowanym mu przedmiotem nauczania uczniem11. Relacje takie, choć
w pewnym zakresie przynoszące pozytywne skutki, na większą skalę hamują
samodzielność myślenia i chęć tworzenia, wzmacniają jedynie posłuszeństwo i
odtwórczość. Cele działania w takim ujęciu edukacji mogą określać następujące
strategie12:
• strategia „zasobu cnót”, czyli realizacji określonego planu, dążenie do
uzyskania stanu idealnego, pożądanego, określonego z góry jako najlepszy i
sprawdzony w działaniu;
• strategia psychologii przemysłowej dążąca do realizacji działań dających szansę na przewidywany sukces i osiągnięcie maksymalnych zysków,
niezależnie od ponoszonych kosztów.

11

Od pewnego czasu funkcjonuje kolejne - ukute przez socjologów - określenie
uczniów uczęszczających obecnie do szkoły. Mówi się o nim pokolenie 3F: fun, friends
and feedback (zabawa, przyjaciele i natychmiastowa informacja zwrotna). Czy to jest
dla nich najważniejsze? Rzadko już kwestionuje się charakterystykę generacji dzisiejszych uczniów określając ich za pomocą takich zachowań jak: brak zaangażowania,
postawę roszczeniową, brak cierpliwości, niską etykę, brak zainteresowania, kwestionowanie autorytetów i brak kultury uczenia się. Do tego wylicza się jeszcze deficyt
uwagi, wszechobecną praktykę plagiatowania i brak kompetencji społecznych. Cechy te
to prawdziwe dziś wyzwanie dla nauczycieli i pytanie, co zrobić, aby bardziej zaangażować naszych uczniów, jak zmienić te postawy i jaka jest w tym rola samej szkoły?
Szkoła zapomniała dziś nie tyko o uczniu stawiając w centrum zainteresowań testy i
egzaminy zewnętrzne, ale również o innowacyjnym systemie kształcenia i doskonalenia
nauczycieli. W. Kołodziejczyk, O czym jeszcze zapomina dziś szkoła?,
http://www.edunews.pl/system-edukacji/szkoly/2247-o-czym-jeszcze-zapomina-dzisszkola, dostęp: 12.05.2014.
12
Zob. L. Kohlberg, R. Mayer, Rozwój jako cel wychowania, Toruń 1990.
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W opozycji do takiego traktowania procesu kształcenia, w rozważaniach
zarówno praktyków, jak i teoretyków, pojawiła się potrzeba zmiany w myśleniu
o procesie uczenia. Potrzeba poszukiwania nowego podejścia wynikała: z niskiej efektywności tradycyjnego i konserwatywnego podejścia, nie przygotowującego dostatecznie do zmieniających się coraz szybciej warunków życia, wzrostu zainteresowania zagrożeniem podmiotowości człowieka przez cywilizacyjne
zmiany oraz potrzeby rozstrzygnięcia zasadniczej kwestii celów, zadań oraz roli
nauczyciela w procesie edukacji.
Funkcje edukacji współcześnie, zdaniem K. Wieleckiego, to „przede
wszystkim pomagać odnajdywać się w świecie kultury, rozumieć ją, jej zdegenerowane i funkcyjne obszary oraz to, co uniwersalne”13. Jej głównym zadaniem jest przygotować młodzież do świadomego kreowania przyszłości oraz
rozwój postaw, które pozwolą na zrozumienie i radzenie sobie z sytuacją społeczną. Edukacja to realizacja programu ewolucji istoty ludzkiej w toku całego
życia z myślą o integralnym rozwoju w zakresie umysłowym, fizycznym, afektywnym, moralnym, duchowym; proces obejmujący nie tylko przekazywanie
wiedzy i umiejętności, szeroko pojętych wartości kultury, lecz także inspirowanie postawy twórczej, otwartej, samodzielności myślenia, zdolności do samokształcenia14.
2. Edukacja polonistyczna
Edukacja polonistyczna pełni nadrzędną rolę w edukacji elementarnej, co
wiąże się z nauką komunikatywnego posługiwania się przez dzieci/młodzież
językiem ojczystym w mowie i w piśmie. Zakres edukacji polonistycznej
obejmuje trzy elementy:
1. początkową naukę czytania15 i pisania16
2. kształcenie językowe17
13

K. Wielecki, Młodzież i edukacja po wielkiej zmianie. [w:] Edukacja i młodzież
wobec społeczeństwa obywatelskiego, red. K. Przyszczypkowski, A. Zandecki, PoznańToruń 1996, s.117.
14
I. Wojnar, dekada rozwoju kulturalnego – nowe propozycje dla edukacji.
[w:]Edukacja wobec wyzwań XXI wieku, red. I. Wojnar, J. Kubin, Warszawa 1997, s.141.
15
Umiejętność czytania, jaką dziecko ma zdobyć w pierwszych latach nauki, jest
integralnie powiązana z umiejętnością pisania. Najważniejszym elementem umiejętności czytania jest rozumienie napisanego tekstu; aby to osiągnąć dzieci muszą znać poszczególne znaki języka pisanego, czyli litery. Cechy dobrego czytania to: płynność,
poprawność, biegłość, wyrazistość.
16
Umiejętność pisania polega przede wszystkim na zdolności do spostrzegania,
umożliwiającego rozpoznawanie, porównywanie i odtwarzanie znaków graficznych z
uwzględnieniem ich charakterystycznych elementów. Pisanie to również zdolność przetwarzania ruchu na obraz ruchu. Umiejętność pisania zostaje przez dziecko osiągnięta
wówczas, gdy pismo dziecka odpowiada następującym kryteriom, jest czytelne, poprawne pod względem łączenia liter, estetyczne.
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3. kształcenie literackie18.
Czytanie i pisanie należą do elementarnych umiejętności umysłowych,
które warunkują wszelkie uczenie się. Ułatwiają kontakty społeczne, pozwalają
komunikować myśli i wyrażać przeżycia, warunkują wielostronny rozwój osobowości. Język pisany to drugi język, z którym zapoznaje się dziecko po czytaniu. Wiąże się z nim wiele nowych reguł, które musi ono opanować. Aby dziecko sprawnie posługiwało się mową pisaną, musi posiąść umiejętność analizy i
syntezy dźwiękowej, wzrokowej i ruchowej. Dziecko ma mieć słuchowe wyobrażenie odpowiednika litery, głoski ,wyrazu, aby ujmowało literę i wyraz
jako całość i wyobrażało sobie drogę kreślenia danej litery. Proces ten przebiega
w toku koordynacji prostych elementów występujących w toku nauki czytania i
pisania bądź równocześnie bądź następczo. Zaburzenia tych analizatorów mogą
być powodem poważnych trudności w opanowaniu umiejętności pisania. Całe
kształcenie literackie opiera się bowiem na kształceniu językowym. Im niższa
klasa tym więcej ćwiczeń z dziedziny kształcenia językowego: ćwiczeń w mówieniu i pisaniu oraz nauki o języku, która daje uczniom podstawę teoretyczną.
Lekcje poświęcone ćwiczeniom w mówieniu i pisaniu muszą mieć charakter
autonomiczny.
W procesie dydaktyczno-wychowawczym dziecko opanowuje umiejętności proste i złożone, teoretyczne i praktyczne. To one decydują o aktywności
edukacyjnej dziecka, warunkują jego samodzielne działanie oraz uczenie się w
klasach 4-6 i dalszej edukacji. W edukacji polonistycznej wyróżniono 6 rodzajów aktywności edukacyjnej ucznia:
1. mówienie,
2. słuchanie,
3. pisanie,
4. czytanie i opracowywanie tekstów,
5. gramatyka,
6. ortografia i interpunkcja.

17

Funkcją nadrzędną języka jest funkcja komunikatywna. Określona sytuacja, w
której znajdzie się dziecko, wymagać będzie zastosowania przez nie odpowiedniej konstrukcji składniowej jego wypowiedzi. Dziecko powinno umieć sformułować zdania o
prostej i poprawnej strukturze, wyrażające jego myśli. Ważna jest umiejętność publicznego występowania, operowanie głosem adekwatnie do sytuacji przekazu, a także kontakt z audytorium, co wiąże sie z nabywaniem umiejętności asertywnego wyrażania
własnych opinii i ocen oraz odbierania i oceniania komunikatów wyrażanych w różnorodnych formach.
18
W zakresie kształcenia literackiego nadrzędną umiejętnością jest rozumienie czytanego teksty polegające na „przekładaniu” języka symbolicznego na język wyobrażeń.
W edukacji elementarnej wyróżnia się trzy poziomy rozumienia tekstu: • wyodrębnianie
z tekstu poszczególnych faktów i wydarzeń, • wyodrębnianie stosunków przyczynowoskutkowych, • wyodrębnianie głównej myśli danego utworu literackiego.
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Obszarem szczególnego zainteresowania i znaczących zmian staje się
więc wychowanie i edukacja. Coraz bardziej ceni się wykształcenie i przygotowanie do życia, pozwalające na adaptację i rozwój w ciągle zmieniających się
warunkach, na wartości traci zaś wiedza teoretyczna, książkowa i nie pomagająca w przystosowywaniu się. Wynika to w dużej mierze ze wzrostu znaczenia i
skuteczności kształcenia integrującego nauczanie z wychowaniem. Wzrasta
także poczucie odpowiedzialności za kształcenie jako proces przygotowywania
ucznia do skomplikowanego i pełnego wyzwań życia. Pojawia się więc potrzeba systemowych zmian podejścia do kształcenia człowieka, co stanowi podstawę nowej Ustawy o Systemie Oświaty19.
Edukacja polonistyczna jest bardzo ważna nie tylko dla nas jako społeczeństwa, ale dla głównych jej odbiorców – dzieci i młodzieży. Niestety system
szkolny jest niedostosowany do dzisiejszego świata, a tak naprawdę szkoła powinna przygotowywać do tego świata, który będzie za 20 lat. Nowoczesne
technologie i idee nie tylko sprawiają „problemy” dla systemu, ale dają wiele
możliwości – trzeba jednak wyjść poza „bezpieczną” strefę i otworzyć się na
zmiany.
Wydaje się, że w dobie rozwoju technologii, komputerów, nauk ścisłych
następuje kryzys polonistyki i nauk humanistycznych. Młodzież mały czyta, nie
uczy się przedmiotów humanistycznych, bo media kształtują im obraz, iż w
tych zawodach nie znajdą pracy.
3. Polonistyka XXI wieku
Przed edukacją stają wyzwania: podniesienia rangi polonistyki – polonista nie może całkowicie poddać się technice, bowiem jest on rzecznikiem dóbr
duchowych człowieka. Nie może jednak wzbraniać się przed nowoczesnym
nauczaniem, gdyż jest ono gwarantem efektywności nauczania. Celem kształcenia polonistycznego jest wprowadzenie uczniów w świat kultury symbolicznej i
muzycznej; prowadzenie uczniów wzwyż ku czytaniu symbolicznemu i interpretacja dzieł muzycznych jest nadrzędnym zadaniem w hierarchii powinności
nauczyciela polonisty. Takie czytanie warunkuje rozwój duchowy, uczy najpierw poprzez kontakt z wartościowymi, wysokoartystycznymi utworami, potem poprzez ćwiczenia w abstrahowaniu i myśleniu symbolicznym.
Omawiając wyzwania edukacji polonistycznej pragnę podkreślać to, co
w dotychczasowych doświadczeniach metodycznych pozostaje wciąż warte
kontynuacji, ale i zachęcać do otwartości, odwagi wobec koniecznych zmian,
wynikających nie tylko z reformy oświaty, ale przede wszystkim z nowych
wyzwań cywilizacji mediów, nowych potrzeb i oczekiwań społecznych.
Skończyły się czasy, gdy nauczyciel występował jako niepodważalny autorytet, coraz więcej kłopotu sprawia motywowanie uczniów do pracy i zaak19

I. Gryniuk-Toruń, Wspomaganie ucznia w rozwoju osobowym jako cel edukacji,
http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=87, dostęp: 11.05.2014.
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ceptowanie przez nich szkolnych obowiązków. W przeszłość odeszła zasada
ministerialnego narzucania jednolitych programów i podręczników. Jednak, jak
zaznacza Stanisław Bortnowski:
Podręczniki do trzech poziomów nauczania: szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej, a nie Podstawa zmieniły krajobraz polonistyki szkolnej.
Ambitne, twórcze, różnorodne, dalekie od uproszczeń, często zaskakujące i
zawsze przeciwne profesorowi Bladaczce, odświeżyły wybór utworów, zaproponowały ciekawe interpretacje, poszerzyły odwołania kontekstowe, szczególnie
te dotyczące sztuki. Niestety, adresatem interesujących, ale zarazem opasłych
książek nie stał się uczeń przeciętny. Idea Podstawy, aby odejść od encyklopedyzmu i skupić się na wybranych treściach, zagubiła się – przede wszystkim w
gimnazjum traktowanym często z naukowym rozmachem. Bogactwo definicji i
terminów, nadmiar eseistyki kosztem literatury, zawiła składnia, uniwersytecki
wykład – wszystko to spowodowało rozdźwięk miedzy koniecznym samoograniczeniem polonistyki na każdym etapie nauczania a rzeczywistością literacką
wykreowaną w książkach dla mas20.
Podarowana środowisku szkolnemu wolność wyboru okazała się niezwykle wymagająca: to nauczyciel sam, na własną odpowiedzialność, musi
wskazać ten najlepszy podręcznik, z kilkudziesięciu, jakie są dostępne, sam
musi dobrać optymalne metody nauczania, zaplanować proces dydaktyczny,
dostosować go do indywidualnych potrzeb i możliwości poszczególnych klas,
określić zakres wolności uczniów, w tym także stopień wolności interpretacji.
Powinien liczyć się ze zdaniem rodziców, oczekujących, że ich pociechy zostaną doskonale przygotowane do kolejnego etapu edukacji, musi uwzględniać
specyficzne trudności w uczeniu się wielu wychowanków, a także rozmaite
zaburzenia ich zachowań, łącznie z wszechogarniającą agresją. Nauczyciel staje
wobec konieczności poradzenia sobie z problemami, jakich w takiej skali nie
znali uczący przed kilku laty, w tym – głównie – z problemem nieczytania przez
uczniów lektur szkolnych, a także lekceważenia kultury wysokiej i tradycji
historycznej. Coraz częściej słyszy się głosy, że walka pedagogów z obojętnością uczniów nie tylko wobec literatury, ale i wobec dotychczas uznawanych
wartości, norm i zasad, w tym także zasad poprawnej polszczyzny – to walka z
góry skazana na porażkę. Nie lekceważąc tych wszystkich zagrożeń i wyzwań,
wyrażam nadzieję, że wiedza o nich, ustawiczne wsłuchiwanie się w potrzeby
uczniów i doskonalenie własnych umiejętności pedagogicznych pozwala nauczycielom przeżywać prawdziwą satysfakcję ze wspólnego odkrywania świata
kultury. Wymaga to jednak ciągłego kształcenia się, szukania nowych rozwiązań, doskonalenia warsztatu, by móc zmierzyć się z problemami kolejnych pokoleń wychowanków. Nie program kompetencji najnowszej generacji lecz żywa
20

S. Bortnowski, Czy nowa Podstawa programowa zmieni nauczanie języka polskiego? [w:] Edukacja polonistyczna wobec trudnej współczesności, red. taż, Kraków
2010, s. 19.
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inteligencja i pełne zrozumienie celów kształcenia humanistycznego powinno
decydować o poziomie nauczania. Polonista powinien dbać o merytoryczną
wiedzę swoją i wymagać jej od uczniów zarówno w sferze literackiej, jak i kultury języka. Powinien rozwijać pasje, uzdolnienia i zainteresowania uczniów.
Nauczyciele muszą także umieć rozpoznawać zagrożenia współczesności, diagnozować choroby wynikające z przemian cywilizacyjnych i rozwoju
techniki, z zaniku lub dewaluacji wartości, czy też ze słabości systemu edukacji
i sami – najpierw dla siebie – poszukiwać antidotum przeciw ich niszczycielskiej sile21.
W dyskusjach nad bankructwem humanistyki nie brakuje głosów obwiniających za kryzys wartości także współczesną edukację. Nie ponowi ona
wprawdzie odpowiedzialności za niepokojące konsekwencje przeobrażeń społecznych i cywilizacyjnych czy rozwój technologii informatycznych, które
zmieniły cele i sposoby przyswajania wiedzy, a także jej zakres. Najbardziej
znaczący wydaje się grzech zaniedbania, który był wynikiem zjawisk, które
zbiegły się w tym samym czasie wprowadzenie zewnętrznego systemu egzaminowania uczniów, który wkrótce zaczęto postrzegać jako system oceniania skuteczności nauczycieli i przekładać na rankingi szkół; nacisków gospodarki rynkowej, której dotkliwym przejawem była groźba redukcji zatrudnienia również
w obszarze szkolnictwa, pogłębiana dodatkowo niżem demograficznym. Obawa
przed utratą pracy, wzmacniania jeszcze kryzysem autorytetu nauczyciela, mobilizowała uczących do skupiania się na osiąganiu przez uczniów jak najlepszych wyników na egzaminach kończących poszczególne etapy edukacji, kosztem rezygnacji z rozwijania tych umiejętności, które nie są mierzone przez testową formę sprawdzianu”22.
Konkluzja
Żyjemy w okresie potężnych wyzwań i problemów narodowych, regionalnych i globalnych. Te wyzwania i zadania oraz ogrom informacji23 prowadzą
21

A. Janus-Sitarz, Wstęp. [w:] Edukacja polonistyczna…, dz. cyt., s. 12.
A. Janus-Sitarz, Przygotowani do wolności? (O odpowiedzialnych wyborach lektur i sposobów ich interpretacji). [w:] Edukacja polonistyczna…, dz. cyt., s. 37-38.
23
Zjawisko „nadmiaru informacji” bądź informacyjnego przeładowania (information overload) jest naturalną konsekwencją rosnącej podaży informacji. Koszty ich
dystrybucji systematycznie spadają, jednak możliwości przetwarzania informacji przez
ludzki mózg nie uległy znaczącemu powiększeniu w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat.
Mimo to współczesne instytucje edukacyjne nadal zorganizowane są tak, jakby osoby
korzystające z nich odczuwały niedobór informacji. Realia wymagają od instytucji
edukacyjnych czegoś innego - przekazywania różnorodnych umiejętności związanych z
szeroko rozumianym przetwarzaniem informacji. Jedną z takich umiejętności jest zdolność do utrzymania orientacji w otoczeniu w warunkach nadmiaru informacji. J. A.
Fazlagić, Zjawisko „nadmiaru informacji” a współczesna edukacja, http://www.ementor.edu.pl/artykul/index/numer/36/id/773, dostęp: 28.05.2014.
22
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do ,,zmęczenia” ludzi i powstania poczucia niepewności i zagrożenia. Dotyczy
to również edukacji24. Jak pisze F. Mayor:
(…) klasyczne systemy i formy edukacji nie nadążają za realiami ekonomicznymi i społecznymi”. Nowe technologie są tylko narzędziem, instrumentem, który – pomagając rozwiązywać problemy – może jednocześnie przyczyniać się do wzrostu nierówności25. Mirosław J. Szymański zauważa: ,,(…) w
wyniku globalizacji bogaci stają się jeszcze bogatsi, biedni jeśli nawet nie wpadają w jeszcze większą biedę, dostrzegają, że dystans ekonomiczny między nimi
a ludźmi materialnie uprzywilejowanymi stale się powiększa26.
Globalizacja, oprócz niewątpliwych korzyści, niesie ze sobą wiele ujemnych konsekwencji, takich jak wzrost nierówności ekonomicznych, co prowadzi
do zepchnięcia ogromnej części mieszkańców świata na margines pozbawiony
szans na udział w dobrodziejstwach tego procesu. P. H. Dembiński stwierdza:
,,Postęp mierzony liczbą telefonów komórkowych, faksów, komputerów, połączeń internetowych na 1000 mieszkańców jest bardzo duży”, ale autor dodaje,
że ,,widoczny jest dystans, jaki dzieli grupę państw wysoko rozwiniętych od
rozwijających się i państw trzeciego świata”27. Jednak mimo tych kontrowersji
fundamentalne znaczenie rewolucji informacyjnej dla procesów zachodzących
we współczesnym świecie jest bezdyskusyjne.
Tradycyjna szkoła nie jest przygotowana do „podejmowania współczesnych wyzwań cywilizacyjnych. Zbyt powoli reaguje na zmiany. Trudności
wynikają przede wszystkim stąd, że systemy oświatowe nadal koncentrują się
na zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych społeczeństw rolniczych i przemysłowych”28. Wychodząc naprzeciw potrzebom współczesnego społeczeństwa globalnego ,,szkoła przyszłości musi więc pomóc uczniom w krytycznym postrzeganiu rzeczywistości, w odkrywaniu, analizowaniu i interpretowaniu pojęć i
znaczeń”29.
J. Tischner pisał: ,,nasz współczesny człowiek wkroczył w okres głębokiego kryzysu30 swej nadziei.(…) Podstawowym wymiarem nadziei jest skie24

Cz. Banach, Strategia i prognoza rozwoju edukacji w Polsce do roku 2020 – zadania nauk pedagogicznych. [w:] Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis,
Kraków 2008, s.61.
25
F. Mayor, Przyszłość świata. UNESCO 1999, red. W. Rabczuk, Warszawa 2001, s. 378.
26
M. J. Szymański, Edukacyjne wyzwania globalizacji, [w:] ,,Edukacja” nr 4(80),
Warszawa 2002, s.6.
27
P. H. Dembiński, Globalizacja – wyzwanie i szansa. [w:] Globalizacja, red. J.
Klich, Kraków 2001, s.19.
28
R. Pachociński, Oświata i praca w erze globalizacji, Warszawa 2006, s. 35.
29
Tamże.
30
„Zmierzamy ku katastrofie. W PRL była sowietyzacja, dziś jest amerykanizacja
w szczególnie uległy sposób – mówi w rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną prof.
Bogusław Śliwierski, przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk i członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. I mówi, że już nawet w
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rowanie ku przyszłości. Nadzieja jest tą duchową siłą, która steruje z ukrycia
ludzkim dramatem, pozwala człowiekowi pokonać przeszkody teraźniejszości i
zwracać się ku przyszłości. W ten właśnie sposób nadzieja wzbudza w świadomości wspólnoty jakiś mniej lub bardziej określony projekt jutra”31.
Strona nowoczesności mówi, że cechą dzisiejszej szkoły jest konserwatyzm, szkolna rutyna, która ciągle jeszcze dominuje nad próbami samodzielnego, twórczego poruszania się w obrębie tekstów najnowszej kultury. Przeważa
opinia, że szkoła nie przygotowuje ucznia do przyszłego życia zawodowego, nie
idzie z duchem czasu, wyposaża ucznia w tomy wiedzy, która jako niemożliwa
do wykorzystania ulatuje zaraz po opuszczeniu bram szkoły32.
Jak słusznie zauważa Anna Pilch, samo unowocześnienie szkolnej polonistyki „zobligowane wymogami czasu i teraźniejszością multimedialną i cyberprzestrzenią, konieczność sprostania nowej rzeczywistości, dostosowania się
do oczekiwań uczniów, ich gustów i preferencji nauczania literatury i języka
polskiego, nie oznacza, że ich kryteria są jedynie słuszne, a przemiany idą w
dobrym kierunku. Nie oznacza, że literatura, wiedza o kulturze i języku, umiejętności interpretacji tekstów zyskają w stu procentach na nowoczesności.
Stanach Zjednoczonych osoby odpowiedzialne za kształcenie młodego pokolenia doszły
do wniosku, że testy wiedzy to nie droga do sukcesu, a ślepa uliczka: Testy nie mierzą
głębi wiedzy i jej zakresu, ale powierzchowne umiejętności i kompetencje. Tymczasem
wiedza uczniów jest wynikiem nie tylko pracy nauczyciela z uczniami, ale także ich
samokształcenia, umiejętności i samodzielności uczenia się, a przede wszystkim jest
uwarunkowana pozycją społeczno-ekonomiczną środowiska rodzinnego uczniów,
zwłaszcza wykształceniem ich rodziców. Prof. Śliwierski mówi, że rynek oświatowy
opanowała ukryta prywatyzacja, gdyż do edukacji publicznej przenosi się rozwiązania
znane z firm, koncernów, zobowiązujące do pilnowania efektywności, optymalizacji
kosztów i zysków. Innymi słowy jakość polskiego szkolnictwa mierzy się unijnymi
wskaźnikami, które warunkują, gdzie trzeba zaoszczędzić, ograniczyć środki z budżetu,
ciąć etaty. I dodaje, że dla niego polska edukacja przypomina chińską fabrykę, gdzie
liczy się cena i ilość a jakość to rzecz wtórna. Kogo produkuje polska szkoła? Profesor
nie ma wątpliwości, że szkoła nie uczy ich (uczniów – przyp. red.) już umiejętności
związanych z krytycyzmem, analizowaniem zjawisk w kategoriach przyczynowoskutkowych, wyciąganiem wniosków. To zostało zredukowane przez samych nauczycieli. Nie dlatego, że nie chcą tego uczyć, ale takie są dzisiaj podstawy programowe (...)
Wypuszczamy pokolenia nastawione zadaniowo, egoistycznie, unikające zagrożeń. A
przecież istotą edukacji powinno być wykształcenie osobowości żyroskopowych, wewnątrzsterownych, kierujących się własnym rozumem, sumieniem, wartościami i poczuciem odpowiedzialności". Czarne chmury nad polską edukacją nie odejdą za szybko.
Widząc to, co dzieje się w resorcie minister Szumilas, włosy stają dęba. Czy Polska
stanie się krajem intelektualnych analfabetów?” http://www.fronda.pl/a/edukacyjnakatastrofa-w-prl-byla-sowietyzacja-dzis-jest-amerykanizacja,27932.html 01.05.2014.
31
J. Tischner, Myślenie według wartości, Kraków 1993, s.10, 481-482
32
A. Pilch, Polonistyka nowoczesna – nowe wyzwania i tradycja. [w:] Edukacja
polonistyczna…, dz. cyt., s. 66.
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Konwencja i style, jakimi kierują się sztuka i literatura, programy u postulaty,
jakimi kieruje się szkoła, mają to do siebie, że stosują je zarówno artyści wielcy
i prawdziwi, jak i grafomani, nauczyciele światli, dobrzy i kompetentni, jak i
mierni, nieoczytani, choć nowocześni”33.
Zadaniem szeroko pojętej polonistyki jest nie tylko przekazanie pewnej
wiedzy, wykształcenie umiejętności i sprawności, ale także, a może przede
wszystkim, wychowanie wrażliwego człowieka, takiego, który dostrzeże potrzeby innych, zaakceptuje odmienność ich poglądów, będzie umiał docenić
wartości, które reprezentują34. Rolą szkoły nie może być wyłącznie uczynienie
dzieci mądrymi, ale uczynienie ich mądrymi i dobrymi. Musimy pomóc im
dobrze żyć i to sprawi, że wspólne dzieło będzie kwitło. Jeżeli szkoły i nauczyciele będą wykonywać tylko pół roboty, każde dziecko i wszyscy inni ludzie
będą w niebezpieczeństwie.
W Polsce od kilkunastu lat dokonuje się konfrontacja nowych idei pedagogicznych z różnymi kierunkami filozoficznymi, socjologicznymi i ekonomicznymi. Jednak jak stwierdza Czesław Kupisiewicz35: „Myśli, wskazówki i
postulaty głoszone nawet przez najwybitniejszych intelektualistów tylko z trudem torują sobie drogę do edukacyjnej praktyki [...], można tylko marzyć, aby
wiek XXI stał się stuleciem bardziej przyjaznym dla edukacji”36.
Streszczenie
Współczesna edukacja polonistyczna jest zdeterminowana dwojako: z jednej
strony obszarem oddziaływań, wobec którego musi się opowiedzieć, są przemiany,
jakie dokonały się we współczesnej humanistyce, a w szczególności – poststrukturalny zwrot metodologiczny, jaki został zapoczątkowany pod konie XX wieku. Z
drugiej – podlega on presji przemian w sposobie percepcji świata i myślenia o
świecie, jak również kształtowania się nowej świadomości i norm zachowań wśród
młodych pokoleń, które są inspirowane przez nowoczesne technologie informatyczne i środki masowego przekazu fundujące nową kulturę37.
Summary
Contemporary Polish language education is determined in two ways: on
the one hand, the area of impacts, to which must be told, there are changes that
have taken place in the contemporary humanities, in particular reimbursement
33

Tamże, s. 67.
A. Janus-Sitarz, Wstęp. [w:] Tamże, s. 9.
35
C. Kupisiewicz, M. Kupisiewicz, Złote myśli o wychowaniu i kształceniu. Wybór
cytatów, Warszawa 2005.
36
Edukacja: jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO, red. J. Delors, tł. W.
Rabczuk, Radom 1998, s. 98.
37
R. Cudak, Edukacja literacka cudzoziemców w sytuacji przemian,
http://www.postscriptum.us.edu.pl/pdf/ps2012_2_03.pdf, dostęp: 01.06.2014.
34
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methodology, which was launched under the horses of the twentieth century. On
the other hand - it is subject to pressure changes in the way perception of the
world and thinking about the world, as well as the formation of a new awareness and standards of behavior among young generations who are inspired by
modern information technology and mass media by founding a new culture.
Bibliografia
Banach Cz., Humanistyczne aspekty działania edukacyjnego, „Forum Myśli
Wolnej” 48(2011).
Banach Cz., Strategia i prognoza rozwoju edukacji w Polsce do roku 2020
– zadania nauk pedagogicznych. [w:] Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis, Kraków 2008.
Bortnowski S., Czy nowa Podstawa programowa zmieni nauczanie języka
polskiego? [w:] Edukacja polonistyczna wobec trudnej współczesności, red. taż,
Kraków 2010.
Chodubski A., Edukacja a wartości cywilizacji współczesnej. [w:] Wartości
- Edukacja – Globalizacja, red. W. Kojsa, Cieszyn 2002.
Cudak R., Edukacja literacka cudzoziemców w sytuacji przemian,
http://www.postscriptum.us.edu.pl/pdf/ps2012_2_03.pdf, dostęp: 01.06.2014.
Dembiński P. H., Globalizacja – wyzwanie i szansa. [w:] Globalizacja, red.
J. Klich, Kraków 2001.
Edukacja: jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO, red. J. Delors, tł.
W. Rabczuk, Radom 1998.
Fazlagić J. A., Zjawisko „nadmiaru informacji” a współczesna edukacja,
http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/36/id/773, dostęp: 28.05.2014.
Gabryś L., Wyzwania globalizacji wobec systemu edukacji. [w:] Szkoła wobec
społecznych i kulturalnych wyzwań globalizacji, red. W. Kojsa, Cieszyn 2003.
Gryniuk-Toruń I., Wspomaganie ucznia w rozwoju osobowym jako cel edukacji, http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=87, dostęp: 11.05.2014.
http://www.fronda.pl/a/edukacyjna-katastrofa-w-prl-byla-sowietyzacjadzis-jest-amerykanizacja,27932.html dostęp” 01.05.2014.
Kohlberg L., Mayer R., Rozwój jako cel wychowania, Toruń 1990.
Kołodziejczyk W., O czym jeszcze zapomina dziś szkoła?,
http://www.edunews.pl/system-edukacji/szkoly/2247-o-czym-jeszczezapomina-dzis-szkola, dostęp: 12.05.2014.
Kupisiewicz C., Kupisiewicz M., Złote myśli o wychowaniu i kształceniu.
Wybór cytatów, Warszawa 2005.
Łukaszewicz R., Edukacja z wyobraźnią, systemowy obraz edukacji. [w:] Edukacja alternatywna - dylematy teorii i praktyki, red. B. Śliwierski, Kraków 1992.
Mayor F., Przyszłość świata. UNESCO 1999, red. W. Rabczuk, Warszawa 2001.
Pachociński R., Oświata i praca w erze globalizacji, Warszawa 2006.

136

Pakuła M., Edukacja jako czynnik poprawy jakości życia ludzi starszych,
„Edukacja Dorosłych” 3(1996). Radziewicz-Winnicki A., Roter A., Ryzyko
transformacyjne nowego ładu społeczno-edukacyjnego, Katowice 2004.
Skrzydo M., Edukacja w społeczeństwie opartym na wiedzy w kontekście
rozwoju
osobowości
ucznia,
http://www.ementor.edu.pl/artykul/index/numer/29/id/632, dostęp: 02.02.2014.
Swieżawski S., Alfabet duchowy, opr. L. A. Wawrzyńska-Furman, Kraków 2004.
Szymański M. J., Edukacyjne wyzwania globalizacji. [w:] ,,Edukacja” 4(80).
Tischner J., Myślenie według wartości, Kraków 1993.
Wielecki K., Młodzież i edukacja po wielkiej zmianie. [w:] Edukacja i młodzież wobec społeczeństwa obywatelskiego, red. K. Przyszczypkowski, A. Zandecki, Poznań-Toruń 1996.
Wojnar I., dekada rozwoju kulturalnego – nowe propozycje dla edukacji. [w:]
Edukacja wobec wyzwań XXI wieku, red. I. Wojnar, J. Kubin, Warszawa 1997.
Wojnar I., Światowa dekada rozwoju kulturalnego – nowe propozycje dla
edukacji. [w:]Edukacja wobec wyzwań XXI wieku, red. Warszawa 1997.

137

138

Rozdział II

ASPEKT PEDAGOGICZNY

139

140

Tomasz Czura (UWM)
Wychowywać do wolności- aksjologiczny wymiar edukacji
Wstęp
Problem wychowania wiąże się z transmisją wartości. Można powiedzieć, iż proces wychowania opiera się na przekazie wartości intelektualnych,
moralnych, religijnych, który to przekaz odbywa się na płaszczyźnie spotkania,
gdzie powinna ukształtować się więź między wychowawcą a wychowankiem.
W tym sensie można powiedzieć, iż proces wychowawczy jest wzrastaniem do
przyjęcia i uczynienia wartości swoimi zarówno przez wychowawcę jak i wychowanka. Spotkanie, które dokonuje się w aksjologicznym wymiarze przynosi
efekty o wiele większe i trwalsze niż oparcie procesu wychowawczego na bazie
szacunku, którego szuka się w procesie podporządkowania sobie wychowanków przez wychowawców. Spotkanie, które dokonuje się miedzy wychowawcą
a wychowankiem powinno dążyć do coraz większego pobudzania wolności i
powinno stwarzać atmosferę wzajemnego zaufania. Tischner pisze: „ W wychowaniu chodzi o to, aby wyprowadzić człowieka ze świata lęku do świata
odpowiedzialności. To jest dosyć trudne, bo zależy od sytuacji, w jakiej wychowanek się znajduje: czy w ogóle stworzono mu w życiu sytuację, w której
byłby odpowiedzialny za coś innego oprócz siebie”1. Powyższy cytat zawiera w
sobie zdecydowane odniesienie aksjologiczne. Po pierwsze, zwraca uwagę na
to, iż proces wychowania polega na ciągłym dążeniu do pozbycia się lęku, który
przebiega w kierunku odkrywania przez wychowanka świata odpowiedzialności, z czym wiąże się problem bycia wolnym do podjęcia samodzielnego i odpowiedzialnego życia. Dla Tischnera bowiem wolność wiąże się z odpowiedzialnością. Na innym miejscu pisze on: „Nie wystarczy czysto zewnętrzne
odzyskanie wolności. Zniewolenie może przeniknąć do wnętrza człowieka i stać
się jego drugą naturą. Są ludzie, którzy po zniknięciu pierwszej niewoli, odkrywają, jak wielkim przywilejem może być dla człowieka pozostawanie w cudzej
niewoli. Mimo takich czy innych niedogodności, niewola dostarcza człowiekowi poczucia zupełnej niewinności”2. Stąd proces wychowania powinien być
nieustannym wzrastaniem do wolności, w przeciwnym razie stanie się procesem
powrotu do niewoli, która uniemożliwia dorastanie do samodzielnego życia. Po
drugie, proces wychowawczy polega na wychodzeniu przez wychowanka ze
świata egoizmu w świat bycia dla innego, co jest nieusuwalnym warunkiem
dojrzałości. Człowiek skupiony wyłącznie na sobie nie jest zdolny do dialogu i
spotkania. Bez pozostawania dla drugiego nie ma dojrzałości, ponieważ człowiek socjalizuje się i wzrasta w spotkaniu, dzięki niemu staje się dorosłym.
1
2

J. Tischner, Alfabet Tischnera, wyd. Znak, Kraków 2012, s. 293.
Tamże, s. 286.
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Dlatego celem tego artykułu będzie ukazanie procesu wychowawczego jako
nieustannego zdobywania wolności przez wychowanków, ale i wychowawców
w ich wzajemnym spotkaniu. By sprostać temu zadaniu należy odkryć cały
horyzont aksjologiczny towarzyszący procesowi wychowania, a następnie ukazać proces wychowania jako historię spotkania wychowawcy obdarzonego autorytetem oraz wychowanka, który poszukuje nie tylko wiedzy, ale przede
wszystkim wartości, na których może oprzeć swoje życie.
1. Wolność
Istnieją różne kręgi wolności. Można ją rozumieć w aspekcie religijnym,
gdzie wolność jest darem Boga: „ku wolności wyswobodził nas Chrystus” (por
Ga 5, 1); „Nie jesteś już niewolnikiem lecz synem…” (por Ga 4, 3-7). Istota
religijnej wolności objawia się w dialogu Jezusa z bogatym młodzieńcem. Jezus
wzywa młodzieńca do porzucenia wszystkiego co posiada po to, by będąc wolnym, łatwiej mógł Go naśladować3. Nie chodzi o to, by nie posiadać niczego,
ale o to, by posiadanie nie zagrażało wolności. W ten sposób ukazuje się obraz
wolności jako procesu, w którym człowiek wezwany jest do dojrzewania w
naśladowaniu jakiegoś wzoru. W tym przypadku chodzi o Jezusa, o to by być
wolnym do bycia jak On, to znaczy by ostatecznie poświęcić swe życie dla innych.To zewnętrzne naśladowanie przez dar Ducha Świętego staje się wewnętrznym upodobnieniem do Chrystusa. Dar Ducha Świętego sprawia, że
wolność nie jest wartością wyizolowaną, ale istnieje w ciągłej dynamice z innymi wartościami. Wolność w wymiarze religijnym powiązana jest z cnotami,
wartościami teologalnymi, a więc z wiarą, nadzieją i miłością. Jak to zostało
powiedziane, wolność jako dar Boga udzielana jest przez Chrystusa, a wartości
teologalne pośredniczą w tej relacji, w której człowiek-uczeń wchodzi do szkoły Jezusa-Mistrza. Jest to szkoła wiary, ponieważ Chrystus przyniósł człowiekowi ostateczne objawienie Ojca. Jest to szkoła nadziei, ponieważ Duch Święty
darowany przez Ojca, a w ekonomii zbawczej również przez Syna, otwiera
wierzącego-ucznia na nieoczekiwaną przyszłość z Bogiem. Wreszcie należy
podkreślić, iż jest to szkoła miłości, gdyż człowiek przez Chrystusa ma udział w
trynitarnej miłości Boga w Trójcy. Ucząc się tej miłości człowiek staje się coraz
bardziej wolny, a wraz z wolnością osiąga dojrzałość.
Innym kręgiem wolności jest jej aspekt kulturowy. Człowiek funkcjonuje
w społeczeństwie, gdzie dorasta do tego, żeby budować kulturę narodu, z którego się wywodzi. Cechą kultury demokratycznych społeczeństw jest wolność,
wyrażająca się w istnieniu przestrzeni publicznej, w której nie powinna panować cenzura. Jedyną instancją kontroli przestrzeni publicznej może być w takich przypadkach sąd, do którego może odwołać się osoba uznająca, że zostały
naruszone jej dobra osobiste lub uczucia religijne, patriotyczne. Istnienie wolnej
przestrzeni publicznej jest wielkim bogactwem państw demokratycznych, co
3
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sprzyja wolnemu i odpowiedzialnemu wychowaniu. W tak pojętej przestrzeni
publicznej wychowanek nie musi dokonywać wyboru pod wpływem zewnętrznego, często apodyktycznego autorytetu, ale może samemu dokonać weryfikacji
wartości, by odrzucić te zagrażające jego godności, a wybrać te, które prowadzą
do jej rozwoju. W takich przypadkach pilnym zadaniem pedagoga jest wyrobienie u wychowanka takich kryteriów wewnętrznych, które pozwolą na skuteczne
poruszanie się w przestrzeni publicznej.
Również w tym przypadku wolność nie jest wyizolowaną wartością, lecz
egzystuje w dynamice z innymi wartościami, z których naczelną wydaje się
praworządność. Szacunek wobec prawa powinna charakteryzować wychowawcę, który z kolei przekazuje go wychowankowi. Jednak żeby to odniesienie do
prawa nie było czysto zewnętrzne, potrzeba zbudować w wychowanku prawe
sumienie, to znaczy taki zmysł, który będzie aplikował ogólną normę do konkretnej sytuacji, w jakiej znajduje się wychowanek. Sumienie dobrze ugruntowane to takie, które opiera sięna powszechnie przyjmowanych normach, które
chociaż podlegają historycznym zmianom, to jednak posiadają jakąś przestrzeń
uniwersalną. Wychowanek, który został przygotowany przez wychowawcę do
działania zgodnie z sumieniem, gotowy jest do tego, żeby wejść w dorosłość i
dobrze radzić sobie w gąszczu dylematów moralnych.
Problem sumienia otwiera nas na indywidualny, osobisty krąg wolności.
Jest to krąg najbardziej intymny, wewnętrzny i osobisty, ponieważ dotyka samego rdzenia ludzkiego wnętrza. W tym kręgu człowiek doświadcza siebie jako
wartości4. To doświadczenie pozwala mu być wolnym, ponieważ mając świadomość siebie jako wartości nieprzechodniej i nienaruszalnej, człowiek staje się
odporny na zniewolenie zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne. Człowiek odbierając siebie jako wartość nieusuwalną, nie może popaść w zniewolenie, ponieważ żadne działanie jego ani kogoś z zewnątrz nie może odebrać mu jego
godności….
W tym kontekście pojawia się problem przymuszania dzieci przez rodziców do praktyk religijnych. Czy rodzic powinien zmuszać swoje dziecko do
niedzielnej Mszy Świętej? Czy powinien przymuszać do sakramentów, codziennej modlitwy? Na powyższe pytania większość ludzi odpowiada negatywnie. Jednak jak pokazują badania nie jest to takie oczywiste5. Większość rodziców wierzących każe chodzić swoim dorastającym dzieciom do Kościoła pomimo ich zdeklarowanej niewiary, ponieważ nie akceptuje ich wyboru. Stąd
powstaje podwójny problem. Z jednej strony uczy się dzieci postaw pełnych
hipokryzji6, a z drugiej jeszcze bardziej odpycha się je od Kościoła i Boga. Pod4
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czas gdy zdecydowanie lepszy efekt wychowawczy przynosi przykład poprawnego religijnego życia rodziców, którzy nie używają przemocy w postaci szantażu emocjonalnego, ale swoim życiem świadczą o Bogu7. Postawa, w której
rodzic wskazuje na wiarę jako na coś ważnego w jego życiu, przy jednoczesnym obdarzeniu dziecka przestrzenią wolności, skutkuje tym, iż dziecko może
samo odkryć wiarę jako wartość dla siebie. Wtedy religia przestaje być fundamentalizmem, a staje się więzią rodzica z dzieckiem w szerszej wspólnocie
wierzących. By jednak mogła zawiązać się owa więź potrzeba wydarzenia spotkania, które jest horyzontem wartości oraz prawdziwą szkoła dorastania.
2. Spotkanie
Spotkanie jest miejscem wychowania, szkołą dorastania. Bez spotkania
wychowanie szybko zmienia się w tresurę. Tischner tak pisał o spotkaniu: „Spotkanie to najgłębsze i najbardziej bogate z doświadczeń, jakie człowiek może w
swoim życiu przeżyć. Kto nie spotkał na swojej drodze człowieka, ten, można
powiedzieć, zmarnował swoje życie”8. W spotkaniu zaczyna się i kończy proces
wychowania. Dzieje się tak, ponieważ między wychowankiem a wychowawcą
musi wytworzyć się więź, bez której nie ma mowy o wzrastaniu do wartości,
nie ma mowy o wolności, niezbędnej do tego, by wychowanie przynosiło efekty. Spotkanie powoduje, że wychowanek i wychowawca patrzą w tym samym
kierunku, uznają te same wartości. W spotkaniu wychowanek rozpoznaje, że
głoszone mu przez wychowawcę wartości nie są tylko pustymi deklaracjami,
ale mają pokrycie w konkretnym działaniu. Dlatego można powiedzieć, że spotkanie wiąże proces wychowania z wartościami niezbędnymi do tego, by proces
ten był udany. Jednak w kulturze, w której coraz częściej wartości stają się
przedmiotem umowy między zainteresowanymi stronami, pojawia się problem
istnienia horyzontu wartości, które byłyby niezależne od czyichś opinii. Czy
takie wartości w ogóle istnieją? Jak do nich dotrzeć? Jak je udowodnić? Nie ma
łatwych odpowiedzi na powyższe pytania, ale można wskazać kierunek ich
poszukiwań. Spotkanie bowiem zawiera w sobie oprócz dwóch relacji (wychowanka do wychowawcy i wychowawcy do wychowanka) odniesienie do wymiaru transcendentnego, jest ono wezwaniem do wyjścia naprzeciw sobie, ale i
razem naprzeciw tajemnicy. Tischner pisał: „Spotkanie pociąga za sobą istotną
zmianę w przestrzeni obcowań. Ten, kto spotyka, wykracza- trascenduje- poza
siebie w podwójnym sensie tego słowa: ku temu, komu może dać świadectwo
(w stronę innego), i ku Temu, przed kim może złożyć świadectwo (przed NimTym, kto żąda świadectwa)…”9. Dalej ten sam autor pisze: „Podejmując dialog
z drugim, przychodzę ku niemu z wnętrza jakiejś hierarchii; i drugi, podejmując
dialog ze mną, przychodzi ku mnie z wnętrza hierarchii. Dialog będzie tylko
7
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wtedy owocny, gdy nasze hierarchie będą podobne lub gdy będą zdolne
upodobnić się do siebie”10. Można zatem powiedzieć, że wydarzenie spotkania
charakteryzuje się podwójnym ruchem aksjologicznym, to znaczy w kierunku
drugiego człowieka, a poprzez niego i wraz z nim w kierunku wartości, które
transcendują człowieka. To samo można powiedzieć o procesie wychowawczym, który również zawiera w sobie ten podwójny ruch. Z jednej strony przebiega między wychowankiem a wychowawcą i ogniskuje się we wzajemnym
zaufaniu, a z drugiej strony znajduje również odniesienie w hierarchii wartości,
które są wspólne dla uczestników procesu wychowawczego.
Rzeczywistość spotkania w aspekcie wychowawczym istotna jest też z
innego powodu. Między wychowawcą a wychowankiem istnieje bowiem nie
tylko transmisja wartości, nie tylko oboje doświadczają transcendencji w kierunku „bycia dla innego”, ale nadto spotkanie sprawia, że zawiązuje się więź
miedzy uczestnikami spotkania. Więź tę należy widzieć w asymetrycznej optyce, to znaczy nie jako relacja wzoru do naśladowania w stosunku do naśladującego, co miałoby tylko zewnętrzne znaczenie, ale jako bycie w gotowości do
przyjścia z pomocą, która to gotowość powinna charakteryzować wychowawcę.
Wychowawca powinien być do dyspozycji zawsze wtedy, gdy wymaga tego
sytuacja w jakiej znalazł się wychowanek. Istotne to jest zwłaszcza w relacji
rodzic-dziecko, ale nie tylko. Poczucie bezpieczeństwa, z którym dziecko zwraca się do swego ojca/matki wyrasta z więzi, która z kolei wyłania się ze spotkania. Ta zakorzeniona w naturze ludzkiej asymetryczna relacja ojca/matki do
dziecka jest również przyjęta i mocno zaakcentowana w kulturze. Wiele dzieł
sztuki, kina, teatru opowiada o poświęceniu z jakim rodzice angażują się w
pomoc swoim dzieciom. Warto w edukacji przywoływać te obrazy, opowiadania, które ukazują i pogłębiają relację rodzica do dziecka. Dzięki temu może
wykształcić się w kulturze paradygmat pełnej miłości więzi miedzy rodzicami a
dziećmi, co w czasie obecnym, gdzie pośpiech i żądza sukcesu niszczą relacje,
jest zadaniem bardzo pilnym.
Z tego, co do tej pory zostało powiedziane wynika, że spotkanie należy
do istoty procesu wychowawczego. Bez niego wychowanie gubi swój podstawowy kierunek, zbacza z drogi do osiągnięcia swego celu- dojrzałości osobowej, zarówno w odniesieniu do wychowanka jak i wychowawcy.
3. Dojrzałość
Bycie dojrzałym, ukształtowanym i w jakimś sensie spełnionym człowiekiem, charakteryzuje się dwoma powiązanymi ze sobą cechami; autonomią
oraz odpowiedzialnością. Autonomia z jaką dojrzały człowiek podejmuje decyzje wskazuje na wolność pojętą jako przestrzeń, w której rozwija się osobowość
człowieka. Z kolei odpowiedzialność pojawia się w zasadzie w tym samym
momencie, w którym człowiek odkrywa wolność, ponieważ przestrzeń wolno10
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ści jest jednocześnie przestrzenią spotkania. Proces wychowawczy polega zatem na tym, żeby porządek wolności skorelował się wewnętrznie z porządkiem
spotkania. Stąd rodzi się pytanie o to, co jest bardziej pierwotne, wolność czy
spotkanie? Czy człowiek powinien osiągnąć wolność i dopiero wtedy będzie
zdolny do spotkania, czy też odwrotnie, spotkanie jest pierwotne i dopiero na
nim budowana jest wolność?
Powyższych pytań nie można rozpatrywać przez pryzmat ich przeciwstawiania, przeciwnie, należy uznać, iż zarówno wolność, jak i spotkanie wzajemnie się dopełniają. Chodzi o to, że różnie stawiano akcenty, rozpatrując wzajemną relacje między wartością a jej dynamizmem. Stąd niemiecki teolog Walter Kasper kładzie akcent na wolność rozpatrywaną w kategoriach teologicznych. Dla niego istota Boga to nie stateczna substancja, ale wolność działająca
w miłości11. Bóg nie jest postrzegany w kategoriach bytu, ponieważ człowiek
doświadcza Go jako doskonałej wolności, która udziela siebie w miłości. Dlatego Bóg biblijny nosi konkretne imię, a Jego działanie ogniskuje się wokół wyzwolenia12. Człowiek doświadczając tak pojętego objawienia się Boga, sam
doświadcza tego, że nosi w sobie podobieństwo do swego Stwórcy, iż sam jest
istotą relacyjną, to znaczy, że sam jest wolnością. Nie jest to jednak wolność
zamknięta, odizolowana, ale taka, która buduje się w relacji. Kasper pisze:
„Swe ostateczne spełnienie osoba ludzka może znaleźć tylko wtedy, kiedy spotka osobę, która nie tylko według swoich intencjonalnych roszczeń, lecz także
według swego realnego bycia jest nieskończona, kiedy spotka osobę absolutną”13. Człowiek zatem doświadcza siebie jako wolności wówczas, gdy doświadcza siebie jako osoby, to znaczy jako bycie relacyjne. Dla niemieckiego
teologa wolność jest drogą do dojrzałości, ponieważ człowiek, doświadczając
wyzwoleńczego działania Boga, zyskuje świadomość bycia osobą, a więc bycia
wartością nieprzechodnią, która nie może być środkiem do celu, ale zawsze jest
celem14. Doświadczenie Boga jako wolności absolutnej, prowadzi następnie do
odkrycia człowieka jako osoby, wartości absolutnej. W tym sensie dojrzałość
polega na świadomości bycia osobą, ale zawsze pośród innych osób, z poszanowaniem ich godności i praw.
Do podobnych wniosków dochodzą przedstawiciele filozofii spotkania.
Chociaż inaczej rozkładają akcenty, to ostatecznie również dla nich doświadczenie wolności określa człowieka jako osobę. Również dla nich doświadczenie
wolności związane jest z objawieniem się transcendencji, która rozumiana jest
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przez nich jako ślad Nieskończonego15. Można zatem powiedzieć, że w spotkaniu człowiekowi objawia się twarz drugiego, która naznaczona jest śladem Nieskończonego. Tischner pisze: „Dla Levinasa problem leży w znalezieniu w
człowieku czegoś takiego, co by wykraczało poza całość. Ale żeby coś takiego
mogło być w człowieku odkryte, musi się pojawić poza człowiekiem coś, co nie
jest całością, coś, co do całości nie należy. Tym czymś, co nie należy do całości, jest twarz drugiego człowieka, a twarz drugiego człowieka odsłania się
poprzez ideę nieskończonego”16. Wolność buduje się zatem w doświadczeniu
wtargnięcia Nieskończonego w zamknięty dotąd krąg skończoności.
Wydaje się, że zarówno wolność jako wartość, jak i spotkanie nie mogą
być stawiane w opozycji do siebie. Wolność bowiem buduje się zawsze w relacji
do kogoś, a więc w rzeczywistości spotkania. Z kolei relacje, by były prawdziwe i
owocne, muszą dokonywać się zawsze w wolności, ponieważ bez niej stają się
mniej lub bardziej relacjami zniewolenia, co ostatecznie przekreśla sens spotkania. Proces wychowania powinien odbywać się w nieustannej dynamice osiągania
wolności w spotkaniu z jednej strony, a z drugiej na budowania spotkania w wolności. Oba wymiary wychowania wzajemnie się zakładają, do siebie się odnoszą i
jakiekolwiek przeakcentowania w którąś ze stron, skończyć się mogą zafałszowaniem procesu wychowawczego. Zdarzyć się może, że zerwanie spotkania, do
którego może dojść przez zastosowanie w procesie wychowawczym najróżniejszych form przemocy psychicznej, szantażu, doprowadzić może do tego, że sam
proces wychowawczy stanie się formą tresury, a relacja wolności, zostanie zastąpiona przez niszczącą zależność, w którą popada wychowanek względem wychowawcy. Można jednak wyobrazić sobie sytuację, w której wolność rozumiana
jako samowola zafałszuje rzeczywistość spotkania, ponieważ oderwie je od całego kontekstu aksjologicznego, w którym każda wolność powinna się rozwijać. W
tym przypadku proces wychowawczy zostaje zachwiany i zniszczony przez niewłaściwe rozumienie tego, czym jest wolność. Samowola, która zasadza się na
zasadzie etycznej „wszystko jest dozwolone” rozsadza rzeczywistość spotkania,
ponieważ zrywa wieź między wychowankiem a wychowawcą. Wychowawca
traci w tej sytuacji jakikolwiek wpływ na wychowanka. Zagubiony zostaje horyzont aksjologiczny procesu wychowania, co ostatecznie prowadzi do zerwania
więzi między wychowawcą a wychowankiem.
Zakończenie
Z tego co zostało powiedziane, wynika kilka wniosków. Po pierwsze,
proces wychowawczy polega na stopniowym budowaniu wolności u wychowanka, co zakłada przygotowywanie go do podjęcia odpowiedzialnego życia.
W wychowaniu ważne jest pokazanie, że wolność nie może być oderwana od
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całego kontekstu aksjologicznego. Proces wychowawczy zawiera w sobie stopniowe prowadzenie wychowanka do odpowiedzialności za to, co robi i co zrobi
w przyszłości. Po drugie, to wzrastanie w wolności powinno dokonywać się w
spotkaniu, to znaczy, że między wychowawcą a wychowankiem zbudować się
musi więź, charakteryzująca się wzajemnym zaufaniem. Więź ta jest asymetryczna, co ujawnia się gotowością wychowawcy do poświęcenia się na rzecz
wychowanka. Po trzecie, skorelowanie wolności i spotkania w procesie wychowania jest najbardziej pilnym i niezbędnym działaniem, bez którego wychowanie jest fikcją. Po czwarte, więź między wychowankiem a wychowawcą
dąży do rozwiązania, którym jest dojrzałość wychowanka. Po tym etapie wychowanek staje się wychowawcą. W tym sensie miłość rodzicielska paradoksalnie dąży do rozstania, ale owocem tego rozstania jest dojrzałość wychowanka.
Teraz z kolei on może prowadzić innych do dojrzałości. Następuje aksjologiczna zmiana warty, wychowanek staje się wychowawcą, a proces wychowania
przedłuża się na następne pokolenia.
Kończąc te rozważania, warto zwrócić uwagę na to, że opisany wyżej
wymiar aksjologiczny, który towarzyszy procesowi wychowawczemu, obejmuje również inne relacje, w tym relacje symetryczne, chociażby relację kobietamężczyzna. W relacjach symetrycznych, partnerskich również ważne jest to,
żeby budowały się one na wolności, dojrzewającej w orbicie spotkania. W tym
sensie opisywany tutaj problem posiada znaczenie uniwersalne.
Streszczenie
Proces wychowania obejmuje szerszy horyzont niż tylko samo merytoryczne przygotowanie nauczyciela. Chodzi bowiem o to, że przekazywaniu
wiedzy powinno towarzyszyć również wzrastanie do wartości, kształtowanie
sumienia oraz poprawnych postaw prospołecznych. Stąd proces wychowania
obejmuje obszar aksjologiczny. Dlatego celem tego artykułu będzie ukazanie
wzajemnych powiązań między procesem wychowania a wartościami, z których
pierwszą i podstawową jest wolność. Bez niej bowiem cały trud wychowawczy
nie jest niczym innym jak tresurą, opartą na mniejszej lub większej dawce
przemocy psychicznej. Wolność z kolei nie występuje w izolacji, ale powiązana
jest z szeregiem innych wartości. Natomiast miejscem krystalizacji wartości jest
wydarzenie spotkania, które sprawia, że relacja wychowawcy z wychowankiem
nabiera cech serdeczności, wzajemnej akceptacji i dzięki temu może przynieść
zamierzone owoce.
Summary
Educating in freedom – axiological dimension of education
The process of education covers a wider horizon than just the academic
preparation of the teacher. It is significant that the transfer of knowledge should also
be accompanied by the development of values and the formation of both conscience
and correct pro-social attitudes. That is why the process of education covers an
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axiological area. Therefore, the aim of this article is to show the interrelationship
between the process of education and values, of which the first and fundamental is
freedom. Without freedom the whole educational effort is nothing but taming,
based on a smaller or larger dose of psychological violence. Freedom does not occur in isolation but is linked with a number of other values. What is more, the place
of crystallization of values is the event of meeting, which makes the relationship
between the educator and the pupil acquire the characteristics of cordiality, mutual
acceptance and thus may bear desirable fruit.
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Anna Bernacka (UWM)
Pedagog specjalny w edukacji seksualnej osób z niepełnosprawnością
intelektualną
Opinia studentów pedagogiki specjalnej
Wstęp
Seksualność jest jednym z najważniejszych aspektów, obszarów życia
człowieka. Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną przestaje być
tematem tabu. Dowodzą temu liczne badania, debaty i konferencje poświęcone
zagadnieniu seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną. Seksualność choć dostrzegana, nadal jest ignorowana. Pociąga to za sobą konsekwencje
związane z edukacją seksualną. Edukacja seksualna osób z niepełnosprawnością
intelektualną w Polsce obecnie nie ma racji bytu. Liczne badania (Kijak 2009,
Giryński 2005, B. Aouil, J. Jesionowska 2004) pokazują, iż wiedza o seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną jest niewystarczająca. Bez wątpienia edukacja seksualna jest więc potrzebna i ważna.
Warto więc zaprezentować ogólne cele wychowania seksualnego osób z
głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Owe cele są następujące:
- kształtowanie świadomości własnej tożsamości,
- rozbudzanie akceptacji dla własnej płci,
- kształtowanie elementarnych nawyków związanych z koniecznością ochrony poszczególnych części ciała i kształtowanie poczucia naturalnego wstydu,
- kształtowanie zachowań powszechnie przyjętych za właściwe dla danej płci,
- kształtowanie elementarnego poczucia odpowiedzialności za siebie i
drugiego człowieka,
- uczenie społecznie akceptowanych form rozładowywania napięcia seksualnego,
- uczenie społecznie akceptowanych form nawiązywania kontaktu z innymi i wyrażania uczuć,
- uczenie zachowań prospołecznych, użytecznych w kontaktach interpersonalnych miedzy osobami różnej płci,
- kształtowanie nawyków higienicznych,
- dostarczanie elementarnych informacji dotyczących budowy i funkcjonowania człowieka, rozwoju od poczęcia do śmierci,
- rozwijanie świadomości istnienia zagrożeń (wykorzystywanie seksualne),
- ćwiczenie nawyku zwracania się do osób znaczących z prośbą o pomoc
w sytuacjach tego wymagających1.
1
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Konsekwencją podejmowania w nauce zagadnień związanych z sferą
seksualną w tym edukacją seksualną osób z niepełnosprawnością intelektualną
jest odsłonięcie wielu dylematów. Seksualność osób z niepełnosprawnością
intelektualną jest problemem natury medycznej, psychologicznej, a także etycznej. Aby rozwiązać owe problemy niezbędna jest współpraca wszystkich specjalistów reprezentujących poszczególne dziedziny.
1. Pedagog specjalny
Pedagog oddziałując na wychowanka powinien posiadać trzy grupy dyspozycji: miłość ludzi, skłonność do społecznego oddziaływania oraz zdolność
sugestywną2. Zwrócenie się ku pedagogom specjalnym skłania do określenia
ich roli, zadań, powinności jakie powinni spełniać w edukacji i wychowaniu, w
tym edukacji i wychowaniu seksualnym osób z niepełnosprawnością intelektualną. Rola pedagoga specjalnego w edukacji seksualnej jest nieprzeceniona.
Sylwetką pedagoga specjalnego zajmowało i nadal najmuje się wielu teoretyków i praktyków.
M. Grzegorzewska zwracała szczególną uwagę na osobowość pedagoga
specjalnego. I choć nie różnicuje osobowości nauczyciela i pedagoga specjalnego, akcentuje cechy które mają szczególne znaczenie u pedagoga specjalnego3.
Janina Doroszewska uważa, iż zadania pedagoga specjalnego przekraczają tradycyjne formy pracy. W związku z tym kształcenie i edukacja pedagoga
nie może być jednostronnie ukierunkowanym przygotowaniem do pełnienia tej
funkcji. „Pożądany jest również bardziej szczegółowy dobór określonych cech
osobowości różnych w stosunku do różnych potrzeb upośledzonych dzieci(…).
Zawsze jednak w tej osobowości kandydata na pedagoga specjalnego musi dominować: poczucie odpowiedzialności, zaangażowanie w pracy, wrażliwość na
cierpienie, gotowość niesienia pomocy, kontaktowość, rzetelność, pewna dojrzałość wewnętrzna i inne”4. Warto podkreślić, iż Doroszewska nie widzi zastrzeżeń w tym, aby osoby dotknięte niepełnosprawnością nie mogły uprawiać
zawodu nauczyciela. Wspomniana wcześniej M. Grzegorzewska przywiązywała
wagę do ukształtowania postawy badawczej, stałego doskonalenia się. Zdaniem
autorki nauczyciel musi chcieć wzbogacać siebie, swoją osobowość5.
„Źródłem, z którego płynie radość pracy naszej, jest prócz zrozumienia
jej sensu, prócz wiedzy i umiejętności – głównie życzliwość dla człowieka i
troska o los każdej jednostki. Jest poczucie potrzeby niesienia braterskiej pomocy i wiara w jej skuteczność. I niegasnący ogień zapału, który coraz silniej rozpala zrozumienie wielkiej wartości wprowadzenie w życie społeczne człowieka
upośledzonego, który bez naszej pomocy wejść tam nie zdoła. To znaczy praca
2

M. Kreutz, Osobowość nauczyciela-wychowawcy , Warszawa 1947
C. Kosakowski, Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej, Toruń 2003,s. 216
4
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ta daje duże szczęście przez uszczęśliwienie drugiego człowieka drogą rozwijania w nim nowych dróg poznania, wyprostowania zboczeń, pobudzania rozwoju
tego, co zahamowane, budzenie tego, co ludzkie w człowieku. (…) Żeby to się
stać mogło, muszą być w działaniu naszym takie oto dźwignie: wiara w sens tej
pracy; miłość konstruktywna człowieka i zawodu swego, wiedza i umiejętność6
C. Kosakowski podkreśla, iż w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym
pedagoga powinna cechować życzliwość, poczucie odpowiedzialności i poszanowanie godności wychowanka. W kontekście edukacji seksualnej są to bardzo
ważne cechy.
Powinnością każdego nauczyciela jest dążenie do systemu wartości zawodowych, charakterystycznych dla każdego zawodu w tym również nauczycielskiego. Do takich wartości zawodowych nauczycieli należy zaliczyć:
- uznanie prawdy, jako wartości uniwersalnej;
- wysoką kompetencyjność i odpowiedzialność zawodową;
- odpowiednie do kierunku kształcenia zainteresowania i zdolności zawodowe;
- motywacje pozytywnego działania mimo wielu trudności zawodowych;
- uosobienie demokratyczne, nasycone działaniami tolerancyjnymi, ale i
racjonalnymi;
- kontaktowość i tendencja do dialogu;
-współpraca, rzetelność, systematyczność i dokładność w realizacji zadań
nauczycielskich;
- otwartość na zmiany wyrażająca się postawami: refleksyjną, innowacyjną badawczą i twórczą7.
Zadania nauczyciela artykułowane są również w przepisach prawa oświatowego. W rozdziale drugim Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku (Karta Nauczyciela) wymienione zostały obowiązki nauczyciela. „Nauczyciel zobowiązany jest rzetelnie realizować podstawowe funkcje szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej. Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny; w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku dla pracy; dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji,
pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów”8. „Zadanie, którego realizacji oczekuje się współcześnie od nauczyciela, można sprowa6

Cz. Kosakowski, Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej, Toruń 2003, s. 216
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A. Mińczakowa, Nauczycielskie powinności etyczno-deontologiczne na progu XXI
wieku [w:] S. Korczyński( red), Nauczyciel epoki przemian, Opole 2004, s. 67
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dzić do trzech podstawowych wymogów: udostępniać prawdę, uczyć dobra, przygotowywać do twórczego i odpowiedzialnego bycia. Realizacja każdego z tych
wymogów, jeżeli podejmujemy się jej w pełni świadomie, to znaczy zdając sobie
sprawę z trudności i konsekwencji, potrzebuje uwzględnienia kontekstu aksjologicznego i etycznego”9.
„Kazimierz Kirejczyk stawia przed nauczycielem-wychowawcą wysokie
wymagania, by im mógł sprostać powinien: posiąść głęboką wiedzę teoretyczną, nabyć doświadczenie praktyczne, ukształtować odpowiednie właściwości
osobowościowe, posiąść umiejętność bezpośredniego kontaktu, współpracy i
współdziałania z ludźmi”10. Jeszcze większego znaczenia owe wymagania nabierają w przypadku pedagoga specjalnego zajmującego się edukacją seksualną
osób z niepełnosprawnością intelektualną. Istotne również są kompetencje, które powinien posiadać każdy pedagog.
W. Strykowski wypowiadając się na temat kompetencji ważnych dla
współczesnego nauczyciela wyróżnia kilka ich obszarów. Są to:
- kompetencje merytoryczne (rzeczowe), których miarą jest opanowanie i
zrozumienie materiału, którego będzie uczył;
- kompetencje psychologiczno-pedagogiczne, czyli wiedza z zakresu psychologii rozwojowej i wychowawczej oraz związane z tą wiedzą umiejętności potrzebne do działań diagnostycznych, dydaktycznych i wychowawczych;
- kompetencje diagnostyczne, związane z poznawaniem uczniów i ich środowiska;
- kompetencje w dziedzinie planowania i projektowania (działalności dydaktycznej i wychowawczej);
- kompetencje dydaktyczno– metodyczne;
- kompetencje komunikacyjne;
- kompetencje medialne i techniczne;
- kompetencje związane z kontrolą i oceną osiągnięć uczniów oraz jakościowym pomiarem pracy szkół;
- kompetencje dotyczące projektowania i oceny programów i podręczników
szkolnych;
- kompetencje autoedukacyjne, związane z rozwojem zawodowym11.
Aby pedagog specjalny mógł sprostać tak odpowiedzialnym i trudnym
zadaniom, jakie stają przed nim, musi mieć nie tylko dobre przygotowanie zawodowe - teoretyczne i praktyczne - ale musi to być człowiek, którego osobowość jest ukształtowana w sposób szczególnie sprzyjający pełnieniu tych trud9
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nych zadań12. A więc nauczyciel-wychowawca powinien posiadać pewne cechy
osobowości, które dostosowane są do specyficznych zadań, jakie musi wykonać. Jaki więc powinien być pedagog specjalny? Jakie powinien posiadać cechy
osobowości? Kim powinien być? Na te pytania próbowałam uzyskać odpowiedzi w toku badań.
Wyniki badań własnych
Badaniu poddano trzydziestu studentów na kierunku pedagogika specjalna. Wiek studentów mieścił się w przedziale 20-22. Celem badania było poznanie opinii studentów na temat sylwetki pedagoga specjalnego zajmującego się
edukacją seksualną osób z niepełnosprawnością intelektualną. Narzędzie, które
zostało wykorzystane w toku badań to ankieta skonstruowana z 7. Badania prowadzono w kwietniu 2014 roku.
Pierwsze pytanie dotyczyło cech osobowości pedagoga specjalnego w
odniesieniu do wykładanych treści dotyczących edukacji seksualnej.
Tabela 1. Cechy osobowości pedagoga specjalnego odnoszące się do
wykładanych treści z edukacji seksualnej osób z niepełnosprawnością intelektualną
cechy
N

pomysłowy
10

wyrozumiały
15

cierpliwy
25

pomocny
23

kompetentny
30

pomagający
27

Źródło własne
Respondenci uważają, iż pedagog specjalny – edukator seksualny powinien być przede wszystkim kompetentny w odniesieniu do wykładanych treści z
edukacji seksualnej osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Dwudziestu
siedmiu studentów uważa, iż powinien być pomagający. Dwudziestu pięciu
natomiast, że cierpliwy. Dwudziestu trzech uważa, iż powinien być pomocny.
Tylko dziesięciu studentów jest zdania, iż pedagog specjalny powinien być
pomysłowy, a piętnastu, iż powinien być wyrozumiały. Drugie pytanie dotyczyło cech osobowości znaczących dla relacji z uczniem w edukacji seksualnej.
Tabela 2. Cechy osobowości pedagoga specjalnego znaczące dla relacji z
uczniem w edukacji seksualnej
Cechy
N

życzliwy
15

sympatyczny
16

pogodny
20

tolerancyjny
30

uśmiechnięty
25

Źródło własne
Respondenci są zdania, iż pedagog zajmujący się edukacją seksualną
osób z niepełnosprawnością intelektualną powinien być przede wszystkim tolerancyjny. Dwudziestu pięciu studentów uważa, iż powinien być uśmiechnięty,
dwudziestu – pogodny, szesnastu – sympatyczny a piętnastu – życzliwy. Trze-
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cie pytanie dotyczyło wiary pedagoga specjalnego zajmującego się edukacją
seksualną osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Tabela 3. Wiara pedagoga specjalnego – edukatora seksualnego
Tak
1.Czy Pańskim zdaniem pedagog
specjalny zajmujący się edukacją
seksualną osób z niepełnosprawnością intelektualną powinien być osobą wierzącą?

Nie
25

3

Nie wiem
3

Źródło własne
Dwudziestu pięciu respondentów uważa, iż pedagog specjalny prowadzący zajęcia z edukacji seksualnej powinien być osobą wierzącą. Dwóch respondentów uważa, iż pedagog nie musi być osobą wierzącą. Dwóch respondentów nie miało zdania na ten temat.
Studenci swoje odpowiedzi na „tak” argumentują następująco:
- „pedagog specjalny powinien przekazywać uczniom wiedzę o seksualności wraz z chrześcijańskimi wartościami”,
- „pedagog specjalny powinien uczyć uczniów tego, iż seks powinno
uprawiać się z osobą, z którą spędzi się całe życie, z którą wejdzie się w związek małżeński”,
Studenci swoje odpowiedzi na „nie” argumentowali następująco:
-„pedagog nie musi być osobą wierzącą, ważne by przekazywał odpowiednie treści w odpowiedni sposób, tak by niepełnosprawni zachowywali się
poprawnie”. Pytanie czwarte dotyczyło posiadania rodziny przez pedagoga
specjalnego zajmującego się edukacją seksualną.
Tabela 4. Posiadanie rodziny przez pedagoga specjalnego – edukatora
seksualnego
Czy Pańskim zdaniem pedagog
specjalny zajmujący się edukacją
seksualną powinien posiadać
własną rodzinę(dzieci)?

Tak
25

Nie
-

Nie wiem
5

Źródło własne
Dwudziestu pięciu respondentów uważa, iż pedagog specjalny – edukator seksualny powinien posiadać rodzinę, w tym dzieci. Pięć osób nie miało
zdania na ten temat.
Respondenci swój wybór na „tak” argumentują następująco:
- „pedagog mający własne dzieci w wieku dojrzewania na przykład bardziej zrozumie młodzież niepełnosprawną w tym wieku i będzie w stanie z taką
osobą porozmawiać”.
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Pytanie piąte dotyczyło moralnego postępowania pedagoga specjalnego
zajmującego się edukacją seksualną osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Tabela 5. Postępowanie moralne pedagoga specjalnego – edukatora seksualnego
Czy pedagog specjalny zajmujący się
edukacją seksualną osób z niepełnosprawnością intelektualną Pańskim
zdaniem powinien postępować moralnie?

Tak
25

Nie
-

Nie wiem
5

Źródło własne
Dwudziestu pięciu respondentów uważa, iż pedagog specjalny zajmujący
się edukacją seksualną osób z niepełnosprawnością intelektualną powinien postępować moralnie w życiu. Pięć osób nie miało zdania na ten temat. Studenci
uważają, iż pedagog specjalny powinien być autorytetem dla uczniów. Praca
pedagoga specjalnego zobowiązuje go do właściwego postępowania.
Pytanie szóste dotyczyło systemu wartości pedagoga specjalnego.
Tabela 6. System wartości pedagoga specjalnego – edukatora seksualnego
Jaki system wartości Pańskim
zdaniem powinien posiadać
pedagog specjalny?

Dobro, miłość,
przyjaźń
7

Miłość, dobro,
bóg
13

Bóg, miłość,
przyjaźń
10

Źródło własne
Trzynastu respondentów uważa, iż miłość, dobro i bóg powinny być
najważniejszymi wartościami pedagoga specjalnego zajmującego się edukacją
seksualną osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dziesięciu studentów uważa, iż to bóg, miłość i przyjaźń powinny być najważniejszymi wartościami dla
pedagoga specjalnego. Siedmiu studentów jest zdania, iż miłość, dobro i przyjaźń powinny być najważniejszymi wartościami dla pedagoga specjalnego. Studenci mieli możliwość podania innych we własnym przekonaniu wartości, które
powinny być najważniejsze dla pedagoga specjalnego.
Pytanie siódme dotyczyło temperamentu pedagoga specjalnego, który
prowadzi zajęcia z edukacji seksualnej.
Tabela 7. Temperament pedagoga specjalnego – edukatora seksualnego
Jaki
temperament
Pańskim
zdaniem
powinien posiadać

156

Sangwinik
25

Choleryk
5

Melancholik
-

Flegmatyk
-

pedagog specjalny
zajmujący się edukacją seksualną osób
z niepełnosprawnością intelektualną?

Źródło własne
Respondenci uważają, iż pedagog specjalny zajmujący się edukacją seksualną powinien być sangwinikiem. Pięciu badanych uważa, iż powinien być
cholerykiem.
Wnioski z badań
Respondenci uważają, iż pedagog specjalny powinien być przede
wszystkim kompetentny w kwestii wykładanych treści z edukacji seksualnej.
Dwudziestu siedmiu studentów uważa, iż powinien być pomagający. Dwudziestu pięciu natomiast, że cierpliwy. Dwudziestu trzech uważa, iż powinien być
pomocny. Tylko dziesięciu studentów sądzi, iż pedagog specjalny powinien być
pomysłowy. Piętnastu studentów jest zdania, iż powinien być wyrozumiały.
Respondenci uważają, iż pedagog zajmujący się edukacją seksualną osób z
niepełnosprawnością intelektualną powinien być przede wszystkim tolerancyjny. Dwudziestu pięciu studentów uważa, iż powinien być uśmiechnięty, dwudziestu – pogodny, szesnastu – sympatyczny a piętnastu – życzliwy. Dwudziestu pięciu respondentów uważa, iż pedagog specjalny prowadzący zajęcia z
edukacji seksualnej powinien być osobą wierzącą. Dwóch respondentów uważa,
iż pedagog nie musi być osobą wierzącą. Dwóch respondentów nie miało zdania
na ten temat. Studenci uważają, iż pedagog specjalny powinien przekazywać
uczniom wiedzę o seksualności wraz z chrześcijańskimi wartościami. Zdaniem
studentów
Pedagog specjalny powinien uczyć uczniów tego, iż seks powinno uprawiać się z osobą, z którą planuje się wspólne życie i z którą wejdzie się w związek małżeński. Zdaniem studentów pedagog nie musi być osobą wierzącą, ważne by przekazywał odpowiednie treści w odpowiedni sposób, tak by osoby z
niepełnosprawnością intelektualną potrafili odpowiednio się zachowywać.
Dwudziestu pięciu respondentów uważa, iż pedagog specjalny zajmujący się
edukacją seksualną osób z niepełnosprawnością intelektualną powinien postępować moralnie w życiu. Pięć osób nie miało zdania na ten temat. Studenci
uważają, iż pedagog specjalny powinien być autorytetem dla uczniów. Praca
pedagoga specjalnego zobowiązuje go do właściwego postępowania. Trzynastu
respondentów uważa, iż miłość, dobro i bóg powinny być najważniejszymi
wartościami pedagoga specjalnego zajmującego się edukacją seksualną osób z
niepełnosprawnością intelektualną. Dziesięciu studentów uważa, iż to bóg, miłość i przyjaźń powinny być najważniejszymi wartościami dla pedagoga specjalnego. Siedmiu studentów jest zdania, iż miłość, dobro i przyjaźń powinny

157

być najważniejszymi wartościami dla pedagoga specjalnego. Respondenci uważają, iż pedagog specjalny zajmujący się edukacją seksualną powinien być sangwinikiem. Pięciu badanych uważa, iż powinien być cholerykiem.
Streszczenie
Pedagog specjalny pełni ważną, odpowiedzialną rolę w edukacji seksualnej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Powinien być nie tylko kompetentny, powinien posiadać także odpowiednią osobowość. Artykuł przedstawia
wyniki badań własnych na temat opinii studentów pedagogiki specjalnej wobec
sylwetki pedagoga specjalnego zajmującego się edukacją seksualną osób z niepełnosprawnością intelektualną. Pedagog specjalny powinien być kompetentny,
cierpliwy, pomocny, pomysłowy, wyrozumiały i tolerancyjny. Powinien być
osobą wierzącą. Powinien posiadać rodzinę, dzieci. Powinien postępować moralnie w życiu.
Summary
The special teacher is performing the important, responsible role in the
sexuality education of persons with intellectual disability. He should be competent not only, should have also a suitable personality. The article is presenting
findings own about the opinion of students of the special needs education in
view of the silhouette of the special teacher dealing with the sexuality education
of persons with intellectual disability. The special teacher should be competent,
patient, helpful, inventive, understanding and tolerant. He should be a believing
person. He should have a family, children. He should act morally in the life.
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Anna Piliszewska (AI)
Lectio divina jako sposób na duchowy analfabetyzm
Wydaje się, że szkolnictwo zreifikowało tak proces edukacyjno – wychowawczy, jak i zreifikowało podstawowe źródło tego procesu, czyli ucznia.
Źle pojęta konkurencja, testomania, powierzchowne oraz instrumentalne traktowanie ethosu patriotyzmu, wspólnego dobra, chrześcijańskich korzeni, prowadzi do dewaluacji podstawowych celów, jakimi powinno być wykształcenie
oraz wychowanie odpowiedzialnego oraz wrażliwego człowieka. Tę aksjologiczną zapaść należy sytuować w szerszym kontekście współczesnej kultury,
zdominowanej przez laicyzację oraz liberalizm. Kultywowane przez określone
konsumpcyjne ideologie polityczno – społeczne trendy, postrzegają działania
pedagogiczne jedynie w wymiarze własnego interesu, co kończy się syndromem
wewnętrznej pustki oraz postępującej alienacji.
Sytuacja polskiej edukacji jest nierozerwalnie związana z procesem
transformacji społeczno - politycznej, jaka nastąpiła w kraju po 1989 roku. I
trzeba ze smutkiem stwierdzić, że w reformie oświaty popełniono bardzo wiele
kardynalnych błędów. Zbigniew Kwieciński diagnozuje: „W latach 1981 – 2008
oświata w Polsce jako system się rozsypała, w tym kilka jego podstawowych
części składowych (podsystemów), takich jak: opieka przedszkolna, szkolnictwo zawodowe, kształcenie i dokształcenie nauczycieli, kształcenie ustawiczne.
Była niszczona wspólnymi siłami chaotycznej adaptacji do oczekiwań społecznych, gasnących wydatków państwa, wyłaniającego się rynku i przypadkowym
naśladownictwem różnych wzorów zachodnich i z własnej przeszłości, szybkiej
wymiany coraz to nowych centralnych decydentów, którzy stale byli podobni
do siebie pod względem niekompetencji i braku odpowiedzialności”1.
Ta jednoznacznie negatywna ocena, wydaje się przystawać także do stanu edukacji ostatnich lat. W jej zarządzaniu bardziej widać polityczny partykularyzm, niż autentyczną troskę o wychowanie, a co za tym idzie przyszłość narodu. Wyraża się to między innymi:
1. Brakiem dofinansowania placówek oświatowych, co kończy się
zamykaniem szkół (nawet tych o chlubnej tradycji) i tworzeniem swoistych
kombinatów, gdzie w jednym budynku mieści się szkoła podstawowa,
gimnazjum oraz liceum. Skutkiem tego traci na jakości sam proces nauczania,
zaś uczeń czuje się wyalienowany oraz bezradny wobec obcego środowiska
2. Brakiem jednego, stałego programu, który oprócz walorów
poznawczych zawierałby w sobie ważne treści o charakterze uniwersalnym, a
1

Z. Kwieciński, O reformie oświaty: co wyrównywać, co różnicować, czego najbardziej potrzeba. Głos w dyskusji, [w:] Problemy doskonalenia systemu edukacyjnego
w Polsce, red. H. Moroz, Kraków 2008, s. 13.
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promującym takie wartości jak: szacunek dla tradycji, szacunek dla innego,
szacunek dla miejsca, w którym się żyje i uczy. Ukazywanie jednostki ludzkiej
w pełnym aspekcie jej człowieczeństwa, to jest w wymiarze doczesnym oraz
duchowym. Tymczasem program kończy się na wybiórczej oraz chaotycznej
wiedzy, nie umożliwiającej pełny ogląd rzeczywistości
3. Brakiem koordynacji pomiędzy placówkami oświatowymi, a
organizacjami kulturalnymi działającymi w danym środowisku, co skutkuje
zerwaniem więzi z tożsamością regionalną na rzecz trendów globalizacyjnych,
niosących w sobie zagrożenie anonimowością, jednolitością, doraźnością
życiowych celów
Ponadto w całym szkolnictwie uwidacznia się przerost obciążeń administracyjnych, zastępowanie prawdziwych norm pedagogicznych normami
sztucznymi, mającymi jedynie charakter sprawozdawczy. Temu z kolei towarzyszy odhumanizowanie relacji międzyludzkich w szkołach, dewaluacja zawodu nauczycielskiego, który został odpodmiotowiony i wprowadzony w tryby
systemu oświatowego.
Wciąż zapomina się o podstawowej potrzebie „by każdy nauczyciel i
wychowawca postępował jak człowiek wewnętrznie wolny. By czuł i rozumiał,
że w jego powołaniu i zawodzie – instancją najwyższą jest nie urzędnik administracji oświatowej, lecz własne sumienie; że za stan systemu edukacyjnego i
wychowania ponosimy wszyscy odpowiedzialność nie przed rządzącymi, lecz
przed narodem”2.
Należy z całą mocą podkreślić fakt, że upodmiotowienie kadry nauczycielskiej pociąga za sobą upodmiotowienie samego ucznia – tylko w relacjach
prawdziwych, opartych na poszanowaniu wzajemnym oraz godności może mieć
miejsce prawdziwy proces edukacyjno – wychowawczy. Tymczasem postępująca pauperyzacja oraz instrumentalne traktowanie zawodu nauczycielskiego,
prowadzą do uprzedmiotowienia stosunków międzyludzkich. Wtedy dominują
relacje negatywne: agresja, przemoc, poniżanie. Druga osoba nie staje się partnerem, lecz wrogiem. Dlatego wzorem i autorytetem nie jest już nauczyciel,
lecz gwiazdor pop - kultury, bohater gier komputerowych, cechujący się zachowaniami destrukcyjnymi oraz immoralnymi. Konkludując, w szerszym kulturowym kontekście egoizm i konsumpcjonizm wyparły postawy altruistyczne i
heroiczne.
Hannah Arendt pisze: „Problem edukacji w świecie współczesnym polega na tym, że z samej swej natury nie może ona wyrzec się ani autorytetu, ani
tradycji, niemniej musi przebiegać w świecie, którego struktury nie wyznacza
już autorytet i nie spaja tradycja”3.
2

Towarzystwo kursów naukowych List otwarty do Nauczycieli i Wychowawców,
lipiec 1980, s. 7-8.
3
H. Arendt, Kryzys edukacji, przeł. W. Madej, [w:] „ Nowa Res Publika” , nr
2/1992, s.19.
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W kraju o dwutysiącletniej tradycji chrześcijańskiej wciąż aktualna pozostaje kwestia o istotę i zakres wychowania społeczno – moralnego oraz religijnego w edukacji publicznej. Stąd waga takiego działania pedagogicznego,
które nie ulegałoby permanentnej ateizacji, sięgając do korzeni identyfikacji
kulturowej narodu. Aleksander Hall pisał: „Kościół w Polsce jest przecież potężną liczebnie wspólnotą wiernych, jak i instytucją cieszącą się znaczącym
autorytetem”4.
W społeczeństwie postnowoczesnym, religia nadal zachowuje swoją rangę duchowej ostoi, chroniącą osobę ludzką przed metafizyczną pustką. Co więcej rozwija się ona i przyjmuje nowe formy, otwierając się na całą złożoność
oraz zmienność świata. Człowiek zawsze będzie szukał odpowiedzi na fundamentalne pytania o sens i cel własnej egzystencji, zaś edukacja religijna może
spełnić w tych poszukiwaniach odpowiednią rolę. Albowiem jest to edukacja,
która nie zaognia skrajnych stanowisk, nie antagonizuje środowisk międzyludzkich, nie prowadzi do eskalacji odmiennych światopoglądów czy postaw, ale
kontynuuje swą działalność w duchu pokoju, porozumienia oraz wzajemnego
szacunku różnorodnych racji. Ów prymat dialogu i spolegliwości nad konfrontacją jest twórczą motywacją dla zachowań personalistycznych w samym paradygmacie edukacyjnym.
Dialog podkreśla znaczenie wspólnoty i pozwala na wypracowanie identyfikacji kulturowej w relacjach indywidualnych, międzyludzkich, jak i grup
społecznych. Jest szczególnie ważny w celu wypracowania konstruktywnej,
twórczej pedagogiki nakierowanej na duchowy wymiar człowieka, a zarazem
przeciwstawiającej się destrukcyjnym nurtom współczesności. Zwłaszcza tym,
które roszczą sobie jedyny status w opisie rzeczywistości.
Tymczasem, jak stwierdza ksiądz Marian Nowak, coraz bardziej dominującym: „Nurtem niosącym także swoją koncepcję człowieka i jego obraz jest
antypedagogika, będąca wyrazem kryzysu i frustracji pedagogiką XX wieku.
Tezy antropologiczne pedagogiki są wyraźnym zaprzeczeniem podstawowych
tez antropologicznych wskazujących na potrzebę, a nawet nieodzowność wychowania. Zamiast mówienia o obowiązku pomocy w rozwoju, np. wychowawczym i działaniach edukacyjnych, stwierdza się o bezprawności samego myślenia pedagogicznego”5.
Autor wymienia zagrażające procesowi wychowawczemu tendencje neonihilizmu, reprezentowane między innymi przez tak zwany postmodernizm (J.
F. Lyotard, M. Foucault, J. Baudrillard, , J. Derrida). Mimo pewnych różnic
występujących pomiędzy jego koryfeuszami, w swoich pracach promują oni
następujące tezy:
4

A. Hall, Kościół w defensywie, [w:] „Gazeta Wyborcza”, 23 stycznia 2008, s.19.
M. Nowak, Koncepcje człowieka we współczesnych wybranych nurtach kultury,
[w:] Humanistyczno – antropologiczna ewolucja pedagogiki kultury. Konsekwencje dla
teorii i praktyki, pod. red. J. Gajdy, Kraków 2009, s.158.
5
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1. Zanegowanie racjonalności historii
2. Zanegowanie istnienia norm i zasad istniejących obiektywnie
3. Uprzywilejowanie technologii oraz scjentyzmu kosztem suwerenności
człowieka
4. Nomadyzacja bytu ludzkiego, wykorzenienie go z tradycji oraz
wartości
5. Sprowadzenie kultury do sfery ideologii oraz abstrakcji
6. Zerwanie z ciągłością narracji o człowieku przypadkowo wrzuconym
w świat
7. Zanegowanie jakiejkolwiek transcendencji
8. Promowanie idei laickości oraz człowieka uwolnionego od
jakichkolwiek zasad moralnych i religijnych
Konsekwencją takiego światopoglądu, a raczej jego braku, jest odhumanizowanie wszelkich sfer działalności ludzkiej, sprowadzenie jego istoty do
pragmatyzmu oraz utylitaryzmu, wyczerpującego się jedynie w tym, co doczesne i doraźne. W takiej sytuacji głębsza edukacja i wychowanie, ustępują miejsca wyprodukowaniu człowieka, nie zaś wykształceniu go. A przecież, jak pisze
Barbara Skarga: „Dla nauk humanistycznych najwyższą wartością jest człowiek
i budują się one na zasadzie, że wiedza, która daje samowiedzę, jest fundamentalna i jest jedną z najszczytniejszych (...) człowiek jako byt niepowtarzalny w
swej pracy, myślach, uczuciach, w swej twórczości i przeznaczeniach, a więc
jako twórca kultury”6.
Wiedza, która daje samowiedzę pozwala nie tylko weryfikować siebie i otaczającą nas rzeczywistość, ale przede wszystkim nadaje wartość oraz sens ludzkiemu życiu. Życiu, które aby mogło prawidłowo funkcjonować otwiera się nie tylko
na przestrzeń wewnętrzną, ale i zewnętrzną. Wtedy tradycyjne środowisko społeczno – adaptacyjne, takie jak rodzina, sąsiedztwo, społeczność wyznaniowa nie tracą
swej historycznej oraz egzystencjalnej ważności, stając się jednocześnie ważnym
czynnikiem kształtującym aktywne uczestnictwo w kulturze.
Kultura bez duchowości, bez przenikającej ją transcendencji, bez zakorzenienia w czymś, co przekracza istotę człowieka, staje się jedynie przygodnością – obszarem podporządkowanym ludzkiej skończoności. Dlatego, jak pisze
Krzysztof Maliszewski: „Wciąż trzeba przywracać postać Jezusa kulturze, również pedagogicznej. Nazbyt często pojawia się tylko w wewnątrzkonfesyjnych
dyskursach. Wciąż warto sięgać do Ewangelii, i to niezależnie od osobistej wiary lub niewiary, po prostu jak do kulturowo źródłowego tekstu, bez którego
nasze rozumienie świata – w tym wychowania – będzie uboższe. Istnieje interpretacja, wedle której kultura jako taka jest <ruchem chrystologicznym>, po-

6

B. Skarga, Wiedza najszczytniejsza, [w:] „Gazeta Wyborcza” , 12/13 lipca 2008, s.17.
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nieważ w gruncie rzeczy polega na wydobywaniu się z mroku ku światłu, na
wypatrywaniu blasku”7.
O chrystologicznym wymiarze kultury i człowieczeństwa, wypowiada się
także w swoich pracach, ks. Jerzy Szymik: „Jest ciemnością i poszukiwaniem
blasku zarazem, wyglądaniem światła z wnętrza nocy (...). Może to jest najważniejszy ruch kulturotwórczy człowieka? I jest to na pewno ruch chrystologiczny. Tęsknota za światłem jest bowiem w swej ostatecznej głębi tęsknotą za Nim
– dopowiada teolog”8.
Edukacja jest częścią kultury, aby uchronić ją przed antypedagogiką czy
dogmatyczno – ideologicznym wykorzystaniem, należy przywrócić jej nie tylko
humanistyczny, ale i teologalny sens. Należy przeciwdziałać duchowemu analfabetyzmowi, jaki ukrywa się pod tak zwanymi „nowoczesnymi” trendami edukacyjnymi, manipulującymi jedynie tak nauczycielem, jak i uczniem w procesie
wychowania. Należy pracę pedagogiczną postrzegać w nowym wymiarze edukacji religijnej. Albowiem jak pisze Jan Paweł II w adhortacji „Catechesi tradendae” (1979) : „wszyscy potrzebują katechizacji”9.
Jan Paweł II nakreśla szeroki plan „konieczności katechezy systematycznej” we współczesnym świecie, obejmujący tak szkoły katolickie, jak i publiczne/społeczne, odwołując się bezpośrednio do wypowiedzi swojego poprzednika
Pawła VI: „21. W swym przemówieniu na zamknięcie IV Zgromadzenia Ogólnego Synodu papież Paweł VI wyraził podziękowanie Ojcom Synodu w tych
słowach: <Wielką radość sprawiło nam to, że wszyscy podkreślili najwyższą
konieczność dobrze zorganizowanej i uporządkowanej katechezy, ponieważ tak
przemyślane zgłębianie samej tajemnicy chrześcijańskiej wyróżnia zasadniczo
katechezę spośród wszystkich innych form głoszenia słowa Bożego>.
Ponieważ zaś w praktyce spotykamy różne trudności, należy tu rozwinąć
kilka spośród wielu charakterystycznych cech tego nauczania:
- trzeba, aby nauczanie było uporządkowane według pewnych zasad,
czyli przekazywane w sposób systematyczny, aby nie było improwizowane, ale
udzielane według ustalonego planu, dzięki któremu osiągnie swój jasno określony cel;
- nauczanie powinno dotyczyć tego, co podstawowe i najważniejsze, nie
poruszając żadnych kwestii spornych i nie stając się teologicznym poszukiwaniem albo naukowym wykładem;
- nauczanie musi być wystarczająco pełne, to znaczy takie, aby nie poprzestawało na pierwszej zapowiedzi tajemnicy chrześcijańskiej, którą przekazuje kerygma;
7

K. Maliszewski, Alfabet kultury. Pedagogika kultury wobec lekcji wielkich mistrzów, [w:] Humanistyczno – antropologiczna ewolucja..., dz. cyt, s.95.
8
J. Szymik, W światłach wcielenia. Chrystologia kultury, Katowice – Ząbki 2004, s.33.
9
Jan Paweł II, Catechesi tradendae, [w:] Adhortacje apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II, t.1, 1979-1995, Kraków 2006, s. 46.
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- ma to być pełne wprowadzenie w chrześcijaństwo, dotyczące wszystkich elementów życia chrześcijańskiego.
Nie lekceważąc różnych okazji życia osobistego, społecznego lub kościelnego, które trzeba umieć wykorzystać dla celów katechezy – będzie o nich
mowa w rozdziale VI – kładę jednak nacisk na konieczność całościowego i
systematycznego nauczania chrześcijańskiego, zwłaszcza że słyszy się z różnych stron głosy pomniejszające jego znaczenie”10.
Szczególnie ważne w tym fragmencie adhortacji jest:
1. Zaznaczenie specyficznej roli katechezy jako formy głoszenia słowa
Bożego,
2. Podkreślenie systematyczności oraz całościowości nauczania
3. Odwoływanie się w nauczaniu do kwestii zasadniczych, powszechnie
uznanych, a nie spornych,
4. Umiejscowienie katechezy w pełnym środowisku życia człowieka, tak
w jego wymiarze indywidualnym, jak i uniwersalnym.
W ten sposób katecheza nie jest nauczaniem wyabstrahowanym, sztucznym czy naddanym w procesie kształcenia, lecz wynika immanentnie i konkretnie z określonych elementów życia chrześcijańskiego, dokonującego się tu na
ziemi, a więc w prawdziwych sytuacjach, zagrożeniach i potrzebach tak jednostek ludzkich, jak i całych grup społecznych, na narodach kończąc. Jednocześnie funkcjonując zarówno w środowisku katolickim oraz zlaicyzowanym, nie
traci ona swej istoty i celu, jakim jest głoszenie słowa Bożego, czerpiąc moc z
rudymentarnego źródła, którym jest Chrystus.
Jan Paweł II stwierdza wprost: „6. Chrystocentryzm w katechezie znaczy
także, że pragnie się przez katechezę przekazywać nie własną naukę albo jakiegoś innego mistrza, lecz naukę Jezusa Chrystusa, to jest prawdę, której On nam
udziela, albo ściślej mówiąc, Prawdę, którą On sam jest (zob. J 14, 6). Trzeba
więc stwierdzić, że w katechezie przez nauczanie przekazywany jest Chrystus,
Słowo wcielone i Syn Boży, wszystko zaś inne o tyle, o ile do Niego się odnosi;
że naucza sam Chrystus, a każdy inny nauczający – jedynie w tej mierze, w
jakiej jest Jego zwiastunem lub tłumaczem i w jakiej Chrystus mówi przez jego
usta. Każdy katecheta, niezależnie od zajmowanego w Kościele stanowiska,
musi troszczyć się usilnie, aby poprzez swe nauczanie i swój sposób życia przekazywać naukę i życie Chrystusa. Niech nie zatrzymuje na sobie samym, na
swoich osobistych poglądach i własnych postawach myślowych ani uwagi, ani
przywiązania umysłu i serca tego, kogo katechizuje, a zwłaszcza nie wpaja innym własnych opinii i zapatrywań w taki sposób, jak gdyby wyrażały one naukę Chrystusa i świadectwo Jego życia. Trzeba więc, aby do każdego katechety
można było zastosować te niezgłębione słowa Jezusa: „Moja nauka nie jest
moja, ale Tego, który mnie posłał” (J 7, 16)”11.
10
11

Ibidem, s. 31.
Ibidem, s. 14-15.
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„Moja nauka nie jest moja”, lecz samego Boga – ta prawda nakłada na
nauczającego oraz sam proces nauczania wyjątkową odpowiedzialność, a zarazem obowiązek nie tylko etycznej, ale również głębokiej duchowej więzi pomiędzy tym, czego się naucza, a tym, kim się jest.
W przeciwieństwie do edukacji powszechnej, często improwizowanej,
wykorzystywanej instrumentalnie, gdzie nauczyciel przekazuje jedynie pewną
wiedzę uczniowi po to, by przysposobić go do funkcjonowania w danym systemie, a nie wykształceniu w nim odpowiednich postaw i zachowań, kierujących
się wyższymi moralnymi racjami, w przypadku katechizacji, a więc nauczania
w swoich korzeniach sięgającego do transcendencji, nie może być mowy o
ignorancji duchowej oraz etycznej. Tutaj nauka tylko wówczas jest żywa, kiedy
stosuje się ją w praktyce, zaś osobowość tak nauczającego, jak i ucznia dostępuje metanoi, wynikającej z faktu spotkania się ze słowem Bożym.
Katecheza do jakiej odwołuje się papież oprócz działalności pedagogicznej, pastoralnej oraz misyjnej Kościoła, ma także na celu pogłębienie poznania
Tajemnicy Chrystusa – najpełniej dokonuje się tego w procesie lectio divina,
czyli niestrudzonym czytaniu nauki Boga nie na zasadzie biernej adaptacji, lecz
poprzez aktywne poszukiwanie w niej wciąż żywej, duchowej mocy.
O tym „specyficznym celu katechezy” Jan Paweł II wyraża się następująco: 20. (...) Katecheza dąży więc do tego, aby pogłębiać rozumienie Tajemnicy Chrystusa w świetle słowa, aż cały człowiek będzie nasycony Jego światłem.
Przemieniony przez działanie łaski w nowe stworzenie chrześcijanin zaczyna
naśladować Chrystusa i z dnia na dzień uczy się w Kościele coraz lepiej myśleć
jak On, oceniać jak On, postępować zgodnie z Jego przykazaniami i ufać, tak
jak On nas do tego wzywa.
Dokładnie mówiąc, w całym procesie ewangelizacji katecheza ma być
etapem wprowadzania i dojrzewania, to znaczy czasem, w którym chrześcijanin, przyjąwszy przez wiarę Jezusa Chrystusa, jako jedynego Pana, i przylgnąwszy do Niego całkowicie przez szczere nawrócenie serca, stara się lepiej
poznać tego Jezusa, któremu się powierzył, poznać mianowicie Jego „tajemnicę”, królestwo Boże, które On zapowiada, wymagania i obietnice, zawarte w
Jego ewangelicznym orędziu, drogi, które wyznaczył dla wszystkich tych, którzy zechcą pójść za Nim.
Jeżeli więc być chrześcijaninem znaczy to samo, co przyświadczyć
Chrystusowi, to powinniśmy pamiętać, że to przyświadczenie dokonuje się w
dwojaki sposób: przez zawierzenie Słowu Bożemu i oparcie się na Nim, a także
i przez troskę o wciąż lepsze zrozumienie najgłębszego znaczenia tego Słowa12.
To zrozumienie znaczenia Słowa Bożego dokonuje się właśnie przez lectio divina zarówno w wymiarze wspólnotowym w czasie liturgii Słowa Pańskiego w trakcie mszy czy samej katechizacji, jak również indywidualnie, kiedy
z właściwym skupieniem czytamy Ewangelię w domu lub w gronie znajomych.
12
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Stała obecność ze Słowem Pana pozwala nam odkrywać wciąż nowe zasoby
duchowości zawarte w poszczególnych perykopach.
Już jeden z Ojców Kościoła, Orygenes, wskazywał na tę szczególną moc
zawartą w Słowie: „Zróbmy to, byśmy z Jezusem Chrystusem korzystali z własnego szczęśliwego spokoju, byśmy oglądali całe żywe Słowo, byśmy nim karmieni, rozumieli kunsztowną mądrość w nim zawartą i mieli umysł oświecony
przez prawdziwe i nieskończone światło wiedzy i byśmy oczami oświeconymi
rozkazem Pana mogli oglądać to, co daje się ujrzeć tej światłości”13.
Tę samą siłę i prawdę w Słowie Bożym szczególnie mocno doceniał św.
Augustyn, który postanowił „pozostać katechumenem Kościoła katolickiego aż
do czasu, gdy zabłyśnie jakieś pewne światło, według którego będzie mógł kroczyć naprzód”14. Tym „pewnym światłem” okazało się Pismo Świętego, któremu lekturze św. Augustyn oddał się całkowicie tak sercem, jak i umysłem.
Wydaje się, że dzisiaj w czasach propagowanego zewsząd konsumeryzmu, lectio divina staje się prawdziwą alternatywą dla ocalenia duchowości tak
w rozwoju indywidualnym, jak również społecznym człowieka.
W ostatnich latach pięknym przykładem realizacji lectio divina w praktyce jest Ruch Światło – Życie (tzw. ruch oazowy), zainicjowany i z rozmachem
prowadzony przez ks. Franciszka Blachnickiego – notabene wykładowcy przez
wiele lat związanego z KUL – em15. To w nim zostaje potwierdzony proces
życia religijnego, zmierzający do połączenia tego, co ludzkie z tym, co boskie.
Albowiem, jak pisze Stanisław Głaz: „Doświadczenia religijne odgrywają ważną rolę w kształtowaniu życia człowieka, pozostawiają jakiś ślad w jego sferze
życia zarówno indywidualnego, jak i społecznego (...). To one przydają religijności człowieka autentyczności, przejrzystości, dynamiczności. Sprzyjają powtórnemu narodzeniu i przekształceniu postawy człowieka względem siebie,
drugich i Boga. Dodają witalności i żywotności ludzkiej egzystencji. Człowiek
staje się bardziej twórczy, otwarty na świat”16.
Aby katechizacja przyniosła pożądane owoce należy wszczepić ją w kulturę, a co za tym idzie także w edukację. Nie może ona funkcjonować w środowisku odizolowanym bądź oderwanym od stanu danej kultury – powinna ona
działać w ścisłej łączności z tym, co istotne dla określonego środowiska, być
otwarta na światopoglądowy pluralizm, przy jednoczesnym zachowaniu własnej
autonomii oraz tożsamości.
13

Orygenes, Zachęta do męczeństwa 47, [w:] Święty Metody z Olimpu , Uczta;
Orygenes, Homilie o „ Pieśni nad Pieśniami”, Zachęta do męczeństwa, tłum. S. Kalinkowski, Warszawa 1980, s.63.
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Św. Augustyn, cyt. za J.A. Wiseman OSB, Historia duchowości chrześcijańskiej.
Wybrane zagadnienia, przekł. A. Wojtasik, Kraków 2009, s.143.
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Por. K. Brodzki, J. Wojna, Oazy. Ruch Światło – Życie, Warszawa 1988, R. Derewenda, Dzieło wiary, Historia Ruchy Światło – Życie w latach 1950 – 1985, Kraków 2010.
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Jan Paweł II stwierdza: „53. (...) katecheza, jak i ewangelizacja w ogóle,
ma za zadanie wszczepienie siły Ewangelii w samą istotę kultury i jej formy.
Aby to osiągnąć, katechizacja winna poznać te kultury i ich zasadnicze elementy; dostrzegać to, co je jaśniej wyraża; szanować ich wartości i bogactwa. W ten
sposób będzie mogła doprowadzić ludzi o różnych formach kultury do poznania
ukrytej tajemnicy (zob. Rz 16, 25; Ef 3, 5) i dopomóc im w wydobywaniu z ich
własnej żywej tradycji oryginalnych znaczeń chrześcijańskiego życia, sprawowania liturgii i sposobu myślenia”17.
Kardynalną wskazówką dla prawdziwie pojmowanego powołania katechetycznego uczynioną przez papieża jest myśl, aby nawet w elementach obcych kulturowo i tych, z którymi trudno się zgodzić z pozycji chrześcijańskiej
duchowości, próbować dostrzec coś, „co je jaśniej wyraża”.
A zatem szukać miejsc wspólnych, dialogalnych, służących komunikacji,
wzajemnemu poznaniu, a nie antagonizmowi. Ponieważ: „53. (...) Prawdziwi
katecheci wiedzą dobrze, że katecheza wchodzi w różne formy kultury ludzkiej
i w różne rodzaje ludzkich środowisk (...). są oni bowiem przekonani, że prawdziwa katecheza wzbogaca te kultury, bo pomaga im przezwyciężyć to, co w
nich jest niedoskonałe lub nawet nieludzkie, a temu, co w nich rzeczywiście
dobre, użycza pełni Chrystusowej (zob. J 1, 16; Ef 1, 10)”18.
Stąd wynika podstawowa potrzeba istnienia katechezy w różnych formach edukacji – a zwłaszcza w tych, którym wydaje się, że mogą one funkcjonować bez duchowo - religijnego wymiaru człowieka.
Streszczenie
Przedmiotem artykułu jest ukazanie pogłębiającego się rozziewu pomiędzy współczesną edukacją w Polsce, a podmiotową/wartościową perspektywą
człowieka. Aby wyjść z tego materialistycznego impasu, należy zwrócić się do
pedagogiki twórczej, koncentrującej się na aspekcie personalistycznym każdej
osobowości (K. J. Szmidt). Albowiem „procesy edukacyjne muszą służyć budowaniu człowieczeństwa i odwoływać się do uniwersalnych wartości, takich
jak: prawda, dobro, piękno, a z bardziej współczesnych: miłość, wolność, tolerancja i solidarność” (J. Gajda). W głębszej perspektywie owe wartości mają nie
tylko charakter naturalny, ale również nadprzyrodzony (teologalny). Dopiero
widziane w eschatologicznej perspektywie uzyskują właściwy sens. Harmonijny
i wszechstronny rozwój człowieka, dokonuje się nie tylko przez techne i praxis,
ale także przez autorefleksję nad swoim całościowym przeznaczeniem, do jakiego możemy zbliżyć się poprzez lectio divina. Przywrócenie prawdziwej rangi wiedzy humanistycznej nie może obyć się bez wartości zanurzonej w przestrzeni transcendentalnej. Temu służy katechizacja, która zawsze „czerpie swoją
treść z żywego źródła słowa Bożego” (Jan Paweł II „Catechesi tradenade”).
17
18
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Summary
Lectio Divina as a way to spiritual illiteracy
The subject of the article is to show the deepening gap between contemporary education in Poland, and individual entities / valuable human perspective. To exit from this materialistic stalemate, you need to turn to creative education, focusing on the aspect of each personality (K. J. Szmidt). Because "educational processes must serve humanity and building refer to universal values,
such as: truth, goodness, beauty, and more contemporary: love, freedom, tolerance and solidarity" (J. Gajda). In a deeper perspective, these values are not
only nature, but also supernatural. Only seen in the eschatological perspective
obtain proper sense. The harmonious and comprehensive development of man,
made not only by techne and praxis, but also by the self-reflection of your overall purpose for which we can approach through lectio divina. Restoring the true
importance of humanistic knowledge can not do without value, located in the
transcendental. This is catechesis, which is always "draws its content from the
living source of the word of God" (John Paul II "Catechesi tradenade").
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Aleksandra Piskorowska (KUL)
Funkcjonowanie dziecka z ADHD w szkole i w przedszkolu
Wstęp
W wielu kulturach nadal panuje przekonanie, że uczeń z zespołem ADHD to poważny problem dla współczesnej rodziny i szkoły. Może to wynikać z
faktu, iż nie łatwo tym dwóm środowiskom wychowawczym zaakceptować jego
„złożoną inność”. Przyczyną braku akceptacji tych środowisk może być także
niewiedza na temat tego czym tak naprawdę jest ADHD. Rodzi się zatem potrzeba rozszerzania wiedzy na temat zespołu nadpobudliwości psychoruchowej,
na dużą skalę, zarówno w środowiskach rodzinnych, jak i szkolnych, ponieważ
to głównie na nich spoczywa ciężar wychowywania i kształcenia dzieci dotkniętych omawianym zespołem. Mając na uwadze fakt, że symptomy zespołu ADHD pojawiają się przed ukończeniem siódmego roku życia, a możliwość ich
zaobserwowania mają przede wszystkim rodzice i nauczyciele, środowiska
rodzinne i szkole powinny mieć wiedzę o wczesnym diagnozowaniu zespołu
ADHD u dziecka w młodszym wieku szkolnym. Zdobycie wiedzy na temat
omawianego zespołu potrzebne jest również po to, aby zrozumieć świat dziecka
nim dotkniętego, poznać jego osobowość, zainteresowania oraz potrzeby.
Nierzadko zdarza się, że zachowania, które odbiegają od społecznie respektowanej normy budzą lęk i niepokój. W związku z tym dzieci z ADHD są
często odrzucane i nieakceptowane z powodu zachowań, które prezentują, a
które są od nich niezależne. Zachowania będące skutkiem nadpobudliwości
oceniane są w kategoriach negatywnych bez próby zrozumienia ich istoty.
Trzeba niestety przyznać, że wiedza wielu pedagogów oraz rodziców na temat
zespołu ADHD jest niepełna i fragmentaryczna. Mimo tego, że jest to bardzo
poważny problem, w mediach na ten temat wciąż mówi się niewiele.
Podejmując rozważania nad tematyką funkcjonowania dziecka z zespołem ADHD w szkole i w przedszkolu warto na wstępie wyjaśnić czym jest zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Obecnie na całym świecie używa się
skrótu ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), który oznacza „zespół
nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji”, często określany w literaturze także jako zaburzenia hiperkinetyczne1.
Słownik psychologiczny pod redakcją Szewczuka w sposób następujący
definiuje to pojęcie: „nadpobudliwość psychoruchowa to zaburzenie dynamiki
procesów nerwowych, które charakteryzuje znaczna przewaga procesu pobudzenia nad procesem hamowania, co znajduje swój wyraz w:

1

L. J. Pfiffner, Wszystko o ADHD. Kompleksowy, praktyczny przewodnik dla
nauczycieli. przekł. [z ang.] J. Bieroń, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2004, s. 17.
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- sferze ruchowej - w postaci wzmożonej ekspansji ruchowej lub niepokoju ruchowego,
- w sferze poznawczej – w postaci zaburzeń koncentracji uwagi, pochopności i rozbieżności myślenia,
- w sferze emocjonalno – uczuciowej – w postaci nadmiernej wrażliwości
emocjonalnej”2.
1. Funkcjonowanie dziecka z ADHD w przedszkolu
Interesujący jest fakt, że pierwsze objawy nadmiernej ruchliwości widoczne są już w okresie niemowlęcym. Dzieci z zespołem ADHD bardzo szybko uczą się chodzić z pominięciem etapu raczkowania. Rodzice opisują je jako
ruchliwe i zajmujące się wszystkim od momentu w którym zaczęły chodzić.
Niektóre z nich nieustannie uciekają rodzicom postępując wbrew typowemu dla
tego wieku lękowi przed separacją. Inne zachowania przedszkolaków obejmują
niski poziom tolerancji na frustrację, wybuchowy temperament, brak rozsądku,
bycie wymagającym i niezadowolonym, ciągłą ruchliwość i hałaśliwość, ataki
na inne dzieci. Tego typu zachowania występują również u zdrowych dzieci,
jednak z mniejszą intensywnością i łatwiej poddają się dyscyplinowaniu. Ponadto, maluchy są nadmiernie żywe, ciekawe otaczającego ich świata, zazwyczaj zaczynają kilka zabaw naraz, żadnej nie kończą. Kiedy nauczą się mówić,
mówią bardzo dużo i bardzo szybko, co niestety nie idzie w parze z poprawnością mówienia. U takich dzieci mogą występować także kłopoty ze snem; trudności w zasypianiu, wędrówki do kuchni po coś do picia, oraz poranne pobudki.
Również w przedszkolu bardzo ciężko jest zmusić dziecko do zaśnięcia. Codzienne czynności wykonują na ogół dłużej niż inne dzieci, natomiast drobne
niepowodzenia wzbudzają u nich poważne wybuchy złości. W zabawie zdecydowanie przeważa element ruchowy: wolą gonitwy, siłowanie, zawody, niż
zabawy ograniczające ruch3. Niestety już w wieku przedszkolnym pojawiają się
pierwsze problemy związane z rozwojem społecznym dziecka nadpobudliwego
np. nieumiejętność podporządkowania się regułom panującym w grupie przedszkolnej. Objawia się to nierzadko agresją wobec innych dzieci. Niepokój rodziców i wychowawców powinny wzbudzić problemy z dostosowaniem się do
zajęć grupowych oraz niewykonywanie poleceń przez dziecko4.
Jeżeli chodzi o diagnozowanie ADHD wśród przedszkolaków to jest ono
trudne ponieważ wiek ten charakteryzuje się wieloma skrajnymi zachowaniami,
które akceptowane są jako normalne, w związku z tym trudno jest stwierdzić
2

W. Szewczuk (red), Słownik psychologiczny, Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 1979, s. 18.
3
J. Tylżanowska – Kisiel, ADHD, Wyd. Helion, Gliwice 2008, s. 24 – 25.
4
B. Chrzanowska, J. Święcicka, Oswoić ADHD. Przewodnik dla rodziców i
nauczycieli dzieci nadpobudliwych psychoruchowo, Wydawnictwo Difin, Warszawa
2006, s. 41.
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czy dziecko jest dotknięte ADHD i dostrzegany problem prawdziwy, czy też
stanowi efekt błędnego postrzegania przez rodziców normalnego, żywego malucha. To, że u dziecka trudno rozpoznać ADHD przed szóstym rokiem życia,
wynika również z faktu, że właśnie w tym wieku, w sposób dość nagły i skokowy zmienia się u dzieci zdolność do skupienia uwagi, wykonywania długich,
nużących czynności, zajmowania się czymś na polecenie. Diagnozując ADHD
uwzględniać należy również to, że w wieku przedszkolnym mózgowy ośrodek
odpowiadający za kontrolę zachowania jest jeszcze niedojrzały. Efektem tego
jest występowanie pobudliwych, nieprzemyślanych zachowań, których liczba u
zdrowych dzieci stopniowo zmniejsza się wraz ze wzrostem dojrzałości dziecka. W przypadku ADHD liczba tych zachowań jest znacznie większa niż u typowego przedszkolaka i nie zauważa się samoistnej poprawy samokontroli,
mimo coraz bardziej zaawansowanego wieku5. Aby rozpoznać ADHD konieczne jest stwierdzenie objawów związanych z ruchliwością, zaburzeniami koncentracji uwagi i impulsywnością. Objawy muszą być na tyle silne, że utrudniają
dziecku normalne funkcjonowanie, adaptację do nowych środowisk lub stopień
ich nasilenia jest niewspółmierny do poziomu rozwoju dziecka. Poza tym powinny utrzymywać się dłużej niż 6 miesięcy, zaistnieć przed 6 rokiem życia,
występować w kilku (o ile nie wszystkich) środowiskach, w których przebywa
dziecko. W chwili ustalenie diagnozy stwierdzającej, iż dziecko ma zespół
ADHD konieczne jest to, aby rodzice uczęszczali na zajęcia psychoedukacyjne
o tematyce ADHD, bowiem to oni muszą stać się pierwszymi specjalistami w
pracy ze swoim dzieckiem6.
W przypadku zdiagnozowania ADHD, nauczyciel przystępując do pracy
z nadpobudliwym dzieckiem powinien:
- W pierwszej kolejności upewnić się, że nie będzie ono drugim lub trzecim dzieckiem z ADHD w jednej grupie.
- W dalszej kolejności należy zadbać o ustawienie stolika bądź ławki
dziecka nadpobudliwego bliżej biurka nauczyciela, w pewnym oddaleniu od
innych dzieci. Takie usytuowanie umożliwi nauczycielowi stałe monitorowanie
zachowań dziecka .
- Należy dzieciom stwarzać warunki, w których będą mogły same zaspokoić swoją potrzebę ruchu. Zabawy ruchowe powinny być przeplatane spokojnymi: rysowaniem, malowaniem.
- W pracy z dziećmi nadpobudliwymi powinno się unikać dodatkowych,
pobudzających bodźców, nadmiaru zabawek. Należy ograniczyć ilość kolorowych rzeczy w zasięgu wzroku dziecka, które mogłyby je rozpraszać.

5

C. Green, K. Chee, Zrozumieć ADHD, Wyd. Laurum, Warszawa 2011, s. 250 – 251.
A. Kołakowski, T. Wolańczyk, A. Pisula, M. Skotnicka, A. Bryńska, ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców i wychowawców,
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007, s. 13 – 15.
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- Dzień dziecka nadpobudliwego powinien być zorganizowany, aby
określone zajęcia odbywały się stale w tym samym porządku.
- Bardzo ważne jest, aby dziecko nauczyło się doprowadzać rozpoczęte
czynności do końca, aby nie rezygnowało z zadania, nie rzucało go w połowie7.
Jeśli pobyt w przedszkolu upłynął dziecku bezboleśnie i nie zdiagnozowano objawów nadpobudliwości psychoruchowej, miejscem ujawnienia się
objawów ADHD może okazać się właśnie klasa zerowa lub pierwsza. Często w
tym właśnie czasie pojawia się podejrzenie, że wiercący się, niesforny i stale
nieprzygotowany do lekcji uczeń może być nadpobudliwy.
2. Funkcjonowanie dziecka z ADHD w szkole
Do głównych zadań szkoły należy przygotowanie dzieci do życia w społeczeństwie poprzez przekazywanie wiedzy, wychowanie, kształtowanie charakteru. Aby realizować te zadania szkoła posługuje się jednoznacznie zdefiniowanymi wymaganiami, treściami, procesami i celami. Stawiane przez szkołę
wymagania mogą okazać się jednak dla dzieci z ADHD zbyt trudne. Trudność
może sprawiać np. pozostawanie w jednym miejscu przez 45 minut, słuchanie
przez kilkanaście minut nauczyciela, konieczność zapamiętywania wielu informacji jednocześnie, czy też panowanie nad swoim zachowaniem. Problemem
może okazać się także opanowanie podstawowych umiejętności czytania, pisania i liczenia jak również nabycie umiejętności współżycia z otoczeniem. Niemożność sprostania wymaganiom stawianym przez szkołę sprawia, że dla wielu
dzieci z ADHD jest ona źródłem frustracji, niepowodzeń, a w końcu utraty wiary w siebie i poszanowania własnej godności. Niepowodzenia w szkole mogą
obniżyć samoocenę dziecka, odbierać motywację do dalszej nauki i nierzadko
prowadzić do zdobycia relatywnie niskiego poziomu wykształcenia w odniesieniu do posiadanych możliwości intelektualnych. Mając na uwadze powyższe
fakty należy pamiętać, że poprawę zachowań i samoocenę dziecka najskuteczniej wzmacnia się przez wykorzystanie jego mocnych stron, a nie skupianie się
na eliminacji problemów8.
Omawiając funkcjonowanie dziecka z ADHD w środowisku szkolnym
warto bliżej przyjrzeć się trudnościom z jakimi borykają się nadpobudliwi
uczniowie. Po pierwsze nadpobudliwość może być przede wszystkim przyczyną
niepowodzeń i zaległości w nauce. Problemy nadpobudliwego dziecka w nauce
wynikają głównie ze słabej koncentracji, nadruchliwości i dużej impulsywności.
7

T. Srebnicki, T. Wolańczyk, Dziecko z ADHD w szkole i w przedszkolu.
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s. 22 – 24.
8
J. Godawa, M. Niemiec, Wspomaganie rozwoju dziecka z zespołem ADHD.
Kontekst edukacyjny i terapeutyczny, [w:] red. A. Stankowski, Nauczyciel i rodzina w
świetle specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka (Szkic monograficzny), Wydawnictwo
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Mogą być one potęgowane przez inne współtowarzyszące temu zaburzeniu
trudności typu: trudności w czytaniu, pisaniu, liczeniu. Dziecko z ADHD wolno
pisze, czyta, popełnia wiele błędów językowych, zmienia znaczenie wyrazów,
myli litery, zjada końcówki i nie zawsze wie o czym czyta. Podobnie dzieje się
podczas pisania, dziecko tworzy lustrzane odbicia liter, ma trudności z łączeniem znaków, nie nadąża z pisaniem tego co dyktuje nauczyciel. Od momentu
pójścia do szkoły dziecko nadpobudliwe nieustannie napotyka trudności, zarówno na lekcji, jak i na przerwie, czuje się zagubione i zdezorientowane, nie
bardzo wie co ma w danej chwili robić. Jeśli już weźmie się do pracy to okazuje
się że zapału starcza mu na czas krótszy niż jego kolegom, zadania są dla niego
za długie, zbyt monotonne, często w ogóle nie wie od czego zacząć9. Inną zmorą młodszych uczniów z ADHD jest trudność w pohamowaniu impulsów i reakcji, słaba znajomość niektórych reguł społecznych, np. najpierw zrobi, a później
pomyśli. Inny problem związany z impulsywnością to niezdolność do przewidywania konsekwencji i angażowanie się w zaskakujące, często niebezpieczne,
albo niekorzystne dla dziecka działania10. Dzieci dotknięte ADHD nie są w
stanie skupić uwagi, a więc nie potrafią weryfikować napływających informacji,
a co za tym idzie wyselekcjonować tych najważniejszych. Ich wypowiedzi są
chaotyczne, często odbiegają od tematu i nie kończą myśli. Uczeń z ADHD za
sprawą swojego nieodpowiedniego zachowania może utwierdzić wszystkich w
przekonaniu, ze jest bardzo niegrzeczny i nieposłuszny, utrwalając swoją etykietkę urwisa11.
Inne problemy, które najczęściej zgłaszają nauczyciele w pracy z dzieckiem to:
- Dziecko często jest rozkojarzone; ma problemy z wykonaniem kolejno
podawanych instrukcji, nie dokańcza zadań szkolnych, nie wywiązuje się z
codziennych obowiązków.
- Ma problemy ze zorganizowaniem sobie pracy lub innych czynności, łatwo
rozprasza się pod wpływem zewnętrznych bodźców, unika zadań wymagających
dłuższego wysiłku myślowego, często zapomina o codziennych sprawach.
- Pytane o coś często odpowiada „nie wiem” lub zgaduje, gubi rzeczy potrzebne do pracy lub innych zajęć, nie potrafi usiedzieć w miejscu – chodzi po
klasie, buja się na krześle lub skacze po ławkach; ciągle jest w ruchu, jest nadmiernie aktywne ruchowo niezależnie od sytuacji i potrzeby.
- Jest hałaśliwe w zabawie, ma trudności ze spokojnym bawieniem się,
wyrywa się do odpowiedzi, zanim usłyszy całe pytanie, ma kłopoty z czekaniem na swoją kolej, często przeszkadza innym, jest nadmiernie gadatliwe.
9

A. Kołakowski, T. Wolańczyk, A. Pisula, M. Skotnicka, A. Bryńska, ADHD – zespół…, dz. cyt., s. 54.
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- Dziecko ma kłopoty z niezgrabnością, niezgrabnie trzyma ołówki i długopisy. Przy większym nasileniu nadpobudliwości ruchowej może występować
także niezręczność, brak dokładności, precyzji, co sprawia, że dzieci te ciągle
coś tłuką, zrzucają, łamią i ulegają wypadkom12.
- Uczeń ma trudności w budowaniu spójnych wypowiedzi, bardzo głośno
i szybko mówi, (może zmagać się także z dysgrafią, dyslekcją, dysortografią).
- Osiąga gorsze wyniki w nauce, pracuje zbyt wolno lub zbyt szybko, jest
leniwe, zostawia wszystko na ostatnią chwilę, zwleka z wykonywaniem zadań,
ma kłopoty z motywacją, łatwo wpada we frustrację, unika obowiązków13.
Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo spędzają mało czasu ze swoimi kolegami, nie mają ich też zbyt wielu, gdyż zespół ADHD znacznie przeszkadza w
utrzymywaniu przyjaźni bądź zawieraniu ich. Uczniowie z ADHD mogą początkowo wydawać się bardzo zabawni, ale obecność takiego „klasowego klauna” szybko się wszystkim nudzi, a ciągłe przeszkadzanie w lekcji zaczyna irytować. Niespożyta energia lub nadpobudliwość psychoruchowa męczą przyjaciół, którzy potrzebują odpocząć od nadpobudliwego kolegi. Dzieci z ADHD
często przypadkowo wyrządzają przykrości kolegom, nie czekają na swoją kolej, dążą do ciągłego kierowania grupa i przeszkadzają. Tego typu zachowanie
może doprowadzić do odizolowania takiego dziecka od grupy rówieśniczej14.
3. Wspomaganie funkcjonowania dziecka nadpobudliwego w szkole
Pracę z dzieckiem nadpobudliwym trzeba zacząć przede wszystkim od
akceptacji jego odmienności i trudności jakie może stwarzać. Pomaga to dopasować wymagania do realnych możliwości dziecka, a także chroni je przed kolejnymi niepowodzeniami. Nauczyciel podejmujący pracę z dzieckiem mającym
symptomy ADHD powinien być przede wszystkim świadomy tego, że niepożądane zachowania nie są zależne od jego woli, choć doskonale zna ono ogólne
obowiązujące reguły zachowania. Trzeba w pierwszej kolejności zaakceptować
to, że dziecko nadpobudliwe psychoruchowo jest dzieckiem odmiennym, ma
inne możliwości niż jego rówieśnicy i wymaga odmiennego traktowania. Zrozumienie objawów ADHD pozwoli na odróżnienie zachowań dziecka będących
przejawem nadpobudliwości od niegrzeczności lub złośliwości15.
Nie małe znaczenie w procesie wspomagania funkcjonowania nadpobudliwego dziecka mają udane relacje między rodzicami i szkołą. Ważne jest to,
aby rodzice jak najwcześniej poinformowali nauczyciela lub psychologa szkol12
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nego o problematyce zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami
koncentracji u ich dziecka16.
Pomoc rodziców powinna także polegać na zachęcie dziecka do poszerzania zdobytej wiedzy i umiejętności. Równie ważne jest jednoczesne wspieranie emocjonalne dziecka, podkreślanie tego co potrafi, budowanie wzajemnego
zaufania i tworzenie pozytywnego obrazu siebie, a także akceptacja jego słabości. Niezwykle ważne we wspomaganiu funkcjonowaniu dziecka nadpobudliwego jest okazywanie mu miłości i troski. Pełne miłości i troski zachowanie
względem dziecka pomaga zbudować prawidłowe relacje między rodzicami, a
dzieckiem, a także sprawia że dziecko czuje się pewnie i bezpiecznie. Dziecko z
ADHD powinno mieć również wyznaczone granice, musi czuć, że nie można
rodzicami manipulować dlatego rodzice powinni konsekwentnie przestrzegać
wyznaczonych reguł17.
W celu poprawy funkcjonowania dziecka w klasie szkolnej warto zadbać
o odpowiednią liczbę uczniów w klasie. Optymalnym miejscem nauczania
dziecka z ADHD jest mało liczna klasa 10 – 15 osobowa, o charakterze integracyjnym, z dwójką nauczycieli. Miejscem pracy dziecka powinna być pierwsza
ławka z dala od drzwi i okien. Uczeń powinien być posadzony sam lub z najspokojniejszym dzieckiem w klasie. Ze względu na zaburzenia uwagi dziecko
nadpobudliwe ma problemy ze zrozumieniem złożonych czynności, gdyż części
ich nie słyszy a o części zapomni, dlatego też uczniowi z ADHD trzeba udzielać
krótkich, prostych komunikatów, a dopiero gdy wykona zadane zadanie, podać
kolejne polecenie18.
Oprócz wymienionych warunków istotne są następujące czynniki:
- Cechy nauczyciela: otwartość na problemy z jakimi boryka się uczeń z
zespołem ADHD, wrażliwość na inność dziecka. Nauczyciele prezentujący
wobec uczniów postawę demonstracyjnie rygorystyczną i wrogą wprowadzają
szczególnie tych nadpobudliwych w stan ciągłego niepokoju, i napięcia psychicznego19.
- Sposób prowadzenia zajęć: nauczyciel jest konkretny, stosuje wizualne,
przejrzyste reguły i wskazówki, zachęca, powtarza polecenia, motywuje do
pracy, prowadzi interesujące lekcje wyzwalające wyobraźnie i ciekawość
dziecka, trzyma się z góry ustalonego planu lekcji, utrzymuje rytm, wyróżnia
najważniejsze zagadnienia i informacje, podkreśla je na kolorowo, zaznacza
podczas wypowiedzi sygnałem „Uwaga to ważne!”, zaznacza początek nowej
czynności, ustala sygnał rozpoczęcia pracy, dzieli pracę na krótkie etapy, przy-
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pomina, prowadzi zajęcia bez pośpiechu i zachowań wywołujących zdenerwowanie u uczniów.
- Zasady pracy nauczyciela: podejście skoncentrowane na dziecku, czyli
wydawanie jasnych poleceń, udzielanie pochwał, premiowanie, sprawowanie
kontroli nad uczniem poprzez kontakt wzrokowy, (np. mina odpowiednia do
sytuacji), ignorowanie zachowań, które nie są nadmiernie negatywne, ograniczanie wymagań, tak aby nie przewyższały możliwości dziecka z zespołem
ADHD20.
- Stały plan odrabiania zadań domowych: zadania powinny być odrabiane zawsze w tym samym miejscu, zawsze o tej samej porze, w pokoju w którym
dziecko pracuje nie powinny się znajdować ani zwierzęta domowe, ani rodzeństwo. Warto zmotywować dziecko do tego, aby nauczyło się regularnie sprzątać
swoje biurko, żeby nie leżały na nim żadne rozpraszające uwagę przedmioty.
Trzeba pamiętać, że dzieci z ADHD słabo radzą sobie z chaosem i niespodziankami, w związku z tym potrzebują rutyny. Muszą znać plan na początku każdego szkolnego dnia i być świadome co czeka je w następnej kolejności21. Dzieci z ADHD potrzebują ruszać się więcej niż ich rówieśnicy, nie można tego uniknąć, dlatego należy umożliwić dziecku uprawianie jakiejś dyscypliny sportu. Właściwe pokierowanie ich aktywnością i wykorzystanie jej dla celów społecznie pozytywnych może dać dobre rezultaty wychowawcze. Warto
włączyć te właśnie dzieci do zadań grupowych, takich jak udział w organizowaniu zabawy, ozdabianiu klasy, itp.22.
Warto zadbać o relacje ucznia nadpobudliwego z kolegami z klasy.
Trzeba objaśnić im przyczynę niewłaściwego zachowania rówieśnika z ADHD i
nauczyć postępowania w relacjach z nim. Budowanie pozytywnych relacji między uczniem nadpobudliwym, a rówieśnikami z klasy jest niezwykle ważne
ponieważ odgrywają oni dużą rolę w procesie socjalizacji dziecka z ADHD.
Zaburzone relacje dziecka z rówieśnikami i pozycja odrzucenia w klasie szkolnej może sprzyjać nasileniu objawów jego nadpobudliwości i pojawieniu się u
niego zaburzeń wtórnych, w tym szczególnie w sferze jego zdrowia psychicznego i przystosowania społecznego23.
Trzeba pamiętać, że omawiane dzieci są bardzo wrażliwe na stosunek do
nich, nadmierna krytyka, żartowanie, wydawałoby się niewinne, jednak często
może stać się przyczyną zaburzenia ich równowagi emocjonalnej. Dlatego też
dzieci te łatwo się obrażają, są kłótliwe, popadają w konflikty z kolegami. W
związku z tym należy oszczędzać im tego rodzaju doznań włączając je w odpo20

M, Szmyd - Skórzewska, Propozycja programu pracy z dziećmi nadpobudliwymi
psychoruchowo oparta na doświadczeniach amerykańskich pedagogów, „Nauczanie
początkowe”, Nr 1, Wyd. Pedagogiczne ZNP, Kielce 2002, s. 64 – 65.
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H. Kovács, Moje dziecko…, dz. cyt., s. 130.
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A. Maciarz, Trudne…, dz. cyt., s. 68.
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wiednie grupy koleżeńskie. Musimy pamiętać, że większość dzieci nadpobudliwych to dzieci ograniczone, a nasze wychowanie ma przeciwdziałać skutkom
tych zmian. Dlatego wszelkie drastyczne środki wychowawcze, takie jak kary
fizyczne, izolacja pod zamknięciem, agresja słowna dorosłych w postaci awantur i krzyków mogą jedynie pogorszyć sprawę24.
Zakończenie
Podsumowując powyższe rozważania należy zwrócić uwagę na to, że
ADHD ma ogromny wpływ na życie dotkniętych nim osób oraz ich rodzin.
Wystarczy chociażby przyjrzeć się kilku podstawowym skutkom tego zaburzenia: brak refleksji nad przyszłością i przeszłością czyli życie wyłącznie chwilą
obecną, słaba organizacja, brak umiejętności zarządzenia czasem, brak umiejętności społecznych i nieumiejętność odczytywania ukrytych znaczeń, niski próg
frustracji, brak elastyczności, skłonność do nadmiernie ryzykownych zachowań
i poszukiwania wrażeń25. Powyższe skutki choroby można skutecznie łagodzić,
jednak potrzebna jest do tego specjalistyczna wiedza na temat możliwości jej
leczenia. Niestety wielu pedagogów takiej wiedzy nie posiada. Niektórzy nauczyciele dostrzegają problemy dziecka, jednak nie zdają sobie sprawy z tego,
że problemy te są rezultatem choroby, którą można skutecznie leczyć. Wielu
pedagogów postrzega dzieci, które maja problemy z zachowaniem i sprawiają
trudności wychowawcze jako krnąbrne i nieposłuszne. W związku z tym, nie
szuka przyczyny tego zachowania. Dlatego niezbędne wydaje się być kształcenie pedagogów, głównie poprzez dostarczenie im informacji o zaburzeniu nadpobudliwości psychoruchowej, jej przyczynach, przebiegu schorzenia, ewentualnych następstwach i możliwościach leczenia. Edukacja na temat zespołu ADHD jest tak ważna ponieważ nadal w wielu społeczeństwach panuje przekonanie, że uczeń z zespołem ADHD to poważny problem dla współczesnej rodziny
i szkoły. Brak wiedzy nauczycieli i wychowawców na temat ADHD sprawia, że
wiele dzieci tym zaburzeniem doświadcza licznych trudności i przykrości w
środowisku szkolnym. W wielu przypadkach są nawet usuwane ze szkół. Dlatego potrzebna jest im daleko idąca pomoc. Tak wielu dramatów można by uniknąć dzięki lepszemu zrozumieniu natury problemu i zastosowaniu właściwej
strategii edukacyjnej i opiekuńczej. Niepokojący jest fakt, że wiedza na temat
zespołu ADHD nadal jest niepełna i fragmentaryczna. W mediach niewiele
mówi się na ten temat, a jest to ważki problem...
Streszczenie
Artykuł przedstawia kwestie związane z funkcjonowaniem dziecka z
ADHD w szkole i w przedszkolu. Dla dokładnego uwidocznienia tych kwestii
24
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podzielono go na trzy części celem dokładnej analizy. W pierwszej kolejności
wyjaśniono pojęcie ADHD. Następnie scharakteryzowano funkcjonowanie
nadpobudliwego dziecka w przedszkolu, omówiono proces diagnozowania
ADHD wśród przedszkolaków, a także zasady pracy nauczyciela z nadpobudliwymi maluchami. W dalszej części artykułu scharakteryzowano funkcjonowanie ucznia z ADHD w klasie szkolnej. Omawiając funkcjonowanie nadpobudliwego ucznia w środowisku szkolnym zwrócono przede wszystkim uwagę na
trudności z jakimi borykają się nadpobudliwi uczniowie. Do tych trudności
zalicza się: słaba koncentracja, nadruchliwość i duża impulsywność. Istotnym
punktem rozważań jest przedstawienie możliwości poprawy funkcjonowania
nadpobudliwych dzieci w szkole.
Summary
The functioning of a child with ADHD at school and nursery.
The article presents the issues related to the functioning of a child with
ADHD at school and nursery. For accurate visualization of these issues is divided into three parts purpose of thorough analysis. First is explained ADHD.
Then characterized the functioning of a hyperactive child in kindergarten, discusses the process of diagnosing ADHD among preschoolers, as well as the
principle teacher of hyperactive toddlers. The rest of the article characterized
the functioning of a student with ADHD in the classroom. In discussing the
functioning of hyperactive pupil in the school environment mainly paid attention to the difficulties faced by hyperactive students. These problems include:
poor concentration, hyperactivity and impulsivity large. An important point of
discussion is to provide opportunities to improve the functioning of hyperactive
children in school.
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Joachim Popek (URz)
Ks. Czesław Broda bohaterem regionalnym w wychowaniu patriotycznym
Wstęp
Regionalne badania historyków stanowią wielkie odkrycia w „małych
ojczyznach”. To nieprzetarty szlak pozwalający wyłonić z mroków historii
świat jakże często zapominany, niedoceniany czy wykreślany z kart historii. Ów
nieznany świat pozostający w cieniu doniosłych dziejów, kryje w sobie nieoceniony materiał edukacyjny. Może stanowić również fundament w kształtowaniu
świadomości patriotycznej najmłodszych.
Nieodłącznym elementem każdej historii czy opowiadania są jej bohaterowie. Tak jest również w przypadku dziejów wspólnot lokalnych. Każda ma
swoich bohaterów. Osoby zasłużone, o których pamięta historia, wywarły nieocenione piętno na społeczeństwie regionalnym, wielokrotnie widoczne w sposób namacalny. Odkrywając białe plamy w dziejach małych ojczyzn wyłoni się
przed oczyma historyka tzw. żywa historia. Ludzie, niejednokrotnie jeszcze za
życia uznani za bohaterów, noszą znamię dziejów rozegranych w przeszłości,
bardzo często tych wielkoformatowych. Są oni także, skarbnicą wiedzy „z dziada pradziada”, przekazywanej przez pokolenia rodzinne, szczególnie cennej
bowiem nie można znaleźć jej w archiwach. Dokonania bohaterów regionalnych stanowią bardzo często atut w ręku nauczyciela historii, pozwalający w
sposób przemyślany zrealizować lekcję. Poprzez edukację historyczną w oparciu o biografie zasłużonych można pozytywnie wpłynąć na wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży.
Dzieje bohaterów regionalnych mogą stanowić również drogocenne źródło, wykorzystywane w publikacjach. Niejednokrotnie, to właśnie wspomnienia
osób, np. z II wojny światowej, ukazując ciekawe wydarzenia tworzą najcenniejszą bazę źródłową w książkach czy artykułach. Ponadto wspomnienia biograficzne dostarczając wiele informacji na temat okoliczności życia codziennego całych społeczności, w których wychowywał się bohater. Są one tym bardziej cenne bowiem autor je ukazuje z punktu widzenia własnych przeżyć i
osobistych poglądów1.
1. Zarys biograficzny
Przykładem bohatera regionalnego, żyjącego w pamięci społeczności lokalnej wsi Wola Raniżowska, Raniżów, Mazury i nie tylko, jest postać księdza
Czesława Brody. Ciekawa i bogata biografia tego zasłużonego kapłana zasługuje na szerokie potraktowanie monograficzne wykraczające niż to podjęte na
1
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łamach niniejszych rozważań. Jest ona tym bardziej cenna bowiem dotyczy
wielu społeczności regionalnych zaś życiorys tego bohatera wykracza po za
lokalny horyzont.
Stan dotychczas opracowanych źródeł dotyczących życia i działalności
księdza Brody jest znikomy. Powstało kilka artykułów naukowych i popularnonaukowych, które niejednokrotnie wspominają w sposób szczątkowy o zasłużonym kapłanie, dlatego jest to temat wymagający głębokich badań naukowych i
opracowania jednolitej monografii biograficznej.
Ks. Czesław Broda urodził się w Słocinie (powiat rzeszowski) 5 lutego
1885 roku. W 1905 roku ukończył gimnazjum w Rzeszowie. Zaraz po zdaniu
matury wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu. Święcenia kapłańskie w tymże seminarium otrzymał w dniu 24 czerwca 1909 roku2 z rąk biskupa
J. S. Pelczara. Początkowo pełnił przez kilka lat posługę wikariusza we wsi
Turka, w dekanacie Samborskim pod okiem proboszcza księdza Ignacego Kułakowskiego. Parafia należała do bardzo rozległych bowiem obejmowała 88
miejscowości i przysiółków, nie licząc miasta Turka. Pracowało w niej czterech
kapłanów, którzy posługiwali w 27 szkołach. Mimo ciężkiej pracy duszpasterskiej ksiądz Broda pozostawał do samego końca pobytu w tej parafii w serdecznej i przyjaznej atmosferze. Trudy warunki posługi pracy odcisnęły jednak piętno na kondycji księdza. Podupadłwszy zdrowotnie skierowano go na półroczny
urlop. Od 1911 roku został przeniesiony do miejscowości Wola Raniżowska, w
parafii Raniżów gdzie posługiwał jako katecheta. Tamtejszy proboszcz – ks.
Wincenty Dąbrowski – zostawił młodemu kapłanowi dużą swobodą w działalności duszpasterskiej. Wola Raniżowska liczyła około 3 700 osób, tak więc
możliwe było założenie w niej niezależnej parafii – również w przekonaniu
raniżowskiego proboszcza. By to uczynić należało jednak wybudować kościół.
Tego zadania podjął się ksiądz Czesław Broda – ówczesny katecheta czteroklasowej szkoły ludowej. Mimo licznej parafii, pomoc finansowa ludności nie
mogła wystarczyć do wybudowania nowej świątyni. By uzyskać odpowiednie
środki pieniężne, bohaterski ksiądz udał się w podróż do Stanów Zjednoczonych. Prowadził tam szereg występów, imprez charytatywnych, tudzież rekolekcji podczas których uzbierał potrzebą sumę. Wróciwszy do Woli Raniżowskiej, rozpoczął budowę świątyni. Zarobione pieniądze, przy wsparciu wiernych, pozwoliły wykonać najważniejsze prace w budowie kościoła. W całkowitym ukończeniu przybytku przeszkodził wybuch I wojny światowej3.
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2. Posługa duszpasterska
W działaniach wojennych frontu wschodniego brał udział również ksiądz
Czesław Broda. Pełnił posługę kapelana rezerwowego do 1917 roku. Ponadto,
nieustannie pełnił rolę duszpasterza wśród walczących żołnierzy. Kapłan był
przyporządkowany w armii austriackiej do 10 Pułku, walczącego na froncie
rosyjskim. Zakończone działania wojenne, pozwoliły księdzu Brodzie na powrót do Woli Raniżowskiej, gdzie natychmiast podjął prace wykończeniowe
przy wzniesionym kościele. Na efekty nie trzeba było długo czekać bowiem w
1919 roku, biskup ordynariusz dokonał założenia parafii. Pierwszym jej proboszczem został właśnie ksiądz Czesław Broda. Uroczysta konsekracja świątyni
odbyła się w 1921 roku. Jego posługa jednak nie trwała długo. Już w 1923 roku
został nowym administratorem w Nowym Narcie, gdzie pozostał przez kolejne
dwa lata. Następnie objął funkcję proboszcza w Leżajsku po zmarłym księdzu
Antonim Tyczyńskim. W nowej parafii, ksiądz Broda od razu wprowadził
zmiany. Podjął decyzję o wzniesieniu nowej świątyni. Tak duża parafia, licząca
dziewięć tysięcy wiernych, zdaniem kapłana była zbyt liczna by korzystać dotychczasowego małego kościoła. Zamierzenia księdza Brody udało się zrealizować z połowicznym sukcesem. Budowa nowej świątyni na miejscu starej, po
Bożogrobcach nie była możliwa bowiem konserwator zabytków nie wydał zgody na jej wyburzenie. Wobec tego, leżajski proboszcz uznał, że w zaistniałej
sytuacji najlepszym wyjściem będzie rozbudowanie starego przybytku, zwiększając tym samym powierzchnię użytkową. Palny budowlane wymagały jednak
wysokich nakładów finansowych, wobec czego ksiądz Czesław zdecydował się
na ponowny wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Niestety druga podróż nie
przyniosła zakładanych rezultatów. Kapłanowi nie udało się zebrać wystarczających funduszy, by zrealizować inwestycję rozbudowy. Plany te zostały odsunięte na dalszą perspektywę, zaś inicjatywa proboszcza skoncentrowała się na
zabezpieczeniu i odrestaurowaniu istniejącej świątyni. Dach został pokryty
nową blachą. Odnowiony został ołtarz, zaś malowidła ścienne oraz na sklepieniu oczyszczono. Poczyniono również inne ważne inwestycje, takie jak zakup
czterech nowych dzwonów, szat liturgicznych, oraz stacje Drogi Krzyżowej. By
ukończyć podejmowane inwestycje, ksiądz proboszcz prowadził rekolekcje w
okolicznych parafiach diecezji przemyskiej4.
Ksiądz Czesław Broda pod dwuletniej posłudze kapłańskiej w Leżajsku
został mianowany wicedziekanem, zaś w roku 1929 objął funkcję dziekana
leżajskiego. W chwili otrzymania urzędu wicedziekana, tj. w 1927 r., został
obdarzony godnością honorowego kanonika Kapituły Katedralnej w Przemyślu5. Podczas leżajskiej posługi ksiądz Broda nie zaniedbywał również posługi
w świątyni duchowej, innymi słowy – Kościele żywym. Zapisał się w historii
parafii jako człowiek niezwykle gorliwy w sprawie Bożej. Kościół leżajski stał
4
5
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się wówczas swego rodzaju centrum życia religijnego. Jednym z owoców oddania księdza Czesława, była organizacja misji parafialnych w 1934 roku, prowadzonych przez jezuitów. Parafianie przyjęli je z niezwykłym zadowoleniem.
Wspierał on również działalność wiernych w bractwach i stowarzyszeniach,
które pogłębiały życie religijne. Najprężniej w parafii leżajskiej działała Akcja
Katolicka oraz Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. W posłudze kapłańskiej
ówczesny proboszcz szczególnie opiekował się miejscowością Dębno, oddalonej od Leżajska o około 10 kilometrów, w której mieszkało wielu Rusinów.
Byli oni wyznania greckokatolickiego. Katolicy – z braku własnego kościoła –
zaczęli stopniowo przyjmować obrządek wschodni. Działając dla dobra Kościoła Katolickiego, zainicjował wybudowanie w Dębnie Ochronki. W późniejszym
czasie prowadziły ją siostry służebniczki. Wspomniana Ochronka była miejscem gdzie znajdowała się kaplica w której cotygodniowo była odprawiana
Msza święta6.
3. Działalność publiczna
Niezwykła wiara księdza Czesława Brody szła w parze z inną cnotą jaką
był patriotyzm. Związał się otwarcie w okresie międzywojennym z obozem
narodowym. W odrodzonej Polsce, podobnie jak ksiądz Broda, większość duchownych z diecezji przemyskiej sympatyzowała lub wspierała ugrupowanie
narodowców. Do najważniejszych należeli – ordynariusz przemyski Józef Sebastian Pelczar czy jego następca Anatol Nowak. Oficjalnie do obozu narodowego
należał również sufragan przemyski – Wojciech Tomaka, który w wyborach do
senatu z 1922 roku startował z listy Związku Jedności Narodowej7.
Jak już zostało wspomniane, ksiądz Czesław Broda był zwolennikiem
obozu narodowego. Jego bezpośredni związek z tym ugrupowaniem nastąpił w
1929 roku. W tym roku, decyzją Zarządu Głównego Stronnictwa Narodowego
utworzono Okręg Rzeszowski z dawnej jednostki lwowskiej. W skład nowoutworzonej dzielnicy wchodziło jedenaście powiatów. Pierwsze spotkanie okręgu odbyło się w dniu 7 lipca 1929 roku w rzeszowskiej siedzibie „Sokoła”. Zarząd Główny reprezentował Karol Wierczak zaś Rade Naczelną SN Stanisław
Rymar. Wspomniani goście wygłosili referaty programowe. Podczas pierwszego zjazdu Okręgu Rzeszowskiego SN, odbyły się wybory zarządu. Dr Józef
Liwo został wybrany prezesem, zaś jego zastępcą czyli wiceprezesem został
właśnie ksiądz Czesław Broda – ówczesny proboszcz leżajski8.
Ksiądz Broda, uczestniczył również czynnie w życiu Stronnictwa Narodowego, które odbywało się w poszczególnych powiatach. Pierwszego grudnia
1929 roku powstało koło obozu narodowego w Leżajsku, działające w obrębie
6

P. Bartnik, J. Koziarz, dz. cyt., s. 57; W. Jedynak, dz. cyt., s. 67-68.
K. Kaczmarski, Podziemie narodowe na Rzeszowszczyźnie 1939-1944, Rzeszów
2003, s. 47.
8
Tamże, s. 25-26.
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powiatu łańcuckiego. Owe pierwsze spotkanie odbyło się pod przewodnictwem
właśnie księdza Brody – ówczesnego wiceprezesa Okręgu Rzeszowskiego9.
Zaangażowanie patriotyczne leżajskiego proboszcza objawiało się przede
wszystkim w innej dziedzinie życia. Podczas pracy duszpasterskiej i katechetycznej starał się kształcić oraz usposobić patriotycznie młodzież wiejską.
Wspomnienia mieszkańców wsi Mazury, Raniżów czy Woli Raniżowskiej ukazują niezwykłe fakty z życia kapłana. Podczas swojej pierwszej emigracji do
Stanów Zjednoczonych, która trwała kilka tygodni stworzył sztukę teatralną
noszącą tytuł „Pieniądz”. Dzieło było pod wieloma względami charakterystyczne. Fabuła miała swoje odniesienie do życia mieszkańców wspomnianych wsi.
Wielu z nich uwikłanych było w przeróżne spory, kłótnie a nawet procesy sądowe. Bardzo często miały one smutny finał, przekreślając i niszcząc dobre
relacje rodzinne i sąsiedzkie. Niekiedy prowadziły do utraty majątków, przejmowanych przez banki, adwokatów czy osób pragnących skorzystać na kłótniach. Wspomniana sztuka teatralna napisana przez księdza Brodę, znalazła
swój bardzo mocny wydźwięk wśród mieszkańców. Ponadto wywarła pozytywny wpływ na ich zachowanie i kulturę. Sztuka „Pieniądz” okazała się tak
bardzo przejmująca, że działające w okolicznych miejscowościach amatorskie
teatry realizowały i wystawiały na scenie. Działo się to przede wszystkim w
Mazurach i Raniżowie10.
4. Męczeńska śmierć
Wybuch II wojny światowej w 1939 roku nie ostudził gorliwego ducha
duszpasterskiego w księdzu Czesławie Brodzie. Kontynuował posługę kapłańską ze wzmożoną motywacją. Był oparciem dla parafian w ucisku, pomagając
znosić cierpienia, upokorzenia i represje ze strony Niemców. Nieustannie
umacniał w mieszkańcach wiarę, budując w ich sercach nadzieję. Jego zaangażowanie podkreśla ksiądz Gorczyca (następca ks. Brody w Leżajsku) mówiąc,
iż „Ksiądz Dziekan było jako Polak nieugięty. Dawny kapelan wojskowy, obyty
z wojną, w momencie opuszczenia miasta przez wojska polskie czuwał nad
porządkiem w mieście – jeżdżąc na koniu i broniąc przed rabunkiem. A przecież i potem na plebanii koncentrowało się życie polskie. Mógł okupant sądzić
go o robotę czysto polityczną przeciw najeźdźcom”.
Legenda księdza Czesława Brody wyrosła w okolicy w bardzo szybkim
tempie. Głosił gorące, patriotyczne kazania umacniające rodaków w trudnych
chwilach, dodając otuchy by się nie załamać pod jarzmem agresorów niemieckich. Zaangażowanie proboszcza leżajskiego w obronę sprawy narodowej wykraczało daleko po za mury Kościoła. Patrolował konno okolice Leżajska chroniąc mieszkańców przed napaścią i rabunkami osób chcących wzbogacić się na
9

Tamże, 30.
Wywiady z mieszkańcami wsi Mazury, Raniżów i Wola Raniżowska. Archiwum
historyczne Benedykta Popka z Mazurów.
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wojnie. Ponadto, skupił życie narodowe trzymające wiernych w niezłomnej
jedności, gdzie jego centrum znajdowało się na plebanii parafialnej. Powyższa
działalność księdza Dziekana, nie była zadowalająca dla okupanta z oczywistych powodów. Został aresztowany w dniu 23 lipca 1940 roku przez gestapo.
Wśród mieszkańców okolicznych wsi wyrosła również teoria, że kapłan został
aresztowany wskutek donosu nacjonalistów ukraińskich chcących przy pomocy
nazistów usunąć patriotycznie usposobionego księdza. Wraz z księdzem Brodą
uwięzieni zostali ks. Lubas oraz ks. Pacuła a także 23 parafian, którzy współpracowali z proboszczem. Aresztowanych osadzono początkowo w Tarnowie.
Po około dwóch tygodniach zostali przeniesieni do obozu koncentracyjnego w
Sachsenhausen (Oranienburg). W początkowych dniach września, Ksiądz Dziekan został ponownie przeniesiony w transporcie inwalidów do innego obozu –
tym razem do KL Dachau, gdzie przypisano mu numer 1821811.
W tym miejscu warto się zatrzymać i wspomnieć o jednym z najstraszliwszych symboli okrucieństwa jakim był obóz koncentracyjny w Dachau. Jest
to temat szczególnie ważny bowiem właśnie ten obóz stał się ośrodkiem mordów dokonywanych wobec duchowieństwa polskiego. Według danych podawanych przez Instytut Pamięci Narodowej, w KL Dachau uwięziono podczas wojny 1780 księży polskich, gdzie 868 nigdy nie wróciło do Polski. W 2010 roku
IPN w 65 rocznicę wyzwolenia obozu przez Armię Amerykańską opublikował
dodatek specjalny do Niezależnej Gazety Polskiej pt. Polscy księża w KL Dachau12.
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1. Wjazd do KL Dachau (źródło: Polscy księża w KL Dachau, [w:] Nowe
Państwo – Niezależna Gazeta Polska, nr 5, 2010, s. 2)

Wspomniane wydanie jest tym szczególnym bowiem dotyczy wyłącznie
faktu eksterminacji duchowieństwa polskiego w czasie wojny, gdzie poniósł
śmierć ksiądz Czesław Broda, o którym niniejsze rozważania traktują. Ci, którym udało się przeżyć przelewali na papier swoje wspomnienia. Niestety nie
wiadomo jak dokładnie wyglądało życie obozowe księdza Brody bowiem najprawdopodobniej nie spisywał wspomnień. Można jedynie domyślać się, jak
wyglądało jego życie na podstawie pamiętników innych duchownych. W tym
miejscu można przytoczyć słowa ks. Bp Franciszka Korszyńskiego o numerze
obozowym 22 546, który wspomina warunki życia panujące w KL Dachau: „W
naszym obozie nie było zwierząt pociągowych, musieli je więc zastąpić ludzie.
Ludzi zaprzęgano do pługa przy usuwaniu śniegu z obozu, do wozów, do bron
przy uprawie roli, a nawet do wału ugniatającego szosę. Jeszcze dziś żywo mam
w pamięci obozowy obrazek przedstawiający budowę szosy. Kilku czy kilkunastu więźniów z wyciągniętymi szyjami, z wygiętymi w pałąk plecami ciągnie
olbrzymi ciężki wał, inni więźniowie pchają ten wał, a kapo im przygaduje.
Wśród tych niewolników dwudziestego wieku widzę prawie samych księży
polskich. W świetle naszej religii praca jest czymś szlachetnym, wartościowym,
wzniosłym ale kiedy jest ponad siły człowieka lub kiedy wykonywana jest w
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nieodpowiednich warunkach – jest wielkim cierpieniem. Tak było w Dachau z
naszą pracą fizyczną”13.
Osobą mającą bezpośrednią styczność z księdzem Czesławem Brodą w
KL Dachau był ks. abp Adam Kozłowiecki. Zostawił on po sobie szczegółowe
wspomnienia z okresu. Podaje również dokładną datę śmierci leżajskiego kapłana – 12 grudnia 1940 roku14. Okoliczności pogorszenia się zdrowia oraz
późniejszej agonii podaje w swoim pamiętniku ks. Pacuła: „Przy wyjeździe z
Tarnowa, ks. Broda jako chory na nogi szedł powoli, tak przy wsiadaniu do aut,
jak również do wozów kolejowych na rampie. To gniewało SS-manów, którzy
krzycząc, okładali go laskami po plecach i popędzali”15.
Stan zdrowia księdza Brody więzionego w KL Dachau drastycznie się
pogorszył. Po trzech miesiącach od chwili przybycia do obozu, został przeniesiony do znajdującego się tam szpitala. Mimo zmiany sytuacji jego stan się nie
poprawił. Według relacji współwięźniów, warunki panujące w tymże szpitalu
nie były sprzyjające w procesie leczenia a wręcz przeciwnie – przybliżały do
śmierci. Według relacji polskiego pisarza pracującego w szpitalu, przed śmiercią ksiądz Broda, spędził około trzech dni w stanie agonii. Prawdopodobną
przyczyną śmierci proboszcza leżajskiego było ciężkie zapalenie płuc. Jego
ciało spalono w miejscowym krematorium16.
Wspomnienia Ks. abp Kozłowieckiego dowodzą, iż ciężkie warunki
obozowe prowadziły często do wyziębienia organizmu a w konsekwencji do
ciężkich chorób. Jak sam pisze: „Po odebraniu raportu przez Rapportführera,
musieliśmy zawsze czekać na Lagerführera. Stał on nieraz w oknie swojej kancelarii w tzw. Jourhaus i podpatrywał, jak źle ubrani więźniowie tupali nogami
na mrozie , drżeli z zimna. A trzeba wiedzieć, że większość więźniów przychodziła prosto z pracy, marzła więc uprzednio przez kilka godzin. Po upływie
przynajmniej 45 min. schodził Lagerführer łaskawie na plac i odbierał raport.
Następnie wywoływano chcących się zgłosić do lekarza. Każdego ze zgłoszonych egzaminował najpierw Lagerführer lub Rapportführer i albo dopuszczali
do lekarza albo sami dawali „aspirynę” tj. kopniaka zapędzając z powrotem do
szeregu. (…) Wreszcie położyłem się spać. Po tak długiej przerwie znowu w
łóżku, pod prześcieradłem bez ścisku. Łóżka są 3-piętrowe. Śpię na 3-cim piętrze. Wszystko byłoby dobrze gdyby nie jedno znowu: zimno. Sypialnia jest
nieopalana okna cały dzień otwarte, mam tylko dwa cienkie kocyki. Jestem
jednak wśród swoich, nie potrzebuję się krępować ani kryć, mogę się modlić
otwarcie. Po piekle Oświęcimia Dachau wydaje się być „sanatorium”, w każdym razie warunki obecne dają nam pewne odprężenie nerwowe, którego już
13
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tak bardzo potrzebowaliśmy. Dziś zmarł w Dachau ks. Czesław Broda z diecezji przemyskiej, lat 55”17.
Zakończenie
Ukazane na łamach niniejszych rozważań męczeństwo księdza Czesława
Brody to historia bohatera uosabiającego wartości mogące być doskonałym
przykładem w procesie edukacji i wychowania patriotycznego wśród młodego
pokolenia społeczności regionalnej. Cechy charakteryzujące bohaterskiego kapłana stanowią najszczersze odwołanie do szlachetnych motywów miłości do
ojczyzny, kultury i tradycji. Wspomniane wartości to również inspiracja dla
współczesnych na drodze budowy tożsamości narodowej. Biografia leżajskiego
księdza może być także częścią wykładni historycznej mającej na celu, wzbudzenie wśród młodzieży i nie tylko, refleksji nad przeszłością.
Życiorys księdza Brody to nieoceniona treść edukacyjna, która wraz z
ogólną wiedzą podręcznikową epoki dwudziestolecia międzywojennego i II
wojny światowej może znaleźć się na zajęciach historii czy wiedzy o społeczeństwie. Niniejszy przykład historii bohatera regionalnego skupiającego mnóstwo
pożądanych cech w dzisiejszym społeczeństwie, jak ciężka praca, bezinteresowność, ofiarność, skromność, dobroczynność, poczucie dumy narodowej czy
patriotyzm, to podstawowy obowiązek dla lokalnych nauczycieli by umiejętnie
zaszczepić w młodym pokoleniu odpowiedzialność i obowiązek wobec „małej”
i „dużej” ojczyzny18.
Streszczenie
Niniejszy artykuł stanowi zarys biograficzny księdza Czesława Brody –
lokalnego bohatera, który poniósł męczeńską śmierć z ręki niemieckiego okupanta w 1940 roku. Życie i działalność duszpasterska niezwykłego kapłana
ukazana została na łamach tutejszych rozważań pod kątem edukacji historycznej oraz wychowania patriotycznego młodzieży w Polsce. Wartości i motywy,
jakimi kierował się ksiądz Czesław Broda to doskonały przykład by zaszczepić
w młodym pokoleniu odpowiedzialność i obowiązek wobec „małej” i „dużej”
ojczyzny.
Summary
Priest Czeslaw Broda as a regional hero in the patriotic education
This article is about the life and activity Priest Czeslaw Broda - a local
hero who was martyred at the hands of the German occupiers in 1940. The article described his life as a priest and pastoral activities. Priest's life can be a
source in historical education and patriotic education for young people in Poland. Values and motives that drove the priest Czeslaw Broda are an excellent
17
18
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example to instill in younger generation the responsibility and duty to "small"
and "large" homeland.
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Andrzej Czerny (AI)
Kształtowanie odpowiedzialnej osoby
Czy współcześnie potrzebne jest wychowanie dżentelmena?
Wstęp
Od wieków ludzie próbowali odpowiedzieć na natrętnie pojawiające się
pytanie jak żyć. Aby jednak udzielić na nie odpowiedzi należy, wydaje się,
zastanowić się kim jest człowiek. W znaczeniu jakie nadaje mu Józef Tischner
człowiek jest istotą wolną, ale jednocześnie odpowiedzialną za własne czyny.
Dzięki swej wolności człowiek może wybrać dobro lub zło. Jednak obierając
kierunek na zło rezygnuje z wolności, lub też wyrażając to inaczej, wolność
staje się swoim wynaturzeniem. Aby postępować w sposób wolny muszę wziąć
pełną odpowiedzialność za podjęte decyzje. Jak jednak rozumieć odpowiedzialność? Według Tischnera postępować odpowiedzialnie możemy jedynie wobec
kogoś: drugiego człowieka, społeczeństwa, narodu itd. Jednak taki wymiar
można nadać odpowiedzialności, jedynie jeśli się chce. „Ale z jej istoty to nie
płynie. Co więcej: naprawdę czystą postawą wobec wartości jest postawa, która
je urzeczywistnia bez wyobrażenia sobie, że jakieś oczy na mnie patrzą i są
gotowe ganić lub chwalić. Jeżeli chcemy przeżyć do dna doświadczenie odpowiedzialności, musimy zgodzić się na heroizm pozostawania sam na sam z
wartościami. Być prawdomównym dla samej prawdomówności, być sprawiedliwym dla samej sprawiedliwości, być wiernym dla samej wierności. Wspaniałomyślnie, heroicznie, godząc się na jakąś samotność… Dla Ingardena autentyczną drogą do wartości była droga heroicznej wspaniałomyślności. Trzeba
dawać świadectwo wartościom tylko dlatego, że są wartościami”1.
1. Wychowanie a demokracja
Współcześnie wychowywane polskie pokolenia nie są w stanie wyobrazić sobie innego niż demokratyczny system społeczny. Głównie dlatego, że nie
dysponują ani pojęciami, ani przedmiotowymi odniesieniami potrzebnymi do
tego celu. W demokracji decyzję podejmuje tłum a w tłumie jednostka zatraca
swoją indywidualność i działa wbrew sobie. Prawie każdy z nas poddaje się tej
presji. Czy tego chcemy czy nie, działamy wbrew sobie zgodnie z psychologią
tłumu.
We wcześniejszych okresach historii ludzie zachowywali się odpowiednio do statusu społecznego. Elitaryzm skłaniał do wnoszenia od siebie czegoś
nowego. Dziś jednak wydaje się być swoim wypaczeniem. Do elit nie należą
już ci, którzy wysiłkiem intelektu otwierają nowe horyzonty osobom nie będącym w stanie zbyt wiele osiągnąć. Na piedestał wynoszone są osoby najbardziej
1
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ze wszystkich poddane modom. Konformizm powoduje zanik umiejętności
samodzielnego myślenia, co w konsekwencji nie pozwala na podejmowanie
odpowiedzialnych decyzji.
Demokracja nie jest systemem, który równa w górę lecz ściąga nas w
dół. Wyraźnie widoczne jest to także na poziomie zachowań czy języka. W
demokracji to osoby kulturalne i uprzejme mają problem, gdy nie podoba im się
wulgarne zachowanie. Jeśli nie będę mówił wulgarnym, prostackim językiem to
nie będę lubiany. Tego typu zachowania Alexis de Tocqueville tłumaczył w ten
sposób: „w krajach demokratycznych maniery są zazwyczaj mało wytworne,
ponieważ takie jest i codzienne życie. Często są pospolite, ponieważ myśl niewiele ma okazji by wznieść się ponad poziom domowych trosk. Prawdziwie
godne maniery polegają na tym, by zawsze pozostawać na swoim miejscu – ani
wyżej, ani niżej. Jest to osiągalne zarówno dla chłopa, jak i dla władcy. W demokracji wszystkie miejsca w społeczeństwie są wątpliwe i dlatego maniery,
które często są tam pyszałkowate, rzadko bywają pełne godności. Co więcej,
nigdy nie są ułożone, ani wyszukane”2. Takie odejście od możliwości zagłębienia się w sobie dla przeanalizowania własnych popędów, aby móc nad nimi
zapanować, o czym pisał między innymi Arthur Schopenhauer, inaczej widzi
profesor John F. Crosby pisząc: „Będąc dalekim od doświadczenia siebie jako
[kogoś] niepowtarzalnego, czuję się rzucony pomiędzy rzeczy, jako jeden pośród wielu, jako mały i nic nie znaczący w ogromnym wszechświecie. Miast
posiadać samego siebie, jestem w posiadaniu innych istot. Tracę zdolność działania w sposób typowo osobowy, czyli z siebie samego. Im dłużej żyję w tym
stanie bycia pogrążonym w rzeczach i planach, tym bardziej tracę pełnię życia
osobowego”3.
Według Crosbyego nie tyle jesteśmy wpychani w stan utraty życia osobowego, co sami chcemy się w niego wikłać: „Częstokroć nie możemy znieść
bycia sobą i samotności egzystencji osobowej, lękamy się brzemienia życia jako
osobowe ja i w posiadaniu samych siebie, niczego więcej więc nie pragniemy
niż tylko zatracić się, zanurzyć się w rzeczach dookoła, czy to przez bierne wystawienie się na nie, czy to przez aktywne ich zaangażowanie. Jest wiele uzależnień od jedzenia, narkotyków, innych osób, które mogą być rozumiane tylko
jako formy ucieczki ze strachu przed brzemieniem osobowego bycia sobą”4.
Warto zastanowić się zatem czy moralne i intelektualne przymioty, których wymagał od młodego dżentelmena John Locke mogą stanowić we współczesnym, dążącym do egalitaryzmu świecie cel wychowawczy?
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2. Rys osobowy gentelmana według Johna Locke’a
Wartości uznawane przez Locke’a za najistotniejsze w kształtowaniu
młodego szlachcica dotyczyły: cnoty, roztropności, dobrego wychowania i wykształcenia5. Przy czym cnota zajmowała naczelną pozycję w wychowaniu
szlachcica i była uważana przez Locke’a za „najkonieczniejszą z zalet należnych człowiekowi i szlachcicowi, jako bezwzględnie wymaganą na to, by uczynić go wartościowym i lubianym przez innych oraz miłym i znośnym dla siebie
samego”6. Fundamentem na którym opiera się cnota, jest filozoficznie zinterpretowana religia. Dziecka nie należy straszyć wizjami kar piekielnych. Na
początek wystarczy uprzytomnić mu, że Bóg jest Stwórcą i sprawiedliwym
sędzią oraz nauczyć je krótkiej modlitwy. Nie należy obciążać jego umysłu, ani
spekulacjami dotyczącymi dogmatów, ani opowieściami o duchach. Ponadto,
według Locke’a, podstawa wszelkiej cnoty i wartości „leży w tym, że ktoś jest
zdolny wyrzec się swych własnych pragnień, iść wbrew swym skłonnościom, a
postępować jedynie za tym, co rozum wskazuje mu jako najlepsze, chociaż
ochota skłania się w inną stronę”7.
Locke uważał, że roztropność jako wynik „naturalnego dobrego usposobienia i posłuszeństwa względem rozumu łącznie z doświadczeniem”8, jest poza
zasięgiem samodzielnego opanowania jej przez dzieci. Jednak tak rozumiana
roztropność winna być celem, do którego zdobycia należy dzieci nakłaniać poprzez przyzwyczajanie do prawdy i szczerości, „do poddawania się rozumowi i
o ile możności, do zastanawiania się nad swymi własnymi czynami”9. Szkopuł
w tym, że sam rozum, jak to później wyraził Hume, nie jest w stanie poradzić
sobie z uczuciami. Dlatego Locke sięgając do elementów etyki rycerskiej, proponuje wszczepić dziecku miłość dobrego imienia i obawę przed zhańbieniem i
wstydem. Istotnym przy tym jest zwalczanie najmniejszych oznak przebiegłości, ponieważ przebiegłość „jest tylko brakiem rozumu, który nie mogąc osiągnąć swych celów prostymi drogami, chce to zdziałać sztuczkami i podstępem,
a jej nieszczęściem jest to, że podstępna sztuczka pomaga jeden raz, ale potem
zawsze szkodzi”10.
Doskonałą metodą nabycia umiejętności właściwego zachowania się było według Locke’a nie tylko przebywanie w odpowiednim towarzystwie, ale
przede wszystkim nauczanie młodego człowieka pokory i dobroci: „uprzejmość
5
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bowiem po prawdzie nie jest niczym innym, jak troską, aby nikomu w obcowaniu nie okazać jakiegoś lekceważenia, czy pogardy”11. Dobrze wychowane
dziecko będzie umiało inne osoby traktować z godnością: „Jeśli potrafisz je
nauczyć miłości i szacunku dla innych ludzi, znajdą one stosowne do wymagań
swego wieku środki do wyrażenia tego w sposób przyjemny dla każdego, zgodnie z formami, do których je przyzwyczajono (…)”12..
Ostatnim ogniwem w Lockowskim systemie wychowania młodego gentelmana było kształcenie. Jak sam jego autor stwierdził: „może się to wydać
dziwacznym w ustach człowieka, ślęczącego nad książkami (…)”13. Locke
oczywiście chciał, aby synowie szlacheccy opanowali podstawy wiedzy, jednak
kwestionował nauczanie łaciny i greki wszystkich szlacheckich dzieci, zwłaszcza gdyby tej nauce miały towarzyszyć kary cielesne i strach. Wiedza pomaga
ludziom dobrze wychowanym rozwijać takie przymioty jak szlachetność,
uczciwość czy prawość, jednak „trzeba również wyznać, że innym, nie mającym tych dobrych skłonności, pomaga tylko do tego, by się stali ludźmi głupszymi lub gorszymi. (…) Do wykształcenia należy dążyć, ale na drugim miejscu, jako do rzeczy służącej do osiągnięcia większych zalet”14.
W Lockowskiej teorii wychowania dominuje idea, wedle której każdy
wychowanek będący odrębnością i indywidualnością, był edukowany do wolności. Winien być zatem wspierany, aby stał się człowiekiem moralnym i rozumnym, kompetentnym do odpowiedzialnego kierowania własnym życiem,
uwolnionym od zależności rodzicielskiej, troszczącym się o własne interesy i
dbającym o honor. Ponadto powinien być otwartym na potrzeby bliźnich, kulturalnym i aktywnym obywatelem zatroskanym o dobro swojego kraju15.
Warto odpowiedzieć sobie na pytanie: jak dzisiaj możliwy jest model
wychowania, który pozwoliłby żyć w sposób wolny i odpowiedzialny?
3. Wychowanie a wolność
Kartezjusz akcentował przede wszystkim wolę wolności w przebiegu
myślenia a fundamentów wolności upatrywał w szukaniu prawdy. Natomiast
Locke, Hobbes czy Hume określali wolność jako brak ograniczeń w działaniu.
Według Locke’a rodzimy się o tyle wolni, „o ile będziemy rozumni. (...) Dziecko jest wolne przez prawo swego ojca, przez jego rozum, którym ma się kierować dopóty, dopóki nie będzie używać własnego rozumu”16. Dlatego wraz z
11
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osiągnięciem przez dziecko dojrzałości, kończy się okres pouczania go, jakkolwiek niezachwiana pozostaje zasada szacunku i czci wobec rodziców. Ponadto,
według Locka, człowiek może zachować swoją wolność jedynie żyjąc zgodnie
z prawem naturalnym, które zostało dane nam przez Boga. Prawo to jest rękojmią wolności i nikt nie może nim dowolnie manipulować. Jakkolwiek możemy
w sposób nieskrępowany panować nad naturą czy nad wytworami naszych rąk,
ale tylko w ramach prawa nadanego nam przez Boga. Jednak jeżeli ktoś nie
może osiągnąć takiego poziomu umysłu, który pozwalałby na poznanie zasad
funkcjonowania tego prawa aby żyć zgodnie z nim, nigdy nie będzie w stanie
być człowiekiem wolnym. Dlatego też wychowanie winno być skierowane na
umiejętność właściwego korzystania z wolności. Jak jednak należy rozumieć
wolność? Czy wystarczy sama świadomość wolnej woli? Hannah Arendt uważa, że: „ja formuje charakter osoby i dlatego rozumie się je czasem jako principium individuationis, źródło swoistej tożsamości danej osoby. Ta indywiduacja,
dokonywana za sprawą woli, stwarza nowe i poważne problemy dla pojęcia
wolności. Ukształtowana przez wolę jednostka, świadoma, że mogłaby być
zupełnie inna niż jest (charakter, w przeciwieństwie do wyglądu cielesnego,
talentów i zdolności, nie jest dany osobie ludzkiej z chwilą narodzin), ma zawsze skłonność do tego, by potwierdzać swoje własne ja przez kontrast z jakimś
nieokreślonym oni – wszystkimi tymi, którymi ja, jako pewna jednostka, nie
jestem. Doprawdy nic bardziej przerażającego niż to pojęcie solipsystycznej
wolności – poczucie, że oto za sprawą wolnej woli, za którą nikt oprócz mnie
samej nie może wziąć odpowiedzialności, stoję samotnie, odizolowana od innych ludzi”17.
Jan Paweł II podkreśla, że ludzkie problemy w różny sposób rozwiązywane we współczesnej myśli moralnej sprowadzają się do kwestii wolności
człowieka18. Wolność była dla Jana Pawła II zasadniczą i nieusuwalną cechą
wyraźnie wskazującą na podmiotowość osoby. Jest ona strukturalnym, ontologicznym elementem człowieka19. Autentyczna wolność jest szczególnym znakiem obrazu Boga w człowieku. Natomiast źródłem wolności winna być transcendentna godność osoby. Wolność ma przeto swój teologiczny fundament20.
Według Jana Pawła II w niektórych kierunkach myśli współczesnej znaczenie
wolności podnosi się do rangi absolutu, mającego stanowić źródło wartości. „W
tym kierunku idą doktryny, które zatracają zmysł transcendencji lub które
otwarcie deklarują się jako ateistyczne. Sumieniu indywidualnemu przyznaje
się prerogatywy najwyższej instancji osądu moralnego, która kategorycznie i
nieomylnie decyduje o tym, co jest dobre, a co złe. Do tezy obowiązku kiero17
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wania się własnym sumieniem niesłusznie dodano tezę, wedle której osąd moralny jest prawdziwy na mocy samego faktu, że pochodzi z sumienia. Wskutek
tego zanikł jednak nieodzowny wymóg prawdy, ustępując miejsca kryterium
szczerości, autentyczności, zgody z samym sobą, co doprowadziło do skrajnie
subiektywistycznej interpretacji osądu moralnego”21.
Jak twierdzi papież tego typu proces implikuje kryzys wobec zagadnienia
prawdy. Tracąc powszechnie uznawaną ideę prawdy o dobru osiągalnej kognitywnie, modyfikujemy koncepcję sumienia: „nie jest już ono postrzegane w
swej rzeczywistości pierwotnej, czyli jako akt rozumowego poznania dokonywany przez osobę, która w określonej sytuacji ma zastosować wiedzę uniwersalną o dobru i tym samym wyrazić swój sąd o tym, jaki sposób postępowania
należy uznać tu i teraz za słuszny. Powstała tendencja, by przyznać sumieniu
jednostki wyłączny przywilej autonomicznego określania kryteriów dobra i zła
oraz zgodnego z tym działania. Wizja ta łączy się z etyką indywidualistyczną,
według której każdy człowiek staje wobec własnej prawdy, różnej od prawdy
innych. Posunięty do skrajnych konsekwencji, indywidualizm prowadzi do zaprzeczenia samej idei natury ludzkiej”22.
Głównym zatem celem wychowania wydaje się winno być kształcenie
charakteru opierającego się na zdolności samokontroli i panowania nad sobą.
Człowiek osiąga dojrzałość osobową w świecie wolności, miłości i odpowiedzialności. „Tworzenie z owych wartości celów wychowania oznacza: po
pierwsze, że przyjmuje się je jako wyznaczniki wartościowego życia (zapisanego w ideale), po drugie, że postulowane są do poznania, uznania i odczucia ich
przez wychowanków za własne i ważne w ich życiu, a więc do przyjęcia ich
jako ważnego składnika osobowości - w postaci zasad, i norm postępowania,
którymi będą się kierować w życiu. Te same wartości jednocześnie powinny
spełniać rolę zasad wychowania, czyli niezmiennych praw rządzących relacją
między podmiotami wychowania”23.
4. Wychowanie a odpowiedzialność
Posługiwanie się wolnością pociąga za sobą otwarcie na obowiązek moralny odpowiadania za swoje czyny. Wolność musi implikować dojrzałe zachowanie. Wolność i odpowiedzialność są następstwem ludzkich predyspozycji
do swobodnego i racjonalnego podejmowania działań. Dlatego też jakiekolwiek
bariery wolności lub świadomości wywołują trudności dla odpowiedzialnych
zachowań na płaszczyźnie moralnej. Stopień świadomości i odpowiedzialności
za czyny wynika z ludzkiej wolności. Osoba pozbawiona wolności nie jest w
pełni ukształtowana i jako niedojrzała niezdolna do samodzielnego życia. Ro21
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man Ingarden pisze: „Osoba, która ma ponosić odpowiedzialność za swój czyn,
musi,(…), być wolna w swych decyzjach i swych czynach. (…) Nie oznacza to
niczego innego jak to, że odpowiedni sposób jej postępowania tworzy jej własny czyn. Lecz to oznacza znowu, że czyn wynika z inicjatywy osoby i w momencie podjęcia go oraz w trakcie spełniania jest niezależny przynajmniej od
tych stanów faktycznych bezpośrednio ją otaczającej i różnej od niej sytuacji
świata, które w zasadzie mogłyby wywierać pewien wpływ na decyzję osoby i
na realizację czynu”24.
Aby jednak ułatwić człowiekowi dokonywanie wyborów należy dać mu
więcej przestrzeni, łatwiej wówczas nabierze życiowej mądrości i nauczy się
odpowiedzialności za to co robi. Według Józefa Tischner jednym z najciekawszych zagadnień jest to, w jaki sposób jeden człowiek może obudzić w drugim
poczucie wolności: „bo zazwyczaj zastanawiamy się nad tym, co ja powinienem
zrobić, żeby drugim tak, a nie inaczej pokierować. Ale pokierować drugim to
znaczy zagrać z nim w jakąś grę, może nawet zapanować nad nim. Tymczasem
najgłębszym problemem wychowawczym nie jest to, w jaki sposób panować
nad człowiekiem ale w jaki sposób obudzić w nim człowieczeństwo. A człowieczeństwem jest wolność”25. Czy nie należałoby zatem wzbudzać czynną czy
też twórczą postawę człowieka, która „jest najcenniejszą zarówno dla zachowania wartości kulturalnych, jak i dla tworzenia nowych, gdyż prowadzi do przekształcenia środowiska w imię urzeczywistnienia ideału. Ponieważ każda twórczość przełamywać musi opory i przeszkody, stosunek czynny do życia występuje w młodości w nieuniknionym splątaniu poszukiwań wartości (w pobliżu i
bardzo daleko) i zdobywania dla nich miejsca w środowisku bezpośrednim. W
fazie dojrzałości przejawia się raczej w wyborze drogi, w uznaniu wartości
swego zawodu czy warsztatu, poczuciu odpowiedzialności rodzinnej i społecznej.”26 Ta aktywistyczna koncepcja wyraźnie wskazuje, iż aby w człowieku
mógł zrodzić się nawyk odpowiedzialności niezbędne są szerokie obszary, w
których będzie mógł podejmować samodzielne decyzje. Mirosław Dzielski
podkreślał znaczenie nauczania Jana Pawła II w tej kwestii: „(…) Czy chcemy
człowieka wolnego i odpowiedzialnego, który jest istotą duchową wolną i aktywną, czy chcemy raczej człowieka biernego, który nie chce i nie musi ponosić
odpowiedzialności. Trzeba od tej strony patrzeć na myśl Ojca Świętego bo to
jest najważniejsze. To jest podstawa. Od niej trzeba zacząć myślenie, gdy na
wyższych piętrach coś jest niejasne. (…) Otóż w tej najważniejszej sprawie
24
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Papież jest jednoznacznym zwolennikiem aktywistycznej koncepcji człowieka,
ba, jest tej koncepcji największym w świecie heroldem”27.
Jednak według Jana Pawła II wolność nie może być rozumiana dowolnie.
„Paradoksalna sprzeczność polega na tym, że choć współczesna kultura przyznaje
tak wielkie znaczenie wolności, zarazem radykalnie tę wolność kwestionuje. Dyscypliny naukowe określane wspólnym mianem „nauk o człowieku” słusznie zwróciły uwagę na uwarunkowania natury psychologicznej i społecznej, które wpływają
na sposób, w jaki człowiek korzysta z wolności. Wiedza o tych uwarunkowaniach
oraz uwaga im poświęcona to ważne osiągnięcia nauki, które znalazły zastosowanie
w różnych dziedzinach życia, na przykład w pedagogice lub w wymiarze sprawiedliwości. Niektórzy jednak posuwają się dalej i wychodząc poza uprawnione wnioski, jakie można wyciągnąć z tego rodzaju obserwacji, podają w wątpliwość lub
wręcz negują samą realność ludzkiej wolności.
Należy także wspomnieć o pewnych nadużyciach w interpretacji badań
naukowych w dziedzinie antropologii. Wskazując na wielką różnorodność tradycji, obyczajów i instytucji, istniejącą w ramach ludzkiej cywilizacji, dochodzi
się, jeśli nie zawsze do negacji istnienia uniwersalnych ludzkich wartości, to
przynajmniej do relatywistycznej koncepcji moralności”28. Dla papieża wolność
każdy winien rozpoznawać w sobie wraz z odpowiedzialnością. Papież jednocześnie dodaje, że z dowolnej identyfikacji wolności u człowieka może wynikać
świadomość czynienia tego co się chce (oczywiście w granicach wyznaczonych
przez to, czego nie może chcieć). Należy zatem umieć zidentyfikować wolność
jako cechę nie jedynie samej woli, ale jako fundamentalną właściwość całej
osoby. Jest to możliwe jedynie wówczas, gdy człowiek doświadcza własnej
odpowiedzialności.
Czy zatem takie cnoty jak: uprzejmość, wytrwałość, szacunek, pilność,
hojność, poczucie godności oraz uczciwość, mogą być pomocne we współczesnym dyskursie edukacyjnym? Czy można je egzemplifikować w praktyce wychowawczej? Tak, pod warunkiem, że celem wychowania będzie uzyskanie
przez dziecko odpowiedniego ukształtowania świadomej, odpowiedzialnej postawy moralnej i społecznej. Aczkolwiek należy odrzucić fałszywie pojętą niezależność młodego człowieka i czuwając by nie zamknął się we własnym świecie, roztropnie wprowadzać w świat dorosłych. W jaki świat dorosłych? Świat
należący do tradycji europejskiego chrześcijaństwa i humanizmu, którego niezbywalną częścią jest szlachectwo ducha, o którym pisał John Locke.
Streszczenie
Gdy w demokracji podważana jest tradycja, rozumem zaczynają kierować popędy i pożądania, uprawnione stają się wszystkie pragnienia i nie ma
27
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żadnych kryteriów wyboru między nimi wówczas wolność, która staje się przyzwoleniem na wszystko, zaczyna zmieniać się w libertyńską swawolę. Ważne
wtedy staje się oczyszczenie atmosfery oraz regeneracja obyczajów. Dlatego też
wychowanie winno być skierowane na umiejętność właściwego korzystania z
wolności. Należy jednak umieć zidentyfikować wolność jako właściwość nie
tylko samej woli, ale jako kardynalną cechę całej osoby. Celem wychowania
wydaje się zatem winno być odpowiednie kształcenie charakteru. Dobrym
wzorcem może być Lockowska teoria wychowania, wedle której odznaczający
się odrębnością i indywidualnością młody człowiek, był edukowany do wolności. Wychowanka powinno się wspomagać w rozwoju moralnym, rozumowym,
aby stawał kompetentnym do odpowiedzialnego kierowania własnym życiem,
uwolnionym od podległości rodzicielskiej, dbającym o własne interesy i o swoje dobre imię. Ponadto powinien zwracać uwagę na potrzeby innych, zachowywać się w sposób uprzejmy, przyzwoity i być aktywnym obywatelem swojego
kraju.
Summary
Shaping a responsible person. Do we need a gentleman's education
nowadays?
When tradition loses its importance in democratic system, impulses and
desires start to operate human’s mind, all desires are entitled and there is no
selection criteria between them. Freedom, which becomes acquiescence to everything begins to change into libertine acts. Then it is important to „clean the
air” and regenerate morals. Therefore, education should be directed to the ability to correct use of freedom. We should be able to identify freedom as a property of not only the same will, but as a cardinal feature of the whole person. The
aim of whole education should also be appropriate character education. A good
model of it may be Locke’s theory of education , according to which separate
and individual character should be educated for freedom. Pupil should be assisted in moral and rational development to become competent to responsible
management of his own live, freed from subordination to the parents. Should
pay attention to the needs of others, behave politely and be an active citizen of
his country.
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Agnieszka Stęczniewska (UWM)
Praca z uczniem zdolnym - wyzwanie czy powszechność?
Wprowadzenie
W polskim szkolnictwie coraz więcej uwagi zwraca się na ucznia zdolnego. Dotąd nauczyciele skupiali się przede wszystkim na wyrównywaniu braków i deficytów uczniów słabych. To właśnie oni objęci byli kształceniem specjalnym w masowej klasie szkolnej. Nauczyciele prowadzący przygotowywali
dostosowane do ich poziomu arkusze sprawdzające wiedzę, materiał do opanowania czy tak modyfikowali metody dydaktyczne, aby ułatwić pracę uczniowi
słabemu. W ostatnich latach za ucznia o specyficznych potrzebach edukacyjnych uznaje się, oprócz ucznia słabego, również ucznia zdolnego, wybijającego
się ponad przeciętność. Dotąd pozostawiony w klasie szkolnej, osamotniony,
nagle stał się zauważalny. Dostrzeżono potrzebę rozwijania jego talentu i umiejętności. Uczeń zdolny stał się nauczycielską dumą, kimś, kogo trzeba wspierać
i o kogo trzeba zadbać, aby nie zmarnować jego potencjału do nauki. Odtąd w
klasie szkolnej można zauważyć trzy stopnie pracy nauczyciela: przygotowanie
uczniów słabych oraz pomoc w nadrabianiu zaległości i maksymalne „dorównanie” ich do reszty, praca z uczniami przeciętnymi oraz kształcenie uczniów
uzdolnionych, często przodujących spośród swoich rówieśników. Nauczyciel
musi zatem stać się osobą wszechstronną, potrafiącą pracować w różnych warunkach. Musi być osobą elastyczną, która dostosuje się do każdej sytuacji, a
przede wszystkim osobą silną, która sprosta wszelkim wyzwaniom, bez jakiegokolwiek słabego punktu, który mógłby utrudniać mu codzienną pracę.
1. Ujęcie definicyjne
Zdolności ucznia można wykryć już bardzo wcześnie, dlatego też zadanie to spoczywa na nauczycielach, którzy mają opiekują się i kształcą swoich
wychowanków na pierwszym etapie edukacyjnym. To właśnie oni, zaraz po
rodzicach, mogą wykryć zdolności dziecka i odpowiednio je ukierunkować.
Dziecko w młodszym wieku szkolnym przeżywa wyjątkowy czas w swoim
życiu. Na tym etapie zachodzi wiele zmian, gdzie niewątpliwie rozpoczęcie
nauki szkolnej jest największą z nich. Psychika dziecka w tym okresie jest
ogromnie podatna na zewnętrzne wpływy, dzięki czemu szkoła i nauczyciele
mogą łatwiej, niż na kolejnych szczeblach edukacji, podejmować i realizować
swoje zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze1. Dziecko jest ciekawe świata,
dlatego każda aktywność, będzie dla niego możliwością do nauki czegoś nowego. Dlatego też należy tak organizować przestrzeń edukacyjną, aby poszukując
1

D. Czelakowska., Inteligencja i zdolności twórcze dzieci w początkowym okresie
edukacji, Kraków 2007, s. 124
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miejsca dla swojej zdolności, skorzystało z całej gamy różnorakich doświadczeń. Pierwszy etap edukacyjny jest bardzo specyficzny, ponieważ małe dziecko jest emocjonalnie zaangażowane w podejmowane aktywności, a nauka i
umysłowa praca stanowią rodzaj zabawy2. Należy więc skorzystać z tego, zanim dziecko zatraci tę ciekawość, a naukę zacznie traktować jako konieczny
przymus. Sposobów rozumienia zdolności jest wiele. Opisują ją między innymi
Limont, Czelakowska, Dyrda. Inaczej jest ona postrzegana przez przedstawicieli nauk psychologicznych, pedagogicznych, socjologicznych a nawet ekonomicznych. Niektórzy postulują nawet wyodrębnienie pedagogiki zdolności jako
subdyscypliny pedagogicznej, zważając na fakt, iż jest to zagadnienie bardzo
aktualne, któremu poświęca się coraz więcej uwagi. Powszechną, lecz jednocześnie bardzo ogólną jest definicja Bolesława Hornowskiego, który ujmuje
zdolność jako indywidualną właściwość osobowości człowieka, której nie można sprowadzić wykształconych nawyków, ale dzięki niej można kształtować
różnego rodzaju nawyki, sprawności i umiejętności.3 Nauki psychologiczne
opisują zdolności jako takie różnice indywidualne, które sprawiają, że przy
jednakowej motywacji i uprzednim przygotowaniu poszczególni ludzie osiągają
w porównywalnych warunkach zewnętrznych niejednakowe rezultaty w uczeniu
i działaniu4. Można zatem wywnioskować, że bez względu na to, ile czasu,
energii i siły przyłoży dziecko mniej zdolne do nauki konkretnego zagadnienia,
to i tak nie osiągnie takich samych rezultatów jak jego zdolny rówieśnik, uczący
się tego samego. Definicyjne ujęcie zdolności Beaty Dyrdy zdaje się ukazywać
najwłaściwsze określenie ucznia zdolnego. „Uczeń zdolny to ten, który osiąga
lub może osiągać dużo lepsze wyniki w nauce w porównaniu ze swoimi rówieśnikami, a jego zachowanie wykracza poza przeciętny poziom”5. Badacze nie są
zgodni w kwestii tego, skąd biorą się zdolności w uczniu. Jedni upatrują się w
czynnikach genetycznych, inni zaś w warunkach środowiskowych. Po kilkudziesięciu latach sporów, istnieje wśród psychologów zgodność(…) co do tego,
że oba czynniki – dziedziczność i środowisko – są niezbędne dla rozwoju psychicznego człowieka i że szukanie przyczyn tego rozwoju w jednym z nich nie
ma uzasadnienia w faktach6. Zatem połączenie obu czynników daje sukces w
postaci ujawnienia się zdolności. Zdolności, które nie napotkają na sprzyjający
grunt, czyli taki, w którym mogłyby się rozwinąć, nigdy się nie ujawnią. Zostaną zatracone. Zdolności ujawniają się w aktywności jednostki, w szybkości
uczenia się, w procesach poznawczych, w konkretnej dziedzinie i w specyficz-

2

Tamże, s. 121
B. Hornowski., Rozwój inteligencji i uzdolnień specjalnych, Warszawa 1986, s. 48
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B. Dyrda., Edukacyjne wspieranie rozwoju uczniów zdolnych. Studium społecznopedagogiczne., Warszawa 2012, s. 136
6
J. Strelau., Inteligencja człowieka, Warszawa 1997, s. 166- 167
3
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nym polu działania.7 Często kwestią przypadku jest ujawnienie się zdolności.
Dlatego też nauczyciel powinien organizować dzieciom jak najwięcej różnorodnych doświadczeń, które pomogą im odnaleźć to, w czym są zdolne i ku
czemu mają predyspozycje. Uczeń zdolny to nie tylko taki, który przejawia
szczególne uzdolnienia w wielu zakresach- społecznym, polonistycznym, matematyczny, przyrodniczym itd. Uczniem zdolnym może być dziecko, które jest
mocne w jednej dziedzinie, bądź tylko w jej małym fragmencie. Owa zdolność
to konkretna predyspozycja, konkretna dziedzina, która jest mocną stroną wychowanka.
2. Założenia metodologiczne badań własnych
Rozważania na temat zdolności skupiły moją uwagę wokół potocznej
wiedzy nauczycieli i ich autentycznej praktyki edukacyjnej w obrębie wczesnej
edukacji, zwłaszcza, że ogromne tempo rozwoju nauki i techniki stawia przed
pedagogami wymóg szybszego, wcześniejszego i skuteczniejszego uczenia zapewniającego powodzenie wszystkim uczniom bez wyjątku. Dlatego tak istotne
znaczenie mają koncepcje i inicjatywy badawcze umożliwiające lepsze poznanie
uczniów i bardziej efektywne działanie w zakresie rozwoju ich zdolności8. W
związku z tym za cel badawczego postępowania obrano poznanie opinii nauczycieli, ich sposobu rozumienia kwestii związanych z uczniem zdolnym oraz
stosowanych przez nich praktycznych implikacji w pracy z uczniem zdolnym.
Badania miały charakter mini-sondażu diagnostycznego, a do zebrania danych
posłużyły wywiady przeprowadzone z piętnastoma nauczycielkami klas początkowych o różnym stażu pracy w piętnastu szkołach podstawowych dużego miasta wojewódzkiego. Metoda sondażu pozwala na gromadzenie informacji o
interesujących badacza problemach w wyniku relacji słownych osób badanych,
nazywanych respondentami9. Nauczycielki odpowiadały słownie na przygotowane wcześniej pytania do kwestionariusza wywiadu. Przeprowadzony wywiad
miał formę nieskategoryzowanego, dzięki czemu przygotowane wcześniej pytania można było poszerzyć o nowe, wynikające z treści rozmowy10.
3. Wyniki badań własnych
Pierwszym pytaniem, które zadano nauczycielkom, było pytanie o zdolność, co przez nią rozumieją, jak ją definiują. „Uważam, że zdolność jest to
pewna predyspozycja. Zdolności mogą iść w różnych kierunkach, ujawniają się
w różnym okresie życia. Widać je na przykładzie porównań jednego dziecka do
drugiego. Niektóre zdolności ujawniają się z większą siłą dopiero w później7

W. Limont., Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać i jak z nim pracować., Sopot 2010, s. 14
D. Czelakowska, Inteligencja i zdolności twórcze dzieci w początkowym okresie
edukacji, Kraków 2007, s. 135
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szym czasie, wraz z wiekiem”. Inna z nauczycielek odpowiedziała: „Jest z pewnością umiejętnością wrodzoną, choć może być też wyuczona. Myślę, że jest to
coś, poniekąd przekazywane dzieciom w genach, a następnie jeśli grunt jest
podatny, to dana umiejętność jest rozwijana w poszczególnych dziedzinach”.
Obie nauczycielki zwróciły uwagę na fakt, iż jest to predyspozycja, która
może być wrodzona, bądź nabyta oraz która może ujawnić się w różnym czasie.
Kolejnym pytaniem było uzyskanie odpowiedzi na temat tego, jakie są
cechy ucznia zdolnego. „Zespół wiedzy w wielu dziedzinach, którą uczeń dysponuje, wyróżnia go wśród rówieśników. Bardzo często dzieci są zdolne w
wielu dziedzinach, nie tylko w jednej. Wyróżniała ich z pewnością aktywność i
ciekawość poznawcza, wielkie zaangażowanie w poznawanie wszystkiego. Oni
nie kierunkowali się od razu, ale niejako ciekawiła ich cała rzeczywistość. Ci
uczniowie mają chęć bycia tym najlepszym w sensie wykazywania się. To dzieci, które chętnie pracują na zajęciach w celu odkrywania czegoś nowego. Mają
nietuzinkowe myślenie, nie chcą wpasowywać się w utarte schematy, a raczej
szukają innowacyjnych rozwiązań. Zdarzają się osoby, które nie dysponowały
wielkimi zdolnościami, ale interesowały się czymś wybiórczo i w tym były
bardzo dobre. Nie wskazywałabym ich jednak jako osoby nieprzeciętnie zdolne,
raczej jako zainteresowane czymś nieprzeciętnie i wykazujące się w tym.”
Uczniowie zdolni według nauczycieli są uczniami, którzy chcą brylować w
klasie szkolnej, chcą być najlepsi w wielu dziedzinach, wykazywać się. Uczeń
zdolny nie będzie siedział cicho w klasie szkolnej, ale swoją ciekawością świata, będzie próbował dowiedzieć się jak najwięcej. Zapytano nauczycielki o to,
jak zdolność wpływa na rozwój ucznia. Rozwój emocjonalno-społeczny oraz
jego dzieciństwo. Jak rodzice podchodzą do kwestii zdolności własnych dzieci.
„Jeśli zdolność nie jest przez rodziców uważana za priorytet, a więc coś ponad
wszystko to jest w porządku. Często rodzice własne aspiracje przekładają na
dziecko, choć dane dziecko może nie mieć zdolności w kierunku, o którym
marzą rodzice. Często bywa tak, że rodzice czynią nauczyciela winnego za to,
że dziecko nie ma talentu w dziedzinie, której oni by chcieli. Rodzice, którzy
przekładają własne ambicje na dziecko krzywdzą je, gdyż ono wcale nie musi
być dobre z dziedziny, którą „wybrali” mu rodzice. Wmawiają mu, że jest dobry z tego i z tego, a tak naprawdę dziecko interesuje się zupełnie innymi kierunkami. Doznaje wtedy poczucia winy, że nie potrafi sprostać wymogom rodziców. Rodzice potrafią dziecku zaburzyć dzieciństwo w ten sposób, że wybierają mu dodatkowe zajęcia, korepetycje, z których ono wcale nie musi korzystać
z chęcią. To jest na zasadzie perswazji. Jeśli postępowanie z dzieckiem jest
mądre, to dzieciństwo nie jest mu zabierane, wręcz przeciwnie- świetnie się
rozwija, bo chce uczestniczyć w konkretnych zajęciach. Dziś jest moda na dodatkowe zajęcia, korepetycje, zapełnianie dziecku każdej wolnej chwili różnymi
zajęciami.” O rodzicach natomiast wypowiedziała się inna z nauczycielek:
„Zdarza się, że są zdziwieni, gdy mówię im o jakiejś zdolności. Twierdzą, że
sami w domu jej nie zauważyli.
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To ich nastawienie jest takie, że jeśli im się coś mówi, to biorą to na serio, słuchają tego, a później sprawdzają u jakiegoś fachowca, czy faktycznie ich
dziecko jest utalentowane w konkretnej dziedzinie.
Są bardzo zainteresowani tym, aby znaleźć jakąś iskierkę i ją rozwijać.
Informacja o tym, że posiadają zdolne dziecko, nigdy obojętnie gdzieś tam nie
przechodzi. Jeśli, np. dziecko posiada zdolności językowe to rodzice sami wyszukują jakieś konkursy, przynoszą informacje na ich temat i sugerują, ze dla
całej klasy można ten konkurs przeprowadzić.
Rodzice chcą otrzymać informację, gdzie mogą pójść, gdzie się udać w
celu rozwijania danej zdolności. Często rodzice przychodzą i pytają o to, jak
dziecko wypada na tle rówieśników, czy nie odstaje, czy nie ma zaległości.
Nigdy nie spotkałam się z pytaniem - w czym dziecko jest uzdolnione? Jeśli
rodzic sam jest wykształcony w jakimś kierunku i zauważa taki talent u dziecka,
to wtedy sam dalej je kieruje, bez konsultacji. Pewne talenty są dziedziczone,
ale w sensie zdolności poznawczych. Siłą rzeczy, jeśli rodzic jest ukierunkowany na jakąś dziedzinę i ta dziedzina w domu istnieje, to wtedy zdolności poznawcze przekładają się najpierw na tę dziedzinę.
To jaki świat jest rodziców, często przekłada się na świat dziecka”. Rodzice chcą mieć zdolne dzieci i gdy zdolność w dziecku zostanie ujawniona,
angażują się wtedy jeszcze bardziej w życie szkolne. Nauczyciele cenią sobie
współpracę z rodzicami i każdy chciałby, aby tej współpracy było sporo. Nie
tylko ze strony rodziców, którzy zawsze chętnie uczestniczą w różnych szkolnych przedsięwzięciach, ale szczególnie tych, którzy pojawiają się w szkole
sporadycznie, bądź w ogóle.
Ciekawym zagadnieniem było to, czy uczeń zdolny ma dobre kontakty z
rówieśnikami. Czy nie jest marginalizowany i spychany na boczny tor podczas
zabaw z innymi dziećmi. Jedna z nauczycielek odpowiedziała: „To zależy od
osobowości tego ucznia. Na etapie nauki wczesnoszkolnej, jeśli uczeń jest zdolny z polskiego, a jest slaby fizycznie to nie będzie miał wielu zwolenników. W
tym wieku sprawność fizyczna jest bardzo ważna. Oprócz tego uroda, którą
sobą prezentują bardzo ciąży na postrzeganiu przez rówieśników. Jeśli ktoś jest
uzdolniony i ładny fizycznie to jest to ktoś, kogo rówieśnicy wskazują. Natomiast jeśli ktoś jest nie uzdolniony, ale bardzo ładny fizycznie, będzie też przez
dzieci postrzegany jako osoba, która ma duży potencjał.
Można powiedzieć, że szereg czynników się nakłada, gdzie kontakty
między - rówieśnicze się warunkują”. Czy dziecko zdolne ukrywa swoje zdolności?. „Tak, czasami tak bywa. Osobiście dopiero niedawno dowiedziałam się
o tym, że moja uczennica gra na skrzypcach, choć prowadzę klasę drugi rok.
Tłumaczyła to, że wcześniej mi o tym nie powiedziała, że nie chciała, abym
kazała jej zademonstrować grę przed wszystkimi. To było spowodowane niepewnością dziecka co do dostatecznej kompetencji własnych umiejętności, aby
zaprezentować je przed klasą. To chyba kwestia nieśmiałości, niepewności,
braku wiary we własne możliwości. Oczywiście są osoby bardzo odważne, któ-
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re są pewne własnych talentów i które chętnie je ujawniają. Często jest taka
sytuacja, że to rodzice bardziej się chwalą niż dzieci. One z kolei chciałyby
uniknąć ujawniania własnych talentów”. Uczniowie zdolni nie są naznaczani
przez rówieśników. To czy będą mieli kolegów i koleżanki, z którymi będą
mogli się bawić, zależy przede wszystkim od ich osobowości, od tego czy potrafią zyskać sympatię rówieśników. W pierwszym okresie edukacyjnym dużą
rolę odgrywa jego wygląd zewnętrzny, który w dużej mierze determinuje kontakty rówieśnicze. Zdolności zaś są dodatkowym atutem dziecka, jednak nie są
wyznacznikiem grona wielu przyjaciół. Niektórzy uczniowie zdolni ukrywają
pewne zdolności przed strachem wykorzystywania ich przez nauczycieli. Zdarzają się dzieci nieśmiałe, które nie chcą występować na forum, np. grając na
instrumencie, mimo bardzo dużych zdolności. Nauczyciele zapytani o to, czy
dobrze jest mieć ucznia zdolnego w klasie szkolnej zdecydowanie odpowiadają,
że tak. „Myślę że dobrze. Po pierwsze może on być motywacją dla innych
uczniów, które pod jego wpływem będą chciały bardziej się starać. Dzieci często starają się gonić kogoś lepszego od siebie, rywalizują. Myślę, że dla nauczyciela jest to ciekawe wyzwanie. Z pewnością musi włożyć więcej pracy w przygotowanie się do lekcji, tak żeby móc rozwijać zdolności i zainteresowania
dziecka. Nie uważam jednak, że uczeń zdolny to uczeń trudny. To wszystko
zależy od postawy nauczyciela względem dziecka i od tego, czy chce on rozwijać jego predyspozycje w jakimś kierunku, czy też sprowadzić do poziomu
przeciętnego.” Inna nauczycielka odpowiedziała: „Zdecydowanie dobrze jest
mieć zdolnego ucznia. Oczywiście posiadanie ucznia zdolnego w klasie jest
często kłopotliwe, ponieważ nauczyciel musi bardziej się przygotowywać do
pracy, chociażby z tego względu, że w klasie są uczniowie o różnym stopniu
uzdolnień. Nie można pozwolić na to, żeby skupiając się na zajęciach na uczniu
słabym, pozwolić nudzić się uczniom uzdolnionym, czy też pracując na lekcji z
uczniem zdolnym w ogóle nie dać możliwości pozostałym uczniom czegoś się
nauczyć. Bo każdy inaczej przyjmuje wiedzę. Uczniowie uzdolnieni zdecydowanie szybciej. Dla mnie uczeń uzdolniony nie jest uczniem trudnym, tylko ta
cała trudność wiąże się ze znalezieniem "złotego środka" jak prowadzić zajęcia,
aby wszyscy pracowali w "jednakowym tempie" i to jest problem. Oczywiście
od uzdolnionych uczniów wymagam więcej. Mam w stosunku do takich
uczniów większe wymagania. Zapisuję ich na różne konkursy i pomagam im w
przygotowaniach do tych konkursów.” Pomimo większego nakładu pracy, który
wiąże się z posiadaniem ucznia zdolnego w klasie szkolnej, nauczycielki
stwierdzają, że dobrze jest, gdy taki uczeń pojawi się w ich klasie. Jest on wtedy
nauczycielską dumą, jak również pomocą, w nauce uczniom słabszym.
Nauczycielki zauważają wiele negatywnych cech w polskim systemie
szkolnictwa, mają również wiele pomysłów na ułatwienie im pracy z uczniem
zdolnym w klasie szkolnej: „Z pewnością mniej liczne klasy. Zmiana podstawy
programowej, która trzyma w sztywnych ramach nauczyciela, któremu ciężko
zrobić coś ponadto co jest w niej zawarte. Z jednej strony okrojone są z godzin
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takie przedmioty jak plastyka czy muzyka, a z drugiej przeładownie innymi
przedmiotami. Kiedyś było chyba trochę łatwiej nauczać, gdy nauczyciel miał
większą swobodę. Za moich czasów uczono nas na studiach gry na instrumentach, ale teraz nie mamy czasu na wykorzystanie tej wiedzy w praktyce. Jest
bardzo dużo dokumentacji, którą trzeba wypełnić, często powtarzającej się, co
jakiś czas. Na niektóre rzeczy jest mało czasu, bo nauczyciel jest rozliczany z
dokumentacji. Dużym plusem jest współpraca nauczyciela z rodzicami, których
pomoc niejednokrotnie jest nieoceniona.” Inna z nauczycielek dodała: „Osobiście brakuje mi więcej pomocy dydaktycznych. Część otrzymuję z wydawnictw. Dla mnie pomocne byłyby, co jakiś czas spotkania z innymi nauczycielami, z innych szkół na różnych warsztatach. Wymiana zdań z innymi nauczycielami na moim etapie nauczania byłaby bardzo pomocne. Na lekcjach zaś
łatwiej prowadziłoby mi się zajęcia, gdybym miała np. wyłącznie uczniów
uzdolnionych i im mogła poświęcić czas. Tak byłoby o wiele łatwiej.
Z pewnością bardzo przydałyby się zajęcia o tym jak pracować z
uczniem zdolnym, na uniwersytetach, które kształcą przyszłych pedagogów.”
Pomysłów na zmianę zastanej sytuacji nauczycielki mają wiele, jednak na tym
ich głos w tej sprawie się kończy, a wszelkie bariery próbują pokonać własnymi
pomysłami i siłami.
Konkluzje
Z przeprowadzonych badań wynika, że uczeń zdolny w klasie szkolnej
jest jednocześnie wyzwaniem, jak i powodem do dumy nauczyciela. Uczniowie
zdolni, bądź uzdolnieni w konkretnej dziedzinie, zdarzają się coraz częściej. Nie
są już jednostkowymi osobami, które zdarzają się w szkole niezmiernie rzadko.
Dziś nauczyciel dąży do szukania potencjału oraz zdolności w każdym uczniu,
organizując mu ciekawe otoczenie, pełne wielu możliwości na różnorodne doświadczenia. Ciekawość świata, która charakteryzuje dzieci, szczególnie w
początkowym pułapie edukacyjnym, przyczynia się rozwojowi zdolności.
Dziecko ciekawe samodzielnie odkrywa i inicjuje różnorakie przedsięwzięcia,
które mogą być zalążkiem do ujawnienia się zdolności. Jeśli poprzez ciekawość
uczeń trafi na osobę, która umiejętnie pokieruje jego możliwościami, jego zdolności spotęgują się, a czas na ich kształtowanie nie zostanie zmarnowany.
Uczeń zdolny coraz rzadziej jest pozostawiony sam sobie w klasie szkolnej.
Nauczyciele organizując lekcję chcą zaangażować w nią wszystkich podopiecznych. Uczeń zdolny staje się także pomocą uczniom słabszym. Niejednokrotnie
lepiej potrafi dotrzeć do nich z tłumaczeniem niezrozumiałych kwestii. Język,
którym posługują się nauczyciele, nie zawsze jest zrozumiały dla jego podopiecznych. Przykłady z życia oraz bezpośredniość w kontakcie między rówieśnikami pomaga w efektywniejszym nauczaniu ucznia przez ucznia, anieli
ucznia przez nauczyciela. Uczeń zdolny potrzebuje specjalnego kształcenia,
gdyż niejednokrotnie wiedza podstawowa nie rozwija w pełni jego możliwości.
Dlatego też organizuje się dodatkowe koła zainteresowań, wysyła ich na kore-
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petycje, na zajęcia pozalekcyjne, aby ich potencjał i możliwości miały szansę na
pełny rozwój. Nauczyciele dostrzegają potrzebę ciągłego dokształcania i doszkalania się, aby móc umiejętnie pokierować predyspozycjami ucznia uzdolnionego. Nie zawsze jednak czują się kompetentni w danej dziedzinie, dlatego
też dostrzegają potrzebę współpracy ze specjalistami różnych dziedzin.
Nauczyciele zwracają uwagi na kształcenie uniwersyteckie, przygotowujące przyszłego nauczyciela do zawodu. Uważają, że odrębne kierunki, bądź
specjalności, odnoszące się do pracy z uczniem zdolnym są potrzebne w czasach, gdy uczniów takich jest coraz więcej w ich klasach. Młodzi nauczyciele
po studiach czują się nie do końca przygotowani do prac z uczniem uzdolnionym i większość metod oraz technik przejmują od nauczycieli bardziej doświadczonych. Nauczyciele wskazują również na różnorodności poziomów
nauczania w klasie szkolnej, co z kolei wpływa na ich przemęczenie i poczucie
przeciążenia obowiązkami.
Streszczenie
W pracy podjęte zostało zagadnienie zdolnego ucznia w klasie szkolnej
oraz tego jak nauczyciele postrzegają uczniów zdolnych i jak z nimi pracują. W
części teoretycznej odniesiono się do definicyjnego ujęcia zdolności oraz ucznia
zdolnego. Przedstawiono wielorakie punkty ujmowania zdolności poprzez różne
dziedziny nauki (pedagogika, psychologia) oraz teoretyków i praktyków, którzy
zagadnieniem zdolności zajmują się w swojej pracy. Następnie krótko przedstawiono metodologię badań własnych, gdzie wyodrębniono cel badawczy,
którym było poznanie opinii nauczycieli, ich sposobu rozumienia kwestii związanych z uczniem zdolnym oraz stosowanych przez nich praktycznych implikacji w pracy z uczniem zdolnym. Badania miały charakter mini-sondażu diagnostycznego, a do zebrania danych posłużyły wywiady przeprowadzone z piętnastoma nauczycielkami klas początkowych o różnym stażu pracy w piętnastu
szkołach podstawowych dużego miasta wojewódzkiego. Ostatnią częścią jest
opis badań własnych, prowadzonych poprzez wywiady z nauczycielkami klas
początkowych szkoły podstawowej. Całość zwieńczono konkluzją zgromadzonego materiału badawczego.
Abstract
Working with gifted students - challenge or universality?
The paper addresses the issue of talented student in the classroom and
how teachers perceive giftedness and how to work with them. In the theoretical
part, reference is made to the definitional approach and the ability of a gifted
pupil. Presents multiple points of recognition abilities through various fields of
science (pedagogy, psychology), and theorists and practitioners who deal with
the capacity issue in their work. Then briefly present their research methodology, where distinguished research goal, which was to learn the views of teachers, their understanding of issues related to gifted students and used their practi-
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cal implications in working with gifted students. The research was the nature of
the mini-diagnostic survey and data collection were used for interviews with
fifteen teachers of initial classes of varying seniority in fifteen primary schools,
a large provincial town. The last part is the description of own research, conducted through interviews with the teachers of initial classes of primary school.
The conclusion was crowned the gathered material.
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Wioletta Szarecka (UWM)
Technologia i nowe media a edukacja specjalna: nadzieje i zagrożenia
1. Kształcenie osób niepełnosprawnych
Historia relacji społeczeństw z osobami niepełnosprawnymi zna wiele
przykładów zmagania się ze strachem, uprzedzeniami i ograniczeniami. Najstarsze źródła mówiące o odmiennym traktowaniu dzieci z deficytami pochodzą
ze starożytności. Najbardziej znaczące są doniesienia z militarystycznej Sparty,
gdzie noworodek podlegał ocenie starszych członków społeczeństwa, gdzie nie
tylko wyraźne deformacje ciała, ale również wątły wygląd były przyczyną
uśmiercenia dziecka, ponieważ nadrzędną kategorią była przydatność społeczna
każdego obywatela. Z podobnymi obyczajami spotykano się również w kultywujących piękno ciała Atenach czy u koncentrujących się na sile i sprawności
Rzymian. Zdaniem Krzysztofa Kirejczyka jest to charakterystyczne zjawisko
dla polityki państwa, w której interes zbiorowości dominuje nad poszanowaniem praw jednostki a ekonomia i zimna kalkulacja zastępują podejście humanitarne, czego przykładem są również hitlerowskie Niemcy1.
Zmianę w nastawieniu społecznym do osób z niepełnosprawnością czy
chorych psychicznie przyniosły dopiero czasy chrześcijaństwa wraz z obowiązkiem miłosierdzia i litości, także względem najbardziej pokrzywdzonych i cierpiących. W imię religii właśnie powstały pierwsze przytułki i domy opieki dla
inwalidów, osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie2.
O zorganizowanym kształceniu osób niepełnosprawnych możemy mówić
dopiero od XVIII wieku, kiedy to powstały w Paryżu pierwsze szkoły dla niesłyszących, a następnie dla niewidomych. Warto w tym miejscu dodać, że
pierwsza szkoła dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną powstała dopiero kilkadziesiąt lat później, już w początkach XIX wieku. W Polsce pierwszą
szkołą specjalną również była placówka dla dzieci głuchych, założona w Warszawie w 1817 roku przez księdza Falkowskiego, kilkadziesiąt lat później taka
instytucja została utworzona dla uczniów niewidomych, natomiast dzieci z niepełnosprawnością intelektualną musiały czekać aż do początku XX wieku:
pierwsza szkoła specjalna dla uczniów z upośledzeniem umysłowym (wedle
ówczesnej nomenklatury) powstała zatem dopiero w 1917 roku: aż 100 lat po
wprowadzeniu na grunt polski zaczynu szkolnictwa specjalnego. Kilka lat później, w 1921 roku Konstytucja marcowa zagwarantować miała nauczanie bezpłatne i obowiązkowe, jednak w tym czasie jeszcze zasada nie była rygory-
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K. Kirejczyk, Z historii pedagogiki specjalnej, [w:] Upośledzenie umysłowe. Pedagogika, red. K. Kirejczyk, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1981, s. 14.
2
Tamże, s. 17.
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stycznie stosowana względem osób z niepełnosprawnością intelektualną, mimo
że byli oni objęci rozporządzeniem3.
Odrodzenie szkolnictwa specjalnego przyniosły lata po II. Wojnie Światowej, kiedy coraz więcej placówek dla dzieci specjalnej troski z rąk prywatnych bądź kościelnych przejęło państwo. Powstały również reformy systemu
kierowania dzieci do poszczególnych typów szkół: w latach 50. były już komisje wielospecjalistyczne skupiające się na diagnozie dzieci przejawiających
deficyty poznawcze. Jest to ważny moment na drodze do profesjonalizmu
kształcenia osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ponieważ władza
nad ich losem przestała leżeć w rękach kierowników placówek edukacyjnych,
którzy w większym lub mniejszym stopniu znali i rozumieli potrzeby dzieci
niepełnosprawnych4. Podobne zespoły, z niewielkimi zmianami specjalistów w
składzie, zajmują się diagnostyką do dziś.
Współczesne oblicze edukacji specjalnej jest spuścizną opisanych wcześniej przemian w traktowaniu osób z deficytami oraz sumą wiedzy o fenomenie
niepełnosprawności. Czesław Kosakowski wyjaśnia, że znakiem nowych czasów jest zmiana podejścia do niepełnosprawności człowieka. Charakteryzuje się
ona odejściem od medycznego ujmowania niepełnosprawności, podkreślania
upośledzającej sytuacji społecznej, w jakiej jest stawiany człowiek, zamiast
nacisku na biologiczny aspekt odchylenia od normy. Kolejnym ważnym elementem składowym opisywanego paradygmatu pojmowania niepełnosprawności jest wyraźne przejście od diagnozy nozologicznej do funkcjonalnej. Polega
ono na przeniesieniu punktu ciężkości z uszkodzenia organizmu i wynikających
z niego ograniczeń, na pozostałe możliwości, mocne strony i zasoby jednostki,
które stają się podstawą rokowań na przyszłość. Niejako konsekwencją powyższego staje się dynamiczne postrzeganie granic rozwoju człowieka z niepełnosprawnością, co niesie ze sobą szerszą ofertę terapii, poszukiwanie coraz to
nowych rozwiązań, bez zakładania z góry maksymalnych możliwości rozwoju
jednostki. Takie podejście owocuje popularnością integracyjnego modelu edukacji osób z odchyleniami od normy. Są one zatem przyjmowane do szkół
ogólnodostępnych, które mają w obowiązku przystosować budynek, kadrę oraz
program nauczania do potrzeb dziecka z konkretną niepełnosprawnością5.
Najnowszy „Słownik Pedagogiki Specjalnej” z 2014 roku charakteryzuje
szkołę specjalną, iż jest to „placówka zajmująca się kształceniem i wychowaniem, opieką oraz rehabilitacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, z dysfunkcjami w zakresie rozwoju fizycznego i psychicznego, wobec których orzeczono
3

J. Doroszewska, Pedagogika specjalna. Podstawowe problemy teorii i praktyki,
Tom I, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 1981, s. 588.
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O. Lipkowski, Pedagogika specjalna. Zarys, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979, s. 75-76.
5
Cz. Kosakowski, Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2009, s. 164-165.
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potrzebę kształcenia specjalnego”6. Widać zatem znaczne podobieństwo do
wcześniej opisanych historycznych form kształcenia, z zaznaczeniem pojemności pojęcia, które mieści w sobie wszystkie rodzaje i stopnie niepełnosprawności. Zaznaczona została również wyraźnie konieczność posiadania orzeczenia o
potrzebie kształcenia specjalnego- nie można korzystać z tego systemu edukacji
na podstawie subiektywnego odczucia czy decyzji osób postronnych: uczeń
musi zostać tutaj skierowany przez zespół specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Silną zależność od przeszłości krytykuje we „Współczesnych paradygmatach pedagogiki specjalnej” Amadeusz Krause, wyrażając się o szkole jako o
przestrzeni opornej na zmiany, w której reformy spotykają się z niechęcią i
sprzeciwem, wskutek czego kolejne pokolenia wychowywane w takim środowisku charakteryzują się bezradnością, brakiem otwartości i zaangażowania polityczno-społecznego. Młodzi ludzie wprawdzie szybko przyswajają nowości
technologiczne i zasady życia w społeczeństwie konsumpcyjnym, w rzeczywistości wolnego rynku, jednakże zmiany w mentalności zachodzą nieproporcjonalnie wolno7. W warunkach pochłaniania informacji i nowości technologicznych nie sposób pominąć roli, jaką odgrywać będą w społeczeństwie środki
masowego przekazu.
2. Mass media a zmiany społeczne
Przekazywanie informacji masowemu odbiorcy różni się od zwykłej komunikacji między członkami społeczeństwa. Jedną z najbardziej charakterystycznych cech mass mediów jest przeładowanie informacją. Jak twierdzi Kazimierz Krzysztofek, możliwości ekspansji informacji w mediach są obecnie
niemierzalne, podobnie jak powielanie danych, raz wprowadzonych do komputera. Badacze rzeczywistości medialnej posuwają się nawet do wysuwania pojęcia „przemediatyzowania mediów”, kiedy to bombardowanie informacją powoduje paradoksalnie trudności z odbiorem komunikatów. To zjawisko określa się
jako redundację, czyli przeładowanie danych i informacji, w stosunku do zapotrzebowania na nie. W pewnych sytuacjach jest to działanie uzasadnione- powielanie danych pełni funkcję kopii zapasowych w razie uszkodzenia systemu.
Jednakże we współczesnej przestrzeni mediów zjawisko nadmiaru jest obecne
w każdym wymiarze, zarówno niezbędnym, jak i niechcianym czy wręcz niepożądanym8.
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M. Kupisiewicz, Słownik Pedagogiki Specjalnej, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2014, s. 358.
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A. Krause, Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011, s. 57-58.
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K. Krzysztofek, Nowe media totalne- intruz w naszych domach, [w:] Nowe media
a praktyki komunikacyjne, red. K. Pokorna-Ignatowicz, S. Jędrzejewski, J. Bierówka,
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K. Krzysztofek przypisuje mediom masowym cechę intruzyjności- są w
stanie dotrzeć do odbiorcy na różne sposoby, czasami bez jego zgody bądź nawet wiedzy: „wręcz emblematycznym przykładem namolności jest spam. Pandemia spamu z dnia na dzień się rozszerza; wedle najnowszych szacunków w
obiegu sieciowym krąży więcej reklamy w mailach niż normalnej poczty elektronicznej”9. Autor rozciąga znaczenie spamu od niechcianej, niezamawianej
wiadomości w Internecie na całe media i wszystkie powielane w nich zbędne,
narzucające się treści, aż po całą przestrzeń publiczną zapełnioną reklamami,
napisami i symbolami, które narzucają nam się bez naszej woli. O ile niektóre
media jesteśmy w stanie świadomie wyłączyć (jak na przykład telewizja), o tyle
poruszając się w przestrzeni publicznej będziemy atakowani przez reklamy na
ulicach, komunikaty radiowe w autobusach. Co więcej, w większości zawodów
współcześnie niemożliwe jest całkowite odłączenie się od Internetu, a to już
całe uniwersum spamu i przepływu niechcianych danych10.
Pomimo ogromu informacji, proponowanego przez media masowe, trudno mówić o kompletnym obrazowaniu przez nie świata. Jan Pleszczyński wyjaśnia ten fenomen poprzez metaforę lustra. Mianowicie, media nie mają za zadanie odbijać wiernie całej rzeczywistości społecznej, ponieważ jest to objętościowo niemożliwe- siłą rzeczy będzie trzeba wybrać jej elementy. Nie jest to
również, zdaniem autora, krzywe zwierciadło rzeczywistości: wielu komentatorów obrazowania medialnego posługuje się tym określeniem na poparcie argumentu, iż media kreują własną, alternatywną rzeczywistość. J. Pleszczyński
sprowadza medialny styl ukazywania świata do porównania z lustrem rozbitym:
są przestrzenią, w której dostrzegamy zniekształcone fragmenty realnego świata. Co więcej, badacz obala tezę, iż jest to przywara środków masowego przekazu. Mianowicie, misją i zadaniem mediów nie może być pokazywanie rzeczywistości w sposób pełny i rzetelny, ponieważ nie pretendują one do statusu
jedynego źródła wiedzy o życiu, a jedynie jednego z takich źródeł, które zawsze
wymaga uzupełnienia innymi tekstami, różnorodnymi punktami widzenia: „media dostarczają wiedzę na orientację, domagającą się uzupełnienia i konfrontowania z innymi źródłami, a nie wiedzę spełniającą najwyższe standardy epistemiczne, których oczekuje się od poznania naukowego”11.
W interpretacji roli mediów dla komunikacji społecznej J. Pleszczyńskiego mieści się również wyjaśnienie koncentracji pokazywanych w nich
„newsów” na negatywnych zjawiskach społecznych, takich jak przemoc, tragedia, niebezpieczeństwa, przestępczość. Zdaniem autora, w jasny sposób wynika
Wyd. Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne- Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków
2013, s. 18-19.
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Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013, s. 320.
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to z ich służebnej wobec społeczeństwa misji, polegającej na alarmowaniu w
razie zagrożenia, stąd prosty wniosek, iż: „nie stanie się tragedia, jeśli człowiek
albo wspólnota nie zauważy pomyślności i dobrobytu; taki stan traktowany jest
bowiem jako normalny i naturalny, nie jest zagrożeniem. Natomiast zło i nieszczęścia są zwykle skutkiem jakiegoś przeoczenia lub błędu”12. Takie podejście do sposobu selekcji treści prezentowanych w mediach uzasadnia współczesną brutalizację przekazu, jakkolwiek trudno nie dostrzec, obok ostrzeżenia
przed niebezpieczeństwem, negatywnego wymiaru takiego stylu obrazowania, a
więc przyzwyczajenia odbiorcy do widoku przemocy i cierpienia (tzw. „znieczulica”).
W wątpliwości natury moralnej wpisuje się szerzej zarysowany dyskurs
neutralności etycznej techniki, który mówi, że sam postęp technologiczny nie
jest ani dobry ani zły, a wykorzystanie go przez człowieka na różne sposoby nie
podlega ocenie, ponieważ jest to po prostu używanie narzędzia. Tymczasem
Andrzej Adamski odrzuca tą tezę, ponieważ decyzyjność jako działanie ludzkie
poddaje ocenie moralnej. W opinii badacza technika nie jest neutralna lecz ambiwalentna. Można się zatem posłużyć urządzeniami z pozytywnym bądź negatywnym skutkiem dla jednostki i zbiorowości. Zwłaszcza w kontekście użytkowania Internetu A. Adamski wysuwa tezę, iż „człowiek, mając do dyspozycji
narzędzia, oferowane mu przez technikę, czuje się zwolniony z myślenia, może
przejawiać brak zaciekawienia światem i chęci do głębszych poszukiwań”13.
Niepokojem napawa rozleniwienie intelektualne, będące konsekwencją takiego
sposobu czerpania wiedzy o świecie, które autor łączy z koncentracją nowych
mediów na faktach streszczanych w krótką wiadomość, która szybko przemija,
brakuje zatem czasu i miejsca na koncentrację na wartościach, stronie etycznej
zdarzeń14.
Zawężając pole rozważań natury etycznej do samego przekazu medialnego, odpowiedzialność zarówno za treść jak i sposób przekazu informacji spoczywa na dziennikarzach. Jak wyjaśnia Małgorzata Bogunia-Borowska, powinni się oni kierować (zgodnie z kartą etyczną mediów polskich) zasadami dążenia do prawdy, obiektywności przekazu, rozdzielenia informacji od komentarza,
szacunkiem, uczciwością i dobrem odbiorcy. Współcześnie jednak, za sprawą
nowatorskiego podejścia do dziennikarskiego newsa, zapoczątkowanego przez
Tomasza Lisa, kwestionowana jest przede wszystkim obiektywność relacjonowania treści. Postuluje on podanie wiadomości nie tylko w sposób zgodny z
prawdą, ale również atrakcyjny, co wymusza uwzględnienie kwestii związanych
z „nastrojem, atmosferą, emocjami, kontekstem, czyli tymi aspektami rzeczywi12
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stości, które mają indywidualny i subiektywny wymiar”15. Taki styl relacjonowania pozwala odbiorcom na identyfikowanie się ze zdarzeniami, angażuje ich
emocjonalnie.
Kolejnym zjawiskiem w warsztacie dziennikarskim, które ma przełożenie na funkcjonowanie społeczeństwa jest pojawienie się kategorii „socjonewsa”. M. Bogunia-Borowska definiuje ją jako prezentację informacji o charakterze socjologicznym, która jest realizowana na innych zasadach niż pozostałe treści. Pierwszą cechą charakterystyczną jest funkcja wyjaśniająca socjonewsa, który nie pozostaje „suchym” faktem, ale jest opatrzony komentarzem.
Dziennikarz idzie jednak dalej i może również podać propozycję rozwiązania
różnych problemów i niedociągnięć, namawiać publiczność do pożądanych
zachowań. Do jego narzędzi retorycznych zaliczają się również ironia, sarkazm,
kpina, ośmieszanie, szydzenie z absurdów społecznych. Rola dziennikarza w
tym przypadku rozrasta się ponad zwyczajne sprawozdawstwo z wydarzeń:
„autor socjologicznych newsów odgrywa rolę badacza- socjologa amatora, dla
którego żaden temat nie jest niewygodny”16. Nawet strój reportera ma tutaj inne
konotacje: zamiast budować poczucie kompetencji i dystansu poprzez garnitur i
krawat, musi on ubrać się swobodniej, wyglądem ma potwierdzać, że wszedł w
środowisko, o którym właśnie opowiada. Nadawanie socjoinformacji jest ważną
cechą współczesnych mediów, ponieważ pozwala obnażyć wiele mechanizmów
i absurdów życia społecznego oraz jest przestrzenią wysuwania propozycji
zmian17.
3. Rozwój mediów a edukacja specjalna
Przemiany komunikacji medialnej, wpływające na kształt całego społeczeństwa, mają swoje konsekwencje również dla poruszonego wcześniej zagadnienia kształcenia osób z niepełnosprawnością. Według Joanny Konarskiej cały
rozwój informatyki jest przełomem dla ludzi z różnymi typami niepełnosprawności. Można tutaj wymienić możliwości zatrudnienia jednostek niepełnosprawnych ruchowo, dla których przemieszczanie się jest dużym problemem
bądź nawet barierą nie do przekroczenia. Tymczasem nowoczesne komputery
wraz z dostępem do Internetu stwarzają możliwość pracy zdalnej, zatem potencjał intelektualny oraz różnorodne zdolności tych osób zostają spożytkowane z
obopólną korzyścią, ponieważ firma zyskuje kompetentnego pracownika, a sam
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zainteresowany źródło dochodu, które jest dla niego ważne nie tylko z przyczyn
ekonomicznych, ale również daje niezależność i poczucie samorealizacji18.
Kolejną grupą niepełnosprawnych, którzy znacząco zyskują na rozwoju
nośników informacji są osoby z deficytami sensorycznymi. Uszkodzenia wzroku czy słuchu mogą być obecnie coraz sprawniej kompensowane lub nawet
zastępowane różnorakimi narzędziami, np. odczytującymi tekst drukowany,
przetwarzającymi dane na pismo wypukłe bądź wzmacniającymi bodźce dźwiękowe. W przypadku niepełnosprawności intelektualnej programowa nauka korzystania z nowych technologii i środków przekazu jest młodą dziedziną. Rozporządzenie MEN z dnia 15 lutego 1999 roku w sprawie ramowych programów
nauczania w szkołach publicznych zobowiązało szkoły specjalne dla uczniów z
lekką niepełnosprawnością intelektualną do prowadzenia zajęć z informatyki.
To posunięcie spotyka się z aprobatą środowiska pedagogów specjalnych, ponieważ komputer pozostaje dla ucznia urządzeniem atrakcyjnym, za pomocą
którego można próbować wzbudzić jego motywację do nauki19.
W kontekście powyżej przytoczonych rozwiązań prawnych, dotyczących
budowania kompetencji korzystania z technologii, adekwatny wydaje się być
komentarz Jolanty Zielińskiej, iż obecnie znamienny jest „wzrost zainteresowania człowiekiem jako jednostką potrafiącą dokonywać operacji na informacji,
gdyż przede wszystkim od tej umiejętności będzie zależał dobrobyt przyszłych
pokoleń. Nowocześnie rozumiana edukacja osób niepełnosprawnych musi podążać właśnie tą drogą”20. Rozwój techniki oraz idący za nim wzrost znaczenia
komunikacji medialnej wymuszają, również na jednostce z ograniczeniami intelektualnymi, możliwie najpełniejsze kompetencje odbierania i przetwarzania
informacji pochodzących z różnych źródeł. W wymiarze edukacyjnym autorka
stawia nowoczesne technologie, z komputerem na czele, w dwóch aspektach.
Pierwszym z nich jest umiejętne wykorzystanie zdobyczy technologicznych w
procesie przyswajania wiedzy szkolnej. Mogą to być specjalistyczne programy,
np. logopedyczne, tworzone w celach terapeutycznych, ale również filmy i animacje pomagające zrozumieć proste zjawiska fizyczne, przyrodnicze, których
nie sposób odtworzyć w warunkach sali szkolnej. Drugim aspektem pracy
uczniów niepełnosprawnych z komputerem jest alfabetyzacja cyfrowa tych
dzieci, polegająca na wyposażaniu ich w umiejętności korzystania z nowoczesnych urządzeń, poruszania się po Internecie, czy sterowania innymi nośnikami
masowego przekazu. Nie jest to proces łatwy, ponieważ wymaga od dziecka
18
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przyswojenia, obok języka pisanego, kolejnego kodu, a więc pracy z klawiaturą,
składającą się nie tylko z liter, ale również skrótów, znaków i symboli21.
Obok szeregów udogodnień, jakie na gruncie kształcenia i terapii osób z
niepełnosprawnością stworzyły nowe technologie, zatrzymać się należy również
nad zagrożeniami, jakie równocześnie przynoszą ze sobą technika i media w
opisywane środowisko. W stosunku do samodzielnego korzystania z komputera,
a przede wszystkim z Internetu, niebezpieczeństwem jest całkowity brak kontroli publikowanych tam treści. Można odnaleźć tu zarówno błyskotliwe myśli i
twórcze rozwiązania problemów, jak i pełne nienawiści i wulgaryzmów wypowiedzi, czy całkowicie absurdalne teorie, zaprezentowane w pozornie wiarygodny sposób. Pojawia się tutaj ogromne wyzwanie dla nauczycieli, aby podołali wykształceniu u swoich wychowanków odpowiednich umiejętności selekcjonowania informacji i zachowywania dystansu do negatywnych opinii. Kolejnym, wyrastającym niejako z poprzedniego zagrożeniem jest możliwość zmiany
czy nawet kradzieży tożsamości. Szansa ujawniania o sobie tylko wybranych
informacji bywa tutaj pokusą dla osób z niepełnosprawnością, do udawania
osoby całkowicie zdrowej, zlikwidowana zostaje bowiem bariera inności, jednak takie znajomości nie są zwykle przenoszone na realny grunt ze względu na
niechęć do ujawnienia prawdy o sobie. Efektem nawiązywania internetowych
przyjaźni paradoksalnie bywa często pogłębiająca się izolacja społeczna w rzeczywistym świecie, ze względu na zaspokojenie potrzeby tych relacji w świecie
wirtualnym22.
Kolejnym zagrożeniem ekspansji mediów masowych jest utrwalanie stereotypowego wizerunku osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie. Styl obrazowania w tym przypadku pozostaje tendencyjny i uproszczony, powiela
krzywdzące schematy postrzegania, pokazując niepełnosprawnych jako grupę
nieszczęśliwą, oczekującą pomocy od innych członków społeczności, osoby
zależne i bezproduktywne. Beata Cytowska wyjaśnia, że dobie konsumpcjonizmu nawet niepełnosprawność staje się towarem, na podstawie którego specjaliści budują swój rehabilitacyjny biznes, „nakręcany” dzięki środkom masowego
przekazu23.
4. Refleksje końcowe
Dokonana przeze mnie powyżej analiza stanowisk współczesnych badaczy rzeczywistości medialnej w zestawieniu z poglądami pedagogów na edukację specjalną pokazuje, że te dziedziny mają obecnie bardzo dużo wspólnych
obszarów zainteresowań. Cyfryzacja społeczeństwa zamierzona jest na całą
21
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jego rozciągłość, a więc ma na celu „podłączenie” do nowoczesnych technologii także jednostki, którym sprawi to większą trudność, jak osoby starsze, czy
niepełnosprawne. Podobnie pole działania najnowszej pedagogiki specjalnej nie
ogranicza się do namysłu nad edukacją i rehabilitacją w specjalistycznych placówkach oraz wspierania wychowania rodzinnego dzieci z odchyleniami od
normy. Przeciwnie- zagadnienia interesujące zarówno naukowców jak i praktyków wykraczają daleko poza rodzinę i szkołę, skupiają się na budowaniu kompetencji prowadzących do osiągania możliwie najpełniejszej niezależności i
autonomii jednostek z deficytami, w których to umiejętności korzystania z dobrodziejstw techniki oraz dekodowania przekazu medialnego zajmują znamienną pozycję.
Na podstawie przytoczonych argumentów można postawić hipotezę, że
nauki o komunikowaniu medialnym oraz pedagogika specjalna powinny w
przyszłości dążyć do dalszego zacieśnienia współpracy. Jest to konieczność,
ponieważ kaskadowe tempo rozwoju technologii rzuca wyzwanie współczesnemu pedagogowi, który musi nie tylko zdążyć aktualizować własne kompetencje w tym zakresie, ale również wykształcić u swoich wychowanków postawę rozsądnego, sprawnego i bezpiecznego poszukiwania swojego miejsca w
cyfrowym świecie.
Streszczenie
Rozwój technologii ma wpływ na wszystkie dziedziny życia społecznego. Środki masowego przekazu kształtują opinię publiczną, przyspieszając bądź
inicjując zmiany społeczne. W takich warunkach prężnie rozwija się nowoczesna koncepcja kształcenia osób niepełnosprawnych, która uwzględnia kompetencje niezbędne do życia w cyfrowym świecie.
Summary
Technology and new media vs. special education: the hopes and threats.
The development of technology has an impact on all areas of social life.
The media forms public opinion and accelerate or initiate social change. In such
conditions is dynamically developing modern concept of special education,
which takes into account the competences necessary for life in the digital world.
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Bożena Wolano (URz)
Skuteczność metod aktywnych w nauczaniu
Wstęp
Metoda1, jak podaje Wincenty Okoń, to systematycznie stosowany środek postępowania nauczyciela z uczniami, mający za zadanie osiągnąć cel
kształcenia, czyli wywołania określonych zmian w osobowości uczniów, w ich
wiedzy, postawach i zrachowaniach2. Badacz ów zauważa, iż do niedawna wyróżniano cztery podstawowe grupy metod: podające (wykład informacyjny,
prelekcja, opowiadanie, pogadanka, anegdota, opis, odczyt, wyjaśnienie), eksponujące (pokaz połączony z przeżyciem, film, sztuka teatralna oraz ekspozycja), praktyczne (pokaz z objaśnieniem, pokaz z instruktażem, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia przedmiotowe, metoda projektów oraz metoda przewodniego
tekstu), a także problemowe (praca z użyciem podręcznika, komputera)3.
Oczywiście wielu badaczy proponowało różne podziały owych metod, jednakże
wyglądały one dość podobnie. Dopiero Franciszek Szlosek w znaczący sposób
je zmodyfikował, wprowadzając w obręb metod problemowych metody aktywizujące4.
Wedle Jadwigi Krzyżewskiej, metody aktywizujące to grupa metod nauczania charakteryzująca się tym, że w procesie kształcenia aktywność podmiotu uczącego się przewyższa aktywność podmiotu nauczania5. Podczas stosowania metod aktywnych, uczniowie zostają zmuszeni do wykazania inicjatywy i
uruchomienia procesów myślowych, co nie zawsze udaje się osiągnąć w przypadku metod podawczych. Aktywizacja sprzyja pogłębieniu zdobytej już wiedzy, jej utrwaleniu i wykorzystywaniu w praktyce. Uzyskanie takich efektów
staje się możliwe dzięki zaangażowaniu nie tylko sfery intelektualnej, ale również emocjonalnej, ruchowej, werbalnej oraz motywacyjnej. Ogromną zaletą
jest fakt, iż nauczyciel może dotrzeć do uczniów o zróżnicowanych umiejętnościach i możliwościach, poprzez stosowanie środków dydaktycznych oddziaływających na wiele zmysłów: wzrok, słuch, dotyk.
Najogólniejszy podział metod aktywizujących wskazuje na trzy ich grupy6:
1

Metoda – z greckiego methodos – droga do czegoś.
Zob. W. Okoń, Słownik pedagogiczny, Warszawa 1981, s. 174.
3
W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 2003, passim.
4
Por. Z. Bajorski, O aktywności twórczej w szkole, „Dyrektor Szkoły” 1998, nr 10,
s. 35-36.
5
J. Krzyżowska, Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej, Suwałki 1998, s. 16.
6
Pisali o tym m.in.: E. Brudnik, A. Moszyńska, B. Owczarska, Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie: przewodnik po metodach aktywizujących, Kielce 2000; E. Lachiewicz,
Jak rozwijam twórczą aktywność uczniów, „Nauczanie początkowe” 2001/2002, nr 3, s.
2
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1.) Metody problemowe – rozwijają one umiejętność myślenia
krytycznego. Uczeń zostaje postawiony w sytuacji problemowej a zadaniem jest
znalezienie odpowiedniego rozwiązania. Do jego dyspozycji pozostają
różnorodne źródła informacji, takie jak: podręczniki, fotografie, rysunki, filmy
dydaktyczne, Internet, dane statystyczne, mapy i wiele innych. Aby rozwiązać
postawiony przed nimi problem, uczniowie dokonują procesu analizy,
wyjaśniania, oceniania, porównywania oraz wnioskowania. W poczet metod
problemowych można zaliczyć m.in.: studium przypadku, burzę mózgów,
dyskusję panelową czy obserwację7.
2.) Metody ekspresji i impresji – ukierunkowane na emocje i przeżycia
ucznia, dzięki czemu wzrasta jego poziom zaangażowania. Wśród nich znajdują
się między innymi: drama, mapa mentalna, metoda laboratoryjna, metoda
projektu.
3.) Metody graficznego zapisu – pozwalają na dokładne przedstawienie
za pomocą rysunku procesu myślowego ucznia. Wyliczyć można m.in.:
drzewko decyzyjne, plakat, rybi szkielet, mapa mentalna, śnieżna kula.
Szczegółowszy podział metod aktywizujących wygląda natomiast
następująco8:
1. Metody integracyjne – mają za zadanie ośmielić uczniów, ułatwić im
kontakt z innymi. Ze względu na swój charakter, skierowane są raczej do
młodszej grupy wiekowej. Pozwalają wprowadzić dobry nastrój, uczą
komunikacji, empatii i zrozumienia, stąd zaleca się, by stosować je na początku
zajęć jako swego rodzaju wprowadzenie. Metody te są skonstruowane w ten
sposób, by każdy mógł zaznaczyć swą obecność w grupie, a poprzez lekką
formę zabawy zachęcają do dalszych działań. Wspomnieć tutaj należy o takich

45-48; M. Durda, Proste sposoby rozwijania aktywności uczniów, „Dyrektor Szkoły”
2000, nr 10, s.23-24; E. Wójcik, Metody aktywizujące w pedagogice grup, Kraków
2000; T. Ziejewski, Nauczanie wielostronne, polimetodyczne, multimedialne: nauka,
edukacja, praktyka, Szczecin 2000; M. Boczar, Nauczanie eksponujące racjonalność
poznawania, „Toruńskie Studia Dydaktyczne” 1996, nr 10, s. 190-199; R. Bryła, Wybrane metody aktywizujące i ich zastosowanie w praktyce szkolnej, „Szkoła Zawodowa”
2000, nr 2, s. 46-54; R. I. Arends, Uczymy się nauczać, Warszawa 1994; S. Nalaskowski, Metody nauczania, Toruń 2000; E. de Bono, Naucz swoje dziecko myśleć, Warszawa 1994; B. Iwańska, G. Waśniewska, Aktywność twórcza w szkole, „Kwartalnik Ostrołęckiego ODN” 2004, nr 17, s. 39-41.
7
Szczegółowe omówienie wszystkich metod aktywnych znajdzie się w dalszej partii tekstu.
8
Szerzej: E. Brudnik, A. Moszyńska, B. Owczarska, op. cit.; D. Zalewska, O metodach aktywizujących w pracy wychowawczej uwag kilka, „Kwartalnik Ostrołęckiego
ODN” 2002, nr 9, s. 30-32; E. Wieczór, Metody aktywne – szansą dla edukacji, „Edukacja i Dialog” 2001, nr 9/10, s. 35-39; W. Nowak, Metody aktywne - większe efekty,
„Nowe w Szkole” 2000/2001, nr 1, s. 15-19.
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metodach jak m.in.: graffiti, pajęczynka, wrzuć strach do kapelusza, kwiat
grupowy, krasnoludek.
a.) Graffiti – jest to metoda planowania i wstępnego organizowania
własnej nauki, pozwalająca na zaprezentowanie własnego punktu widzenia,
przygotowanie ucznia do wystąpień publicznych oraz rozwijania
indywidualnych zainteresowań. Na początku zajęć nauczyciel wywiesza w sali
plakaty z rozpoczętymi zdaniami (np. Dotychczas podobało mi się, że… itp.) a
zadaniem uczniów jest ich dokończenie. Na zakończenie zajęć uczniowie
odnoszą się uzupełnionych przez siebie plakatów. Graffiti może również stać
się punktem wyjściowym do dłuższej dyskusji na określony temat, pracy w
grupach lub pracy pisemnej.
b.) Pajęczynka – inna nazwa: kłębek. Dzieci siedzące w kręgu rzucają
pomiędzy sobą kłębkiem nici, zaś osoba, do której on trafi musi powiedzieć o
sobie kilka zdań, odpowiedzieć na pytanie lub rozwiązać zadanie. Zabawa ta
stosowana jest często w przypadku młodszych dzieci i pozwala przełamać ich
nieśmiałość.
c.) Wrzuć strach do kapelusza – metoda ta pozwala wypowiedzieć się
uczniom na temat ich obaw czy niepokojów związanych z tematem. Na
początku zajęć dzieci siadają w kręgu, po czym nauczyciel rozdaje im kartki z
rozpoczętym zdaniem: W tej grupie boję się…Zadaniem uczniów jest dopisanie
ciągu dalszego, po czym kartki zostają zebrane, wrzucone do kapelusza i
wymieszane. Każdy z uczniów losuje po kolei jedną kartkę, po czym odczytuje
na głos co zostało na niej zapisane i stara się przekazać, co czuł autor danej
wypowiedzi.
d.) Kwiat grupowy – uczniowie zostają podzieleni na grupy, po czym
zasiadają przy stolikach, na których leżą arkusze papieru z narysowanym
środkiem kwiatu. Zadaniem uczniów jest dorysowanie płatków kwiatu, przy
czym ma ich być tyle, ile jest osób w grupie. Na podstawie rozmowy, każdy
uczeń wpisuje w poszczególne płatki imiona pozostałych członków grupy, ich
upodobania, cechy charakteru itp. Następnym etapem staje się próba znalezienia
cech wspólnych i wypisanie ich na środku kwiatu. Każda grupa osobno omawia
swój kwiat, po czym wszystkie zostają przypięte na dużym plakacie
zatytułowanym „Łąka”. Nauczyciel wespół z uczniami dokonuje oceny i
charakterystyki całej klasy.
e.) Krasnoludek – zabawa ta polega głównie na uzyskiwaniu informacji
zwrotnych od dzieci, w czym ma być im pomocny właśnie krasnoludek. Istnieją
dwie odmiany tejże metody, obie rozpoczynają się od usadzenia dzieci w kręgu.
Pierwsza polega na kończeniu zdania „Krasnoludek jest…”. Zabawka wędruje
po kolei, a żadne dziecko nie może powtórzyć raz już usłyszanego
sformułowania. Drugi wariant rozpoczyna się od „odczytywania” w myśli
alfabetu przez jedno z dzieci, aż do przerwania mu przez nauczyciela. Ta
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literka, na której uczeń się zatrzyma, stanie się zarazem pierwszą literą określeń
wymyślanych przez wszystkie dzieci9.
2. Metody definiowania pojęć – uczą formułowania własnych myśli,
negocjowania, podawania argumentów w dyskusji. Wymienić można takie
metody jak: burza mózgów, mapa pojęciowa, śniegowa kula.
a.) Burza mózgów – jedna z najbardziej znanych i najczęściej
stosowanych metod. Pozwala ona na rozwijanie kreatywności, sprawności
umysłowej i przełamywanie oporów przed zabraniem publicznie głosu.
Zadaniem uczniów jest podawanie w jak najkrótszym czasie jak największej
liczby skojarzeń związanych z danym zagadnieniem. Istotne jest by na
początkowym etapie notować wszystkie pomysły, niezależnie od tego czy są
one odpowiednie. Po zakończeniu podawania propozycji nauczyciel odczytuje
je i dopiero wówczas dokonywana jest selekcja. Ostatnie ogniwo stanowi
propozycja zastosowania danego pomysłu w praktyce10.
b.) Mapa pojęciowa – nazywana również mapą mentalną, mapą mózgu i
mapą myśli. Dzięki niej uczniowie mogą dane pojęcie, zagadnienie, temat
opracować w sposób graficzny, dzięki czemu lepiej przyswajają podstawowe
informacje. Polega ona na dopisywaniu przez uczniów haseł skojarzeniowych
do podanego przez nauczyciela słowa/tematu. Od hasła głównego odchodzą
promienie, które prowadzą do bardziej szczegółowych informacji, a od nich
odchodzą następne. Ważne by główne hasło dość ogólne, co pozwoli uczniom
zarówno na większa kreatywność, jak i uporządkowanie wiedzy z danej
dziedziny, partii materiału czy tematu.
c.) Śniegowa kula – polega ona na przechodzeniu od pracy
indywidualnej do pracy grupowej. Na początku zajęć nauczyciel usadza
uczniów w kręgu i każdemu rozdaje małą kartkę. Zadaniem ich jest napisanie
na niej definicji pojęcia, np. zabawa, po czym uczniowie zostają połączeni w
pary, a każda z par otrzymuje kolejną, większą kartkę. W parach uczniowie
dyskutują, usiłując stworzyć z dwóch definicji jedną wspólną i zapisać ją.
Następnie pary łącza się w czwórki, później w ósemki, szesnastki, aż całość
klasy wypracuje jedną, wspólną definicję.
3. Metody hierarchizacji – pokazują wzajemne relacje i zależności
pomiędzy poszczególnymi faktami. Zalicza się tutaj: piramidę priorytetów,
diamentowe uszeregowanie, promyczkowe uszeregowanie i poker kryterialny.
a.) Piramida priorytetów – celem jest ułożenie listy priorytetów według
przyjętych wcześniej założeń. Kryteria mogą być bardzo zróżnicowane i zależą
9

Por. E. Wójcik, op. cit., passim.
Szerzej np.: A. Skworzec, Metody aktywizujące na lekcjach historii i wiedzy o
społeczeństwie, „Wiadomości Historyczne” 2002, nr 2, s. 109-111; A. Jędrzejewska,
Skuteczność nauczania metodą „burzy mózgów”, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1983, nr
2, s. 90-98; K. Rau, E. Ziętkiewicz, Jak aktywizować uczniów: „burza mózgów” i inne
techniki w edukacji, Poznań 2000.
10
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od inwencji nauczyciela oraz omawianej tematyki. Uczniowie podzieleni
zostają na trzy grupy, a każda z nich otrzymuje karteczki samoprzylepne i
plakat z narysowaną piramidą. Uczniowie w każdej z grup wybierają dziesięć
najważniejszych aspektów do danego tematu i zapisują na małych karteczkach.
Następnie naklejają je w odpowiednich miejscach piramidy kierując się
kryterium ważności. Kolejnym krokiem będzie próba stworzenia z trzech
piramid jednej, wspólnej dla całej klasy.
b.) Diamentowe uszeregowanie – inaczej karo. Nazwa pochodzi od
kształtu, w jaki zostają ułożone priorytety. Ich lista może być różna, w
zależności od wieku uczniów oraz omawianej tematyki. Na początku lekcji
klasa zostaje podzielona na zespoły pięcioosobowe, a każda z nich dostaje
kopertę z twierdzeniami, cechami lub zasadami. Zadaniem grup jest omówienie
podanych im zasad dotyczących np. zdrowego żywienia i uszeregowania ich
według kryterium ważności i podanego wzoru. Po upływie przeznaczonego na
zadanie czasu, przedstawiciele grup prezentują wyniki pracy i uzasadniają
dokonane wybory.
c.) Promyczkowe uszeregowanie – metoda ta nazywana jest często
słonecznym promyczkiem, ze względu na sposób układania priorytetów,
przypominający promyki słońca. Na początku zajęć nauczyciel usadza uczniów
w kręgu, pośrodku którego kładzie narysowane koło z napisem np. dobry uczeń,
a każdemu z nich rozdaje po 3 małe karteczki. Uczniowie zastanawiają się nad
cechami, jakie powinien posiadać ów dobry uczeń i wypisują je na karteczkach.
Jeden chętny uczeń odczytuje swoje zapiski i układa je dokoła obrazka.
Pozostali uczniowie, po kolei sprawdzają czy wypisane przez nich cechy w
jakiś sposób pokrywają się z tym, co już zostało powiedziane. Jeśli tak, układają
karteczki tematycznie, tak, by dana grupa cech tworzyła promień odchodzący
od środka koła11.
d.) Poker kryterialny – to rodzaj specjalistycznej gry planszowej. W
trakcie gry, podczas zaplanowanej z góry sytuacji, uczniowie konkurują ze sobą
wedle ustalonych reguł. Uczniowie poddają pod dyskusje własne argumenty, co
znacząco wpływa na wzrost ich aktywności podczas zajęć. Metoda ta wymaga
od uczniów posiadania pewnej dozy wiedzy i umiejętności, stąd najlepiej
sprawdza się na lekcjach podsumowujących. Zespół klasowy zostaje podzielony
na pięcioosobowe zespoły, z których każdy otrzymuje planszę do gry w pokera.
Karty do gry pozostawać muszą w zgodzie z przyjętym wcześniej ogólnym
tematem zabawy (np. wakacje, sprzątanie świata, rozbiory Polski itp.). Kolejni
uczniowie wybierają ze swojego zestawu karty z hasłami, które ich zdaniem są
najważniejsze i kładą na planszy z kryteriami pierwszorzędnymi. Podobnie
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E. Brudnik, A. Moszczyńska, B. Owczarska, op. cit., passim.

postępują w przypadku kryteriów drugo i trzeciorzędnych. Grę wygrywa uczeń,
który jako pierwszy wyłoży wszystkie swoje karty12.
4. Metody twórczego rozwiązywania problemów – uczą kreatywności
i pozwalają w krótkim czasie uzyskać wiele możliwych rozwiązań jednego
problemu. Są to: rybi szkielet, 6 myślowych kapeluszy Edwarda de Bono, 6-35, dywanik pomysłów, burza mózgów, metoda trójkąta, mapy mentalne.
a.) Rybi szkielet – nazwa związana jest z graficzną formą zabawy a
znana jest także jako „schemat przyczyn i skutków”. Pozwala szukać przyczyn
danego problemu i zaplanować konkretne działania mające przynieść określone
efekty. Uczniowie dostają planszę z narysowanym rybim szkieletem. W
„głowę” ryby został wpisany problem, który należy rozwiązać, jednakże nim do
tego dojdzie należy zastanowić się nad jego przyczynami. Po ustaleniu przez
klasę głównych przyczyn problemu, zostają one wpisane w „ości” ryby. Klasa
zostaje następnie podzielona na grupy, przy czym powinno ich być tyle, ile jest
głównych przyczyn problemu. Każda z grup zastanawia się nad czynnikami,
które doprowadziły do konkretnej przyczyny i swoje propozycje wpisuje w tzw.
„ości małe”, odchodzące od głównych. W efekcie dyskusji klasowej pod koniec
zajęć powinny pojawić się propozycje konkretnych rozwiązań problemu.
b.) Sześć myślowych kapeluszy Edwarda de Bono – kapelusze są tutaj
umownymi atrybutami, symbolizującymi różne typy myślenia. Metoda
wykorzystuje prace w grupach i wymusza spojrzenie na daną kwestię/problem z
różnych, skrajnie odmiennych punktów widzenia. Nauczyciel dzieli uczniów na
sześć grup i każdej z nich przypisuje określony kolor kapelusza. Uczniowie
pracują nad takim przedstawieniem omawianego zagadnienia, by ukazać
konkretny punkt widzenia. I tak:
- kapelusz biały to informacje neutralne, fakty, liczby, dane, statystyki,
wykresy. Uczniowie unikają prezentowania własnego stanowiska, starają się
zachować maksimum obiektywizmu;
- kapelusz czerwony to emocje, uczucia, intuicja, przeczucia itp.
Uczniowie mogą wyrazić opinie ukazujące złość, strach, gniew, miłość. Nie
opierają się na suchych faktach, lecz na podszeptach intuicji, swoich
przypuszczeniach, pierwszych wrażeniach;
- kapelusz czarny prezentuje punkt widzenia pesymistów.
Charakterystyczna jest ostrożność w formułowaniu sądów, ocena przydatności
faktów, nieufność, weryfikacja, osądzanie. Uczniowie z tej grupy przypominają
na przykład błędy z przeszłości bohatera literackiego, którego oceny dokonują,
krytykują podejmowane działania;
- kapelusz żółty obrazuje z kolei optymistów. Ta grupa widzi sprawy w
„różowych okularach”, jest pełna entuzjazmu i nadziei na pozytywne
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E. Kędracka-Feldman, Aktywizować? ależ to całkiem proste: wybrane metody i
techniki aktywizacji uczniów, Warszawa 1999, s. 6 – 31.
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zakończenie sprawy. Uczniowie koncentrują się tylko na pozytywnych
aspektach, znajdują wyjścia z trudnych sytuacji;
- kapelusz zielony charakteryzuje grupę nastawioną na szukanie
twórczych i innowacyjnych rozwiązań. Uczniowie rzucają oryginalne pomysły,
propozycje i sugestie, tworzą rozwiązania alternatywne i starają się
przełamywać stereotypy;
- kapelusz niebieski odpowiada prowadzącemu dyskusję, do tych
uczniów należy kontrola nad przebiegiem spotkania. Zadają pytania, pilnują, by
wszyscy trzymali się tematu rozmowy, narzucają dyscyplinę, pilnują czasu oraz
podsumowuje dyskusję. Na podstawie wypowiedzi poszczególnych grup tworzą
całościowy obraz sytuacji13.
c.) 6-3-5 - sześć osób lub grup, trzy pomysły, pięć rundek. Uczniowie,
podzieleni na grupy, zasiadają w kręgu, a następnie dyskutują na podany
wcześniej temat. Zadaniem każdego zespołu jest znalezienie trzech możliwych
rozwiązań danej sytuacji i zapisanie ich na kartkach. Następnie przekazują je
sąsiednim grupom, które uzupełniają spostrzeżenia poprzedników. Po
wykonaniu pięciu takich „rundek” ma miejsce prezentacja wyników.
d.) Dywanik pomysłów – służy do prowadzenia dyskusji nad
prezentowanym tematem, a jej zadaniem jest wybór najlepszego rozwiązania.
Może być wykorzystywana nie tylko jako środek dydaktyczny, ale także do
rozwiązywania różnych problemów wychowawczych. Problem należy jasno
sformułować i najlepiej zapisać na tablicy, tak by był widoczny przez cały czas
trwania dyskusji. Pomysły na jego rozwiązanie uczniowie zapisują na kartkach,
po czym przypinają je do tzw. „dywanika pomysłów”. Może to być miejsce na
ścianie, podłodze, ważne, by było dobrze widoczne dla całości klasy. Każdy
uczeń wybiera najlepsze, jego zdaniem, rozwiązanie i przyznaje mi jeden punkt.
O wygranej decyduje liczba zebranych punktów14.
e.) Metoda trójkąta – trójkąt skierowany wierzchołkiem w dół
symbolizuje problem, który należy rozwiązać. Z jednej jego strony znajdują się
siły powstrzymujące rozwiązanie, zaś z drugiej pojawiają się możliwe
rozwiązania. Na takim schemacie uczniowie starają się przeanalizować dany
problem, np. trudności w nauce. Zastanawiają się nad przyczynami problemu,
które go podtrzymują oraz nad możliwościami jego rozwiązania.

13

Pisali o tym m.in.: J. Smykowski, Kompetencje nauczyciela historii w prowadzeniu lekcji metodami aktywnymi, [w:] Kompetencje współczesnego nauczyciela, pod red.
K. Żegnałka, Warszawa 2008, s. 181-188; B. Kubiczek, Metody aktywizujące: jak nauczyć uczniów uczenia się?, Opole 2007; E. Wieczór, Metody aktywne – szansą dla
edukacji, „Edukacja i Dialog” 2001, nr 9-10, s. 35-39.
14
Zob. E. Goźlińska, „Dywanik pomysłów” – skuteczną dyskusją dydaktyczną,
„Szkoła Zawodowa” 1998, nr 6, s. 33-38.
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5. Metody pracy we współpracy – nastawione na pracę zespołową, uczą
współpracy z drugą osoba oraz ćwiczą zdolność komunikacji. W ich zakres
wchodzą: układanka, puzzle lub Jigsaw oraz zabawa na hasło.
a.) Układanka, puzzle lub Jigsaw – metoda ma zachęcać uczniów do
czynnego uczestnictwa w lekcji poprzez scedowanie na nich odpowiedzialności
za przebieg zajęć. Każdy uczeń ma zostać ekspertem, przyczyniającym się do
wspólnego sukcesu. Aby uzyskać efekt, dzieci muszą wzajemnie korzystać ze
swojej pomocy, co wymusza na nich współpracę. Kilkuosobowe grupy uczniów
dostają do opanowania pewną spójną całość materiału, którą da się jednak
podzielić na mniejsze zagadnienia. Każdy uczeń zajmuje się jednym z nich,
jednak aby zrozumieć je dokładnie musi uzyskać niektóre informacje od
kolegów. Następnie uczniowie z różnych zespołów opracowujący ten sam
fragment materiału spotykają się w grupach ekspertów, by porównać wiedzę i ją
ewentualnie uzupełnić15.
b.) Zabawa na hasło – stanowi połączenie pracy we współpracy z
wykonaniem zadania. Nauczyciel rozdaje czterem grupom do wykonania to
samo zadanie, po czym każda z nich udaje się do innej sali. Po upływie
przeznaczonego czasu grupy spotykają się prezentują wyniki swojej pracy.
6. Metody diagnostyczne – uczą uczniów wyciągania logicznych
wniosków z określonej sytuacji, a także analizowania przebiegu, przyczyn i
konsekwencji danego zjawiska. Są to: metaplan, obcy przybysz, procedura U.
a.) Metaplan – metoda polegająca na graficznym zapisie bieżącego
stanu rzeczy, przy czym jest to zapis „na gorąco”, podczas dyskusji. Uczniowie,
podzieleni na grupy, mają za zadanie wypełnić trzy rubryki: „Jak jest?”, „Jak
być powinno?” oraz „Dlaczego nie jest tak, jak być powinno?”. Na samym
końcu uczniowie zapisują wnioski płynące z analizy danej sytuacji. Po
skończonej pracy plakaty poszczególnych grup zostają zawieszone na tablicy i
przedyskutowane z całością zespołu klasowego16.
b.) Obcy przybysz – dzięki tej metodzie możliwa staje się diagnoza
określonego problemu oraz określenie mocnych i słabych stron jakiegoś
zjawiska. Na początku zajęć nauczyciel przedstawia dzieciom wymyśloną
historyjkę na dany temat, może to również być sytuacja, w której znalazł się
bohater lektury czy jakieś zdarzenie historyczne itp. Kluczowym pytaniem jest:
„Co zrobiły obcy przybysz w tej sytuacji” lub „Co spodobałoby się obcemu
przybyszowi, a co nie?” Technika ta pozwala spojrzeć z dystansu na pewne
zagadnienie i zebrać fakty, które później mogą stanowić podstawę do dyskusji.
15

Szerzej, zob. E. Goźlińska, Jak skonstruować grę dydaktyczną, Warszawa 2004;
A. Lachcik, Metody aktywizujące ucznia na lekcji poświęconej pracy z tekstem literackim, Warszawa 1999; Aktywne metody pracy na godzinach wychowawczych, pod red. J.
Borkowicz, Biała Podlaska 1996.
16
Por. A. Brejnak, Metaplan: skuteczna dyskusja jako efekt aktywnej metody komunikowania się, Warszawa 1999, s. 3 – 20.
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c.) Procedura U – Metoda ta pozwala dokonać analizy sytuacji aktualnej
i zdiagnozować problem. Na początku należy dokładnie zapoznać uczniów z
sytuacja problemową, którą poddajemy analizie. Pierwszym ich zadaniem
będzie dokładne przedstawienie sytuacji w graficznej formie (rysunek, schemat
itp.). Następnie powinni oni omówić role osób w niej uczestniczących, później
nazwać sytuację, ustalić co jest w niej dobre, a co należałoby zmienić, określić,
jak powinien wyglądać podział ról pomiędzy poszczególnymi osobami i na
koniec opisać nową, pożądaną sytuację.
7. Metody dyskusyjne – polegają na kształtowaniu umiejętności
wypowiadania się, dobierania właściwych argumentów oraz uzasadniania
własnego stanowiska. Zalicza się tutaj m.in: debatę „za” i „przeciw”, dyskusję
panelową, dyskusję punktowaną.
a.) Debata „za” i „przeciw” – polega na analizowaniu jakiejś sprawy z
różnych punktów widzenia. Po wprowadzeniu uczniów w sytuację, muszą oni
zgromadzić argumenty przemawiające za jakimś rozwiązaniem, a także
przeciwko niemu. Grupa spisuje swoje pomysły na kartce, po czym prezentuje
je przed klasą, co stanowi punkt wyjścia do dyskusji.
b.) Dyskusja panelowa – dyskusję tę przygotowuje się zwykle dla
szerszej publiczności. Ma ona na celu wyrobienie opinii przed podjęciem jakiejś
ważnej decyzji. Nauczyciel zleca grupie uczniów, by przygotowali się w domu
do roli ekspertów na określony temat, przy czym powinni oni reprezentować
różne poglądy. Dyskusję rozpoczynają moderatorzy od przedstawienia
ekspertów, którzy wygłaszają swoje tezy. Moderatorzy zapraszają do dyskusji
pozostałą część klasy, udzielają głosu i pilnują porządku, zaś na koniec zbierają
wnioski z dyskusji i zapisują je na plakacie.
c.) Dyskusja punktowana – podczas tej dyskusji moderatorem jest
nauczyciel, obserwujący dyskutantów i przyznający im punkty. Ocenie
podlegają zarówno treści merytoryczne, jak i ich zachowanie. Po zakończonej
dyskusji nauczyciel ocenia jej przebieg i omawia wystawione oceny.
8. Metody rozwijające twórcze myślenie – uczą kreatywności i
odkrywania indywidualnych predyspozycji uczniów. Są to: słowo
przypadkowe, fabuła z kubka.
a.) Słowo przypadkowe – polega na wyszukiwaniu zupełnie
przypadkowych słów i łączeniu ich z omawianym zagadnieniem. Nauczyciel
dzieli klasę na grupy, po czym każdej z nich daje temat przewodni pracy, np.
wakacje, środowisko, szkoła bądź omawiane aktualnie zagadnienie (w
przypadku wyższych poziomów edukacyjnych). Każde dziecko dopisuje po
jednym słowie, po czy zasłania je i przekazuje kartkę dalej. Po zanotowaniu
wszystkich skojarzeń, kartka wraca do właściciela, którego zadaniem jest
stworzenie spójnej wypowiedzi zawierającej wszystkie dopisane przez kolegów
wyrazy.
b.) Fabuła z kubka – nauczyciel przygotowuje kubki z napisami: postaci,
fabuła, miejsce akcji, komplikacje. Do każdego z nich wrzuca karteczki z
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opisami pochodzącymi z różnych utworów literackich lub fikcyjne informacje.
Każdy uczeń podchodzi i losuje po jednej karteczce ze wszystkich kubków i na
tej podstawie musi stworzyć spójne opowiadanie.
9. Metody grupowego podejmowania decyzji – nastawione na pracę z
ludźmi, uczą dyskusji, forsowania własnych poglądów, argumentacji, ale także
słuchania i spoglądania na problem z różnych punktów widzenia. Zalicza się do
nich np. drzewko decyzyjne.
a.) Drzewko decyzyjne – metoda pozwala na zauważenie przez uczniów
związków pomiędzy różnymi rozwiązaniami danego problemu a ich
konsekwencjami. Nauczyciel dzieli klasę na grupy, po czym każdej z nich
rozdaje arkusze z narysowanym schematem drzewa. Pierwszą czynnością jest
sformułowanie problemu i zapisanie go na samym dole drzewa – przy korzeniu.
Następny krok to zastanowienie się nad możliwymi rozwiązaniami, a później
nad ich skutkami – zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi. Na samym
końcu uczniowie wypisują wszystkie cele i wartości, które niesie za sobą każde
z rozwiązań.
10. Metody planowania – nastawione na strategię, kształcą umiejętność
właściwej oceny wydarzeń, ale także pozwalają na wybieganie w świat fantazji,
co rozwija wyobraźnię. Wskazuje się tutaj np. metodę projektu.
a.) Metoda projektu – jest realizowana przez uczniów samodzielnie,
nauczyciel jedynie określa ramy projektu. Metoda ta ma przebieg etapowy i
wymaga wcześniejszego przygotowania uczniów i sporej wiedzy w danym
temacie. Nauczyciel rozdaje uczniom instrukcje projektu, zawierającą cele i
standardy, jakie powinien on spełniać, a następnie rozdziela zadania w ramach
każdej z grup. Uczniowie zwykle mają dość długi czas na zebranie i
opracowanie danego zagadnienie (kilka miesięcy), a także napisanie
sprawozdania z jego realizacji. Podczas końcowej prezentacji projektu obecni są
wszyscy członkowie danego zespołu, którzy dzielą się z pozostałymi formą i
schematem prac17.
11. Gry dydaktyczne – uczą przestrzegania reguł, wyrabiają odpowiedni
stosunek zarówno do zwycięstwa, jak i do klęski. Jest to np. metoda dziwne
powiedzonka.
a.) Dziwne powiedzonka – nadaje się do zastosowanie na wszystkich
etapach edukacyjnych. Nauczyciel rozdaje uczniom specjalne karty, które
uczniowie musza połączyć w pary. Na jednej z kart znajduje się dziwne
powiedzonko (może być cytat, opis postaci, wydarzenia itp.), na drugiej zaś
wyjaśnienie.
17

Szerzej: M. Szymański, O metodzie projektów: z historii, teorii i praktyki pewnej
metody kształcenia, Warszawa 2000; I. Wal, O teorii projektów praktycznie, „Nowe w
Szkole” 2004, nr 1, s. 18-21; I. Tomczyk-Gąstoł, Przeprowadzamy lekcję metoda projektu, „Nowa Szkoła” 2003, nr 7, s. 54-55; J. Śmigielski, Metoda projektów w edukacji,
„Edukacja medialna” 2001, nr 2, s. 46-49.
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12. Metody przyspieszonego uczenia się – pozwalają na szybkie
przyswajanie wiedzy. Zalicza się tutaj: techniki szybkiego czytania czy
łańcuchową metodę skojarzeń.
a.) Techniki szybkiego czytania – pozwalają w bardzo krótkim czasie
zwiększyć ilość przeczytanego tekstu. Techniki te są doskonalone na
specjalistycznych kursach, a jedynie wykorzystywane w pracy szkolnej.
b.) Łańcuchowa metoda skojarzeń – zadaniem uczniów jest skojarzenie
ze sobą kolejnych pozycji, słów, dat, wydarzeń, poprzez wymyślanie na ich
podstawie śmiesznych historyjek. W ten sposób w bardzo krótkim czasie istniej
możliwość zapamiętania wielu, następujących po sobie rzeczy (przydatne przy
wyliczaniu pewnych cech w określonej kolejności).
13. Metody ewaluacyjne – pozwalają na dokonanie podsumowania,
oceny siebie i innych. Wymienia się tutaj: kosz i walizeczkę i smile.
a.) Kosz i walizeczka – jest elementem tzw. analizy SWOT (od
pierwszych liter: strenghts – mocne strony, weaknes – słabe strony,
opportunities – możliwości, threats - zagrożenia). Na tablicy nauczyciel
zawiesza dwa plakaty z narysowanym koszem i walizeczką, po czym rozdaje
uczniom karteczki samoprzylepne w dwóch kolorach. Zadaniem uczniów jest
dokonanie oceny np. postępowania bohatera literackiego. W tym celu wypisują
na karteczkach zarówno strony pozytywne oraz negatywne i umieszczają
odpowiednio do walizeczki i kosza. Po odczytaniu wszystkich zapisków
następuje dyskusja.
b.) Smile – pozwala dokonać ewaluacji zajęć. Uczniowie za pomocą
uśmiechniętych, neutralnych bądź smutnych „buziek” odpowiadają na
postawione przez nauczyciela w ankiecie pytania dotyczące przebiegu zajęć18.
Oczywiście, wymienione tutaj metody nie wyczerpują bogactwa
dydaktycznego, z uwagi na charakter pracy pomięto choćby dramę,
inscenizacje, metodę listu i wiele innych. Dobór metody aktywnej zależy od
wielu czynników, przede wszystkim od poziomu edukacyjnego, następnie od
możliwości intelektualnych zespołu klasowego, a także od omawianego
zagadnienia. Nie każda metoda będzie odpowiednia dla wszystkich klas, to, co
znakomicie uda się w jednej, w drugiej może okazać się zupełnie nietrafionym
pomysłem. Metodą prób i błędów należy wypracować odpowiednie środki
dydaktyczne sprawdzające się w każdym zespole klasowym. Niewątpliwym
jednak jest, iż umiejętnie stosowane, metody aktywne przynoszą wspaniałe
rezultaty, gdyż jak powiedział Antoine de Saint-Exupéry:
„Jeśli chcesz zbudować statek, nie zwołuj mężczyzn, by przywieźli
drewno, przygotowali narzędzia, podzielili pracę lub przydzielili zadania, ale
naucz ich tęsknoty za bezkresnym, dalekim morzem”.

18
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Zob. E. Brudnik, A. Moszyńska, B. Owczarska, op. cit., passim.

Streszczenie
W dzisiejszych czasach kultury audiowizualnej ciężko wywołać zainteresowanie uczniów lekturą obowiązkową czy dawnymi, historycznymi wydarzeniami.
Młodzież, nastawiona głównie na bierną konsumpcję intelektualną niechętnie
uczestniczy w tradycyjnych formach nauczania. Znajduje to odbicie w jego efektach – często jest to nauka „na pamięć”, bez głębszej refleksji i zrozumienia. Zastosowanie metod aktywnych niejako wymusza na uczniu czynne zaangażowanie się
w zajęcia lekcyjne, co przekłada się również na późniejsze wyniki.
Summary
The effectiveness of active methods of teaching
Nowadays audiovisual culture hard to call students' interest required
reading or old, historical events. Youth, set limiting mainly on the passive consumption of intellectual reluctant to participate in traditional forms of learning.
This is reflected in its effects - often it is a science "memory", without reflection
and understanding. The use of active methods somehow forces the student active involvement in classroom lessons, which is also reflected in the subsequent
results.
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Rozdział III

ASPEKT SPOŁECZNY
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Ewelina Szarek (URz)
Kobieta osiemnastowieczna – wykształcenie, wychowanie, pozycja
Począwszy od XVI do XVIII wieku, państwo polskie określa się mianem
Rzeczypospolitej szlacheckiej. Szlachta w tym okresie odgrywała duża rolę,
szczególnie w wieku XVI i w pierwszej połowie XVII wieku. To wtedy ukształtowały się przywileje i wolności szlacheckie w zakresie osobistym, jak również
poprzez istnienie odpowiednich instytucji, zaznacza się jej znaczny wpływ na
politykę państwową. Wydawać by się mogło, że pośród tych dobrodziejstw,
które „spłynęły” na szlachtę, dla Polski w XVIII wieku będzie to czas rozkwitu.
Spoglądając jednak na nasz kraj w owym okresie, spostrzegamy, iż Rzeczpospolita w XVIII wieku to epoka czterech ostatnich królów, trzy wojny zewnętrzne, kilkanaście konfederacji, rozkład społeczno-polityczny państwa, jedno powstanie, narzucenie protektoratu rosyjskiego i trzy rozbiory między
ościenne mocarstwa. A jaki wpływ miało to na sytuację i pozycję kobiet?
Ogólnie rzecz ujmując, status społeczny kobiety w okresie staropolskim
określały płeć i przynależność do określonej grupy społecznej. Ta pierwsza
wyznaczała fazy egzystencji: okres panieństwa, małżeństwa i macierzyństwa,
niekiedy wdowieństwa niewiasty, z którymi związane były pewne prawa ale i
obowiązki1. Przy czym narodziny dziewczynki – córki skazywały ją na niższą
pozycję społeczną w stosunku do pozycji syna – spadkobiercy i dziedzica. To
właśnie rodzice określali dalszą drogę życiową córki, przy czym ów wybór
ograniczony był do małżeństwa lub życia zakonnego. Jak nie trudno się domyślić, podstawowe kryterium doboru małżonków stanowiły interesy majątkowe i
rodzinne. Ta degradacja prawna i obyczajowa kobiety, mimo szacunku, jakim
darzona była w staropolskiej rodzinie matka, wpływało na uznany społecznie
wzorzec osobowy, w którym dominowały cechy takie jak: uległość, płodność,
pracowitość, pobożność, w mniejszym zaś stopniu męstwo czy uroda2.
Znamienne jest, że kościół – filar feudalnego porządku społecznego – w
pracy duszpasterskiej bronił mężczyzn w patriarchalnej rodzinie staropolskiej.
Uznał męża za głowę rodziny, opiekuna żony oraz dzieci, ujmując tradycyjny
podział ról słowami: Mąż na publikę, a żona do kąta stworzona3. Najważniejsza
1

Por. M. Bogucka, Białogłowa w dawnej Polsce. Kobieta w społeczeństwie polskim
XVI-XVIII wieku na tle porównawczym, Warszawa 1998.
2
Zob. A. Wyrobisz, Staropolskie wzorce rodziny i kobiety – żony i matki, „Przegląd
Historyczny” 1992, z. 3, s. 405-421; tegoż, Kobiety w społeczeństwie staropolskim:
wzorce i rzeczywistość, [w:] Pamiętnik XV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich,
t. 2, Gdańsk-Toruń 1995, s. 17-22.
3
A. Bielewicz, Wzór kobiety, żony i matki w świetle osiemnastowiecznych kazań,
[w:] Rola i miejsce kobiet w edukacji i kulturze polskiej, pod red. W. Jamrożka i D.
Żołądź-Strzelczyk, t. 1, Poznań 1998, s. 82-88.
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cnotą kobiety – w przekonaniu duchowieństwa – winno być urodzenie i chrześcijańskie wychowanie potomstwa. Za naturalne środowisko mężatki uznano
rodzinę, natomiast wdowy, których pozycja w niewieściej części staropolskiego
społeczeństwa była bardziej niezależna4, mogły, a nawet powinny oddać się
dewocji.
Wszystko to, co do tej pory powiedziano o pozycji społecznej kobiety,
podlegało pewnej zmianie w warstwach uprzywilejowanych w wieku XVIII5.
Wśród magnatek i bogatych szlachcianek, pod wpływem dwupokoleniowego
impulsu ze strony dworów królowych – Francuzek: Ludwiki Marii i Marii Kazimiery, pojawiają się pewne przejawy „emancypacji” kobiet, związane z rozwojem intelektualnym. W drugiej połowie stulecia model sarmacki, z jego zamkniętym życiem domowym, stawał się przynajmniej po części anachroniczny i
pojawiało się na gruncie polskim zjawisko salonu kobiecego, wymagającego
umiejętności prowadzenia konwersacji, a więc co się z tym wiąże – posiadania
wykształcenia6.
Chociaż oferta edukacyjna dla dziewcząt ulegała w okresie staropolskim
poszerzeniu i unowocześnieniu, to zakres dostępnej wiedzy był w praktyce dość
ograniczony. W dobie KEN Franciszek Bieliński apelował, by nie pozostawiać
edukacji dziewcząt cudzoziemskim guwernantkom, gdyż jest to sprawa zbyt
ważna dla kraju, w którym kobiety-matki kształtują obyczaje kolejnych pokoleń. Opowiadał się za poszerzeniem tradycyjnego kanonu edukacyjnego o geografię, historię, fizykę i krasomówstwo7. Podobnie rzecz widział Adam Kazimierz Czartoryski, który na zlecenie KEN opracował w 1774 roku Przepisy od
Komisji Edukacji Narodowej pensjarzom i mistrzyniom dane, akcentując w nich
potrzebę wychowania w duchu patriotycznym8.

4

M. Bogucka, Białogłowa…, dz. cyt., s. 59-60.
Z. Kuchowicz uważa, że wielka rola kobiet polskich w okresie oświecenia i całego XIX w. została przygotowana przez obyczajowość okresu baroku, gdy pozycja
szlachcianek była nieporównywalnie lepsza niż w krajach Europy południowowschodniej, na Bałkanach i w Europie Zachodniej, co wynikało ze splotu wielu czynników. Zob. Z. Kuchowicz, Postawa wobec kobiety w kulturze szlacheckiej polskiego
baroku, [w:] Kobieta w kulturze i społeczeństwie, Lublin 1990, s. 7-40.
6
Zob. B. Pietrow-Ennker, Tradycje szlacheckie a dążenia emancypacyjne kobiet w
społeczeństwie polskim w dobie rozbiorów, tłum. A. Żarnowska i A. Szwarc, [w:] Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Zbiór studiów, pod red. A.
Żarnowskiej i innych, t. 2, Warszawa 1992, s. 13-30; Z. Libera, Z dziejów salonu warszawskiego w czasach Stanisława Augusta, [w:] Kultura i literatura dawnej Polski.
Studia, pod red. J.Z. Jakubowskiego, Warszawa 1968, s. 255-260.
7
M. Hoszkowa, Siła tradycji, presja życia. Kobiety w dawnych podręcznikach dziejów Polski (1795-1918), Rzeszów 2005, s. 20.
8
D. Żołądź-Strzelczyk, „Jako rządzić mają rodzice córki swe”. Poglądy na wychowanie kobiet w XVI-XVIII w., [w:] Rola i miejsce kobiet…, dz. cyt., t. 1, s. 60-62;
5
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Pierwsza państwowa ingerencja w sprawy kształcenia dziewcząt była
stosunkowo nieśmiała. Wynikała z obaw przed negatywną reakcją społeczeństwa szlacheckiego, w swej masie reprezentującego konserwatywne poglądy na
tę kwestię9. Nowe idee w zakresie obywatelskiej edukacji kobiet pojawiały się
w publicystyce i literaturze czasów stanisławowskich. Właśnie w tym okresie
daje się zauważyć wyraźny wzrost politycznej roli magnatek, zainteresowanych
obradami sejmowymi, funkcjonowaniem trybunałów, elekcjami i typowaniem
własnych kandydatów w kontakcie z cudzoziemskimi dyplomatami, konfederacją barską oraz współpracą z obozem reform podczas obrad Sejmu Wielkiego10,
wreszcie finansowa i propagandową pomocą insurekcji kościuszkowskiej11.
Nie sposób więc nie zauważyć, że wiek XVIII przynosi zmianę pozycji
kobiety w różnych aspektach życia. Pojawiało się coraz więcej pań wykształconych, np. kobiet-lekarzy, kobiet-astronomów. Wiele realizowało się w sztuce –
komponując, śpiewając, grając w sztukach, rzadziej malując. Zamożne szlachcianki uprawiały mecenat. Patronowały wydawaniu dzieł, budowom, zakładaniu
ogrodów, fundowaniu ołtarzy, gromadziły dzieła sztuki bądź zakładały biblioteki. W XVIII wieku kobiety zaczęły w sposób bardziej zdecydowany wpływać
na politykę. Czy był to skutek lepszego wykształcenia, rosnącej świadomości
przy jednoczesnym marazmie mężczyzn i ich pogrążaniu się w pijaństwie w
czasach saskich? Pewnie każdy z tych czynników miał znaczenie, ale temu
przyjrzymy się bliżej i dokładniej w dalszej części pracy.
Uogólniając, tendencje emancypacyjne pośród niewiast nasiliły się
szczególnie w XVIII wieku. W tym okresie otrzymywały one staranniejsze
wykształcenie, co pozwoliło im na wydostanie się spod męskiej kurateli i rozpoczęcie szerszej działalności. Aktywność umożliwiły im także i inne czynniki.
Należy podkreślić, że niewiasty zaczęły prowadzić bardziej higieniczny tryb
życia, mniej piły, w mniejszym stopniu hołdowały obżarstwu, w konsekwencji
czego cieszyły się na ogół lepszym zdrowiem. Istotny jest fakt, że niszcząca

por. S. Litak, Z problemów edukacji dziewcząt w Polsce w XVII-XVIII wieku, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1995, nr 3 (157), s. 29-53.
9
A. Winiarz, Kształcenie i wychowanie dziewcząt w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim (1807-1905), [w:] Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX
wieku. Zbiór studiów, pod red. A. Żarnowskiej i innych, Warszawa 1992, s. 5-27.
10
Zob. W. Konopczyński, Kiedy nami rządziły kobiety, Londyn 1960; D. Wawrzykowska-Wierciochowa, Od prządki do astronautki, Warszawa 1963.
11
T. Kościuszko ogłosił w 1794 roku odezwę do kobiet, zachęcając je w duchu paternalizmu do medycznej pomocy powstańcom. Przy tej okazji obdarzał je zaszczytnym
tytułem współobywatelek. Miało to istotne znacznie wobec faktu, że wcześniej pojęcie
obywatelstwa dotyczyło braci szlacheckiej. Zob. S. Walczewska, Damy, rycerze i feministki, Kraków 2000.
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mężczyzn podagra12, uchroniła kobiety przed niosącym przez tę chorobę spustoszeniem. Znamienne jest, że wiele rodów magnackich wykazuje w tym czasie przejawy dekadencji, nawet degeneracji, zjawisko to występuje jednak
przede wszystkim pośród mężczyzn. Kobiety są silniejsze, bardziej żywotne,
uzyskują więc wpływ na swych schorzałych, hołdujących hedonizmowi mężów.
W tym czasie kobiety osiągają nie tylko wpływy, lecz wręcz można mówić
o ich zakulisowych rządach. Słynne jest powiedzenie Fryderyka II z roku 1752, że
w Polsce „rozum popadł w zależności od niewiast i one intrygują i rozstrzygają o
wszystkim, podczas gdy ich mężowie się upijają”13. Następne lata spotęgowały te
wpływy, stąd też Ignacy Krasicki w roku 1775 wołać będzie:
Czegoż płeć piękna kiedy nie dokaże?
Mimo tak wielkie płci naszej zalety,
My rządzim światem, a nami kobiety14.
Franciszek Salezy Jezierski pisał o pewnej kategorii kobiet, że:
(…) umieją obrotem zmysłów i dowcipów zawracać głowy mężczyznom, ta sztuka płci żeńskiej […] tym one przewracają świat i bywają poruszeniem na nim tak wielkich odmian; elegantki, szarmantki, aspirantki często zawierają traktaty, urządzają wojny, przewracają sprawiedliwość, władając tronem, ratuszem, mieczem, a czasem wdzierają się aż do świątyni przybytku Pańskiego15.
A oto konkretna charakterystyka polskiej arystokratki końca XVIII wieku
zamieszczona przez słynnego filozofa niemieckiego Johanna Gottlieba Fichtego:
Pani jest niewiastą należącą do wielkiego świata […] wydała mi się miła. Jest
słusznego wzrostu, ma wystające kości policzkowe; w jej wzroku dostrzega się namiętność i podniecenie. Głos ma jakby przytłumiony, pozbawiony metalicznego
brzmienia, jakie dostrzegłem tu u wielu kobiet z wyższych sfer. Sepleni, co jak sądzę,
wynika z afektacji; zawsze mówi tonem rozkazującym, a mowa jej jest szybka i niewyraźna. Z tego też powodu trudno ją zrozumieć. Rzadko bywa w domu, a gdy się
zjawi, zamienia kilka słów, pozwoli aby pokorny małżonek ucałował jej dłoń, i znika.
Mąż jest dobrym, zacnym człowiekiem, otyłym i leniwym, pozwalającym jej na

12

Inaczej nazywana dną moczanową. Jest to genetyczna choroba zapalna stawów,
powodowana odkładaniem kryształów moczanu sodowego wokół stawów, ścięgien i
innych tkanek, zwłaszcza w pobliżu palca dużego stopy
13
Cyt. za: W. Konopczyński, Kiedy nami rządziły kobiety, Londyn 1960, s. 11.
14
I. Krasicki, Myszeidos pieśni X, oprac. J. Sokolski, Wrocław 1986, s. 45.
15
F.S. Jezierski, Niektóre wyrazy porządkiem abecadła zebrane, [w:] Tenże, Wybór
pism, oprac. Z. Skwarczyński, Warszawa 1952, s. 192.
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wszystko16. Znaczenie ówczesnych niewiast ilustruje między innymi fakt, że w
II poł. XVIII wieku powstaje w Warszawie kobieca loża masońska, do której
należy wiele znanych arystokratek.
Historycy zwracają uwagę, że wiele wybitnych kobiet tej doby miało
przy sobie albo jako wdowy czy rozwódki za sobą, lichych, ograniczonych mężów, za których właśnie one prowadziły działalność polityczną czy kulturalną17.
Ta swego rodzaju „politykomania dam”, ich zakulisowe gierki, zwracała
uwagę cudzoziemców, którzy podkreślali rolę kobiet w ówczesnej Polsce. Dobrze znający polityczny świat warszawski Fryderyk Schulz, omawiając sprawy
publiczne, notuje:
Wszystko to razem wziąwszy łatwo zrozumieć, dlaczego w Polsce tak zwycięski wpływ na wszelkie sprawy mają kobiety. Powaga, nauka, pracowitość nigdzie kobiet podobno nie odznaczają, a u tutejszych ich najmniej. Ale przy sposobie,
w jaki tutejsze sprawy się odbywają, nie potrzebują one tych przymiotów, które by
im raczej szkodliwe niż pożyteczne być mogły. Wdzięk powierzchowny i wypływająca z niej siła przekonania, sztuka zręcznego pochlebiania, obudzania pewnych
nadziei, zmiękczania łzami, wzruszenia miłą niecierpliwością, pięknym gniewem
przerażenia; powolność i grzeczność, które natura im dała jako oręż przeciw mężczyźnie umieją użyć bardzo trafnie. Przymioty te, złączone z chytrością i umiejętnością słowa, cudów dokazują; miłość, zapał, zachwycenie równie wiele czynią jak
złoto, klejnoty, ekwipaże i często też się równie zużytkowują18.
Należy podkreślić, iż wpływy te, a w pewnych latach nawet swoista hegemonia kobiet, miały miejsce przeważnie w sferze arystokratycznej, warstwa
zaś średnioszlachecka, patrycjat w dalszym ciągu nie dopuszczał, by kobiety
odgrywały jakąś rolę polityczną. Godzono się najwyżej na ich wpływ w rodzinie, domu. W końcu XVIII wieku pozycja kobiety w tych dziedzinach, we
wszystkich grupach społecznych, ulega jednak wzmocnieniu, zmniejsza się
tradycyjna przepaść pomiędzy mężczyzną a kobietą19.
Gdyby zapytać o najbardziej znaną poetkę doby staropolskiej, zapewne
każdemu na myśl przychodzi nazwisko szeroko znane w historii literatury –
nazwisko Elżbiety Drużbackiej. Uznana została już za życia, a współcześni
nazywali ją „Muzą sarmacką” i „Safoną polską”. Uważano ja za znakomitość,
wybitny talent literacki i za chlubę narodu. Wiersze jej nie trudno było spotkać
w dworach, domach i pałacach saskiej Rzeczypospolitej, gdyż krążyły w rękopiśmiennych odpisach. Owa sytuacja i popularność utworów poetki sprawiły, że
16

Cyt. za: W. Zawadzki, Polska stanisławowska w oczach cudzoziemców, oprac.
W. Zawadzki, t. 2, Warszawa 1968, s. 786.
17
Z. Kuchowicz, Wizerunki niepospolitych niewiast staropolskich XVI-XVIII wieku,
Łódź 1974, s. 29.
18
F. Schulz, Podróże Inflantczyka z Rygi do Warszawy i po Polsce w latach 1791 –
1793, tłum. i oprac. W. Zawadzki, Warszawa 1956, s. 231.
19
Z. Kuchowicz, Wizerunki niepospolitych…, dz. cyt., s. 29-30.
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w 1752 roku zostały one zebrane i wydane w obszernym zbiorze poezji pt.
Zbiór rymów, do czego znacznie przyczynił się Józef Załuski. Utwory jej zostały wydane również po śmierci autorki, ale większość pozostała jednak w rękopisach, w których skrzętnie zaczytywali się wielbiciele pióra poetki.
Jednak nie będziemy skupiać i rozdrabniać się nad biografią Drużbackiej,
bo nie tylko o niej wspomnimy. Postać to bez wątpienia niepospolita i w kulturze polskiej niespotykana, jednak należy wspomnieć o dwóch pozostałych, które przykuły moją uwagę, a można je opisać, łącząc ze wspomnianą wcześniej
Elżbietą z Kowalskich. Mam na myśli jeszcze Reginę Salomeę z Rusieckich
Pilsztynową i Franciszkę Urszulę Radziwiłłową. Choć losy tych trzech bohaterek potoczyły się odmiennie, głównie za sprawą ich statusu majątkowego i społecznego, to jednak nie sposób nie zauważyć, że wszystkie łączy jeden, jakże
istotny, rys. To właśnie te kobiety wyszły poza rolę przypisywaną ówcześnie
ich płci – rolę matki i żony, a poczęły coraz szerzej wkraczać w rejony męskiej
dominacji. W sposób najbardziej spektakularny, a nawet niekiedy ryzykowny,
przyswajała sobie obcą przestrzeń „medycyny doktorka Pilsztynowa”20, ale i
dwie pozostałe panie bez wątpienia można nazwać niewiastami niepospolitymi.
Co było tego przyczyną? Otóż stało się tak za sprawą między innymi podjętej
przez nie działalności pisarskiej (jak już wspomnieliśmy przy Drużbackiej).
Wszystkie sięgały po pióro, aby wyrazić siebie, zaprezentować własne „ja”,
swoje spojrzenia na świat i otaczającą je rzeczywistość, co dotychczas było
profesją męską i właśnie z męskiego punktu widzenia prezentowane.
Ich dokonania trudno określić jedną miarą i zakwalifikować do jednej kategorii, bo Drużbacka, podejmująca w swym pisarstwie wieloraką tematykę, lubująca się w różnych gatunkach literackich i wrażliwa na wszelakie nowinki rokokowe i klasycystyczne, zajmuje w kanonie polskich autorów miejsce o wiele
bardziej znaczące, niż znana niektórym jedynie z pamiętnika Regina Salomea.
Nie skupimy się jednak na wszystkich ich działach, czy też gatunkach jakie
uprawiały, gdyż nie czas i nie miejsca na tak dogłębne potraktowanie tematu.
Zajmiemy się jednym, wybranym przeze mnie problemem, któremu właśnie te
pisarki, poświęciły wiele uwagi, a łączy się od nieodzownie z sylwetką kobiety.
Zaproponowana refleksja zmierza do odczytania sposobu ujęcia przez płeć piękną
pierwszej połowy XVIII wieku tematyki miłosnej i erotycznej. Postaramy się
bliżej przyjrzeć temu, jak postrzegały uczucie miłości, związane z tym zagrożenia, konsekwencje, problemy lub aspekty zupełnie odwrotne21.
20

J. Partyka, Kobieta oswaja męską przestrzeń. Polska lekarka w osiemnastowiecznym Stambule, [w:] Pisarki polskie epok dawnych, pod red. K. Stasiewicza, Olsztyn
1998, s. 153-162.
21
Zob. I. Maciejewska, Kobiecym piórem o miłości, małżeństwie i erotyce (Regina
Salomea z Rusieckich Pilsztynowa, Elżbieta Drużbacka, Franciszka Urszula Radziwiłłowa), [w:] Kobieta epok dawnych w literaturze, kulturze i społeczeństwie, pod red. I.
Maciejewskiej i K. Stasiewicz, Olsztyn 2008, s. 213-214.
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W przypadku twórczości Radziwiłłowej i Drużbackiej, już wcześniej badacze wskazali na ich szczególne upodobanie do podejmowania tematyki miłosnej. Pojawia się ona w utworach o różnym charakterze – nie tylko takich, gdzie
jej słuszność wydawałaby się oczywistą (np. w romansach sentymentalnych),
ale także w tekstach hagiograficznych, panegirycznych czy satyrycznych22.
Podobne oceny są formułowane w stosunku do Franciszki i jej spuścizny. Nieco
odmiennie rzecz ma się w przypadku trzeciej z interesujących nas pisarek –
autorki dzieła o swym własnym życiu – Reginy Pilszytnowej. Badacze podkreślają, że pomimo ubogiego stylu i języka, jej relacje pamiętnikarskie są barwne,
posiadają ciekawy charakter opowieści, a także bogactwo obserwacji i ciekawość świata autorki, ale raczej nie wykazują szczególnej obecności tematyki
miłosnej23. I nie sposób się nie zgodzić z tym stwierdzeniem, gdyż po pierwszej
lekturze dostrzegamy głównie osobiste przeżycia Salomei i brak zainteresowania relacjami damsko-męskimi, ale już po głębszej analizie widzimy, że zbierała
wszelkie zainteresowania w trakcie podroży i opowieści o cudzych amorach.
Analizując jej biografię i zapiski w pamiętnikach, nie dowiadujemy się, jakie
uczucie towarzyszyło jej, gdy wychodziła ze Jakuba Halpira, ani co czuła poślubiając drugiego męża. Od pierwszego wybranka swego serca nauczyła się
sztuki leczenia i poczęła działać samodzielnie, wbrew woli małżonka, a często
nawet bez jego wiedzy. Dumny Jakub, po kolejnej kłótni, opuścił ją nie zabezpieczając przy tym małżonki, lecz powrócił chory, licząc na opiekę, którą zresztą otrzymał, po czym zmarł na zarazę. Można zastanawiać się, czy kiedykolwiek szczerze kochała miłością romantyczną, gdyż na kartach jej pamiętnika
brak owych westchnień, a także wydawała się nieczuła na zewnętrzne uroki
mężczyzn. Więcej uwagi zwracała na materialne podkreślenie pozycji społecznej. Pokusić się można o stwierdzenie, że w wyborze przedstawiciela płci
brzydkiej, kierował nią czysty materializm, czego dowody znajdziemy w jej
zapiskach24. Jako kobieta trzeźwo stąpające po ziemi i trzeźwo oceniająca swe
szanse na jakiś korzystny miraż, zdecydowała się na ślub z Pilsztynem. Idąc za
Kuchowiczem25 należy stwierdzić, że w jej pisarstwie brak prawdziwego, głębokiego uczucia miłości, po czym stwierdzać należy, że takowego nie doświadczyła również w życiu. Jedyne co niewątpliwie przemawia przez pióro Reginy
Salomei, to miłość wierna, która potrafi co prawda przezwyciężyć przeszkody,
ale zostaje złamana przez przeciwności losu. Są to oczywiście historie znane jej
z opowieści, oparte na przykładach pacjentów czy znajomych26. Zupełnie ina22
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czej rzecz ma się u wspominanej już Elżbiety Drużbackiej, która to prezentuje
uczucie miłości nie na przykładzie własnych doświadczeń, ale sięgając do form
czysto literackich, w których króluje fikcja literacka i nawet o jej uczuciu do
męża niewiele możemy wywnioskować. Słynne są obsceniczne utwory poetki,
która komentuje choćby towarzyski flirt z podstarzałym pułkownikiem Wojciechem Jakubowskim – dowcipnie komentuje wątpliwą sprawność erotyczną
swego zalotnika:
Któraż się zwiędłym bawić chce korzonkiem?
Kawałek szczupły, już przestały, miętki,
Nie masz co dzielić między pretendentki (…)27.
Miłość pojawia się u poetki w różnorodnej tonacji. Zauważamy jej
skłonność do sentencjonalnych ujęć, uogólnień, a nawet moralizowania. Autorka woli skupiać się na objawach, aniżeli na przyczynach, w związku z czym
trudno u niej doszukać się jakiegoś psychologicznego uzasadnienia zakochania.
Uczucie to bierze się u niej z oczu, ale nie z podglądania, jak to niekiedy bywa,
ale z patrzenia na wybrankę. To właśnie oko, będące źródłem miłości i zmysłowych doznań, bywa tym samym przekleństwem człowieka28. Podobnie ze
szczęściem małżeńskim, którego warunkiem jest właściwy dobór partnera, czego odzwierciedlenie znajdziemy na kartach jej utworów.
Mężem naszej trzeciej bohaterki – Franciszki Urszuli – był Michał Kazimierz Radziwiłł. Czego owocem prawie trzydziestoletniego pożycia jest obfity zbiór listów wychodzących przez ten czas spod ręki małżonki. Cały materiał
nie sposób byłoby zanalizować, więc krótkiej analizie poddamy tylko wybiorcze wątki z dramatów pisarki. Sztuki pisane na potrzeby sceny nieświeskiej29
preferowały tematykę miłosną. Autorka sięgała zarówno do Moliera, jak i do
tradycji średniowiecznej30. Zarówno wykształcenie, jak chęć sięgania do swej
obszernej biblioteki sprawiły, iż Radziwiłłowa tworzyła bogaty i zróżnicowany
obraz miłości, w której nie brak jednak typowych obrazów i charakterystycznych motywów. Podobnie jak Drużbacka, wkłada w usta swych postaci mnóstwo sentencji o naturze miłosnej. Tak samo trudno znaleźć u niej wnikliwe
uzasadnienie uczuć z punktu psychologicznego. Bohaterowie dramatów zakochują się niczym uderzeni piorunem, przez oczy, w których to rodzi się miłość i
27
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są gotowi kochać aż po grób31. Jeżeli szukamy w Radziwiłłowej recepty na
szczęśliwe pożycie małżeńskie, to ta z kolei wskazuje na równość pozycji społecznych.
Kobieta od zawsze była przedmiotem męskich westchnień, natchnień, celem adoracji, co w wielu przypadkach zostawało przelewane na papier. Tym
cenniejszy wydaje się spojrzenie niewiast na to zagadnienie i ich punktu widzenia. Z jednej strony było ono wypracowaną konwencją społeczną, niosącą stereotypową rolę, jaka była ówcześnie przypisana niewiastom, a z drugiej przedstawiało piętno wrażliwości i odmiennej perspektywy oglądu, wartej dalszej
dogłębnej i skrupulatnej obserwacji badawczej.
Czołowe miejsce pośród wytwornych dam rokoka zajmowała ostatnia
przywołana przeze mnie kobieta – Helena z Przeździeckich Radziwiłłowa.
Błyszczała nie tylko w towarzystwie, na balach, czy piknikach, ale odegrała
znaczną rolę w dziejach kultury czasów Oświecenia. Swoją mentalnością, postawą i stylem życia stanowiła osobowościowy typ, który był charakterystyczny
dla arystokracji doby stanisławowskiej, a także początku XIX wieku.
Urodziła się w 1749 roku jako córka podkanclerzego litewskiego Antoniego Przeździeckiego i Katarzyny z Ogińskich. Dom rodzinny i wychowanie
wpoiło w Helenę przekonanie, że majątek i pozycję społeczną zdobywa się za
wszelką cenę i wszelkimi sposobami. Toteż środowisko, w którym się wychowywała, ukształtowało w niej dumę, egoizm, pragnienie zrobienia wielkiej kariery. Odizolowano ją od prostych ludzi, a świat znała tylko z lektury i marzeń32. Po stracie matki oddano ja na wychowanie do rodziny przebywającej na
dworze w Białymstoku. W 1771 roku poślubiła Michała Hieronima Radziwiłła.
Gdy w 1773 r. został kasztelanem wileńskim, a w 1792 r. awansował na wojewodę wileńskiego, Helena zaczęła tytułować się najpierw kasztelanową, a później wojewodziną. Radziwiłłowie nabyli dobra i pałac w Nieborowie, który to
stał się ich rezydencją. Z ich związku narodziło się sześcioro dzieci33.
Radziwiłłowa była słynną pięknością swoich czasów:
Twarz posiadała owalną, pełną ekspresji, ozdobioną parą wielkich, pełnych
wyrazu, błękitnych oczu. Kształty miała pełne. Zachwycano się jej piękną karnacją
blondynki, cudnymi rękami. Swą iście książęcą aparycję umiejętnie eksponowała
przez wyszukany dobór biżuterii i sukien. Zdobiła się artystycznie wykonanymi
klejnotami, posiadała między innymi największy w Polsce, czystej wody przecudny
brylant. Początkowo pudrowała włosy. Stosunkowo wcześniej posiwiała (była to
cecha rodzinna), lecz dodawało jej to nawet uroku, bowiem białe włosy znakomicie
kontrastowały ze świeżą, gładką cerą. Ubierała się w wyszukane stroje, egzotyczne
szale, białe, skrojone na wzór klasycznych tunik, suknie. Chętnie demonstrowała
przepastne, kuszące, tak modne wtedy, dekolty. Śnieżne włosy ujmowała najczę31
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ściej w złote przepaski, a nieraz stroiła je wieńcem świeżych, jaskrawej barwy róż
lub tez maków. (…) Zachwycano się też gracją z jaka się poruszała, podobno
szczególnie efektownie wyglądała w tańcu34.
Wręcz z aktorską umiejętnością demonstrowała swe walory. Dbała także
o scenerię, na której to tle miała się ukazać – chętnie pokazywała się w otoczeniu swoich uroczych dzieci.
Była kobietą bardzo żywą i pogodną. Lubiła wywoływać zamieszania
będąc już nawet w podeszłym wieku. Starała się zachowywać dystyngowanie,
nobliwie, lecz niekiedy się zapominała i naruszała zasady obowiązującego savoir vivre’u. Owa hałaśliwość, wesołość i pewna trzpiotowatość łączyła się z inteligencją i uzdolnieniami. Pociągała ją przede wszystkim sztuka, którą gromadziła razem z mężem. Szczególną życiową pasją Radziwiłłowej były kwiaty. W jej
ogrodach hodowano przeróżne, nawet nieraz rzadko spotykane gatunki i odmiany. Także starający się o jej względy wielbiciele, przesyłali specjalnie komponowane bukiety. Również – jak już wspomnieliśmy – sama lubiła przyozdabiać
się makami czy różami.
Nie można ominąć tak ciekawego wątku, jak swoisty pojedynek z Izabelą
Czarotyską. Helena ubiegała się o miano najciekawszej, najwytworniejszej, pierwszej damy polskiej czasów króla Stanisława:
Walczyły o pierwszeństwo w poetyczności i oryginalności, o posiadanie najpiękniejszych rezydencji i najwytworniejszych kreacji. Czartoryska zbudowała na
wzór Trianon Marii Antoniny rezydencję w Powązkach, Radziwiłłowa odpowiedziała na to wzniesieniem sławnej Arkadii. W odpowiedzi księżna Izabela wzniosła świątynię Sybilli w Puławach, a Helena zaczęła gromadzić w Nieborowie światowej wartości dzieła sztuki. Rywalizowały też ze sobą na polu spraw sercowych. Jeśli chodzi o
mężów, to zarówno jeden jak i drugi byli bogaci, obaj posiadali tytuły książęce i europejskie koligacjie. Bardziej pasjonująco przebiegała natomiast rywalizacja jeśli
chodzi o dobór kochanków. Na romanse Czartoryskiej Radziwiłłowa odpowiedziała
romansem z ambasadorem imperatorowej Stackelbergiem, później ambasadorem
angielskim, wreszcie znów ambasadorem carycy Sieversem. Słabość tej pani do ambasadorów była zastanawiająca. Obie szczyciły się też, i słusznie, swymi dziećmi,
pragnąc za ich przyczyną osiągnąć szczyt feudalnej hierarchii. Dały im więc staranne
wykształcenie, wysyłały w wojaże europejskie, planowały i realizowały dla nich
świetne mariaże. Księżna Izabela wydała córkę za udzielnego księcia Rzeszy księcia
Wirtemberskiego, księżna Helena ożeniła syna z Hohenzollerówną! Obłudnie darzyły
się najsłodszą, cukierkową adoracją, podając się za przyjaciółki, podczas gdy opinia
ówczesna pasjonowała się tym swoistym ich pojedynkiem35.
Za największe swoje osiągnięcie, a niemalże dzieło życia uważała Arkadię. Był to park sentymentalny, założony w 1778 roku we wsi Łupi. Do prac
zaangażowała najwybitniejszych mistrzów architektury, dłuta i pędzla, jacy żyli
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wówczas w Polsce, Szymon Bogumił Zug. Radziwiłłowa, pragnąc zgromadzić
jak najwięcej antyków, zarówno otrzymywała je w darze czy też kupowała, jak i
zabierała lub odkupywała od różnych aferzystów.
Jeżeli jednak chodzi o sprawy serca, jej życia alkowiane prezentuje się
równie ciekawie. Nie zamierzała jednak kochać tak, jak to czyniła współczesna
jej i wcześniej wspominana Julia Potocka. Wolała raczej wyładować swój bujny
temperament, a niżeli udawać jakikolwiek sentyment. Najwięcej czułości okazywała przyszłemu mężowi, jeszcze w okresie narzeczeństwa36. Jednak tuz po
ślubie atmosfera i żar uczuć zdecydowanie (i nagle) opadły.
Romanse Heleny – tak jak wszystkie ówczesne – brały się zarówno z potrzeby nowych wrażeń, jak i z rodzinno-politycznych interesów i wszelakich
kombinacji. Związki ze swymi kochankami dyskontowała dla zdobywania
awansów i ułatwień dla męża i rodziny. Warto też zaznaczyć, że nie była posłuszną i gotową na każde skinienie miłośnicą37. Szczególny niesmak wzbudzał
jej romans z ambasadorem Sieversem, którego Katarzyna przysłała do Warszawy dla przeprowadzenia drugiego rozbioru Polski. Stanisław August, a możliwe, że także jej mąż, pragnąc uzyskać wpływ na przeszło sześćdziesięcioletniego ambasadora, postanowili usidlić go przy pomocy wdzięków Heleny. Pomimo ogólnego zachwytu kobietą, polecenia przychodzące z Petersburga wykonywał ściśle i konsekwentnie.
Być może jak dotąd, zaprezentowałam wizerunek księżnej pani zbyt pochlebnie, zatem należy gwoli zachowanie prawdy historycznej, odsłonić także
ciemniejszy rysy tej postaci. Przede wszystkim była osobą zbyt powierzchowną.
Posiadała co prawda pasję kolekcjonerską, ale nie zamierzała zgłębiać wiedzy
na ten temat. Dało się też zauważać kompromitujące braki nawet w języku ojczystym, nie wspominając o wiedzy ogólnej. W korespondencjach popełniała
sporo błędów ortograficznych i gramatycznych. Czuła się kosmopolitką – zależało na sławie wielkiej damy, lecz nie Polki. Jej lojalność wobec zaborców i
poddaństwo wobec nich było wprost odrażające. Po wybuchu Insurekcji opuściła kraj, uciekając do Drezna, by następnie po upadku Polski oddać hołdy carycy
Katarzynie. Później dopiero w rezultacie zachodzących wypadków politycznych
zaczęła zabiegać o względy Napoleona. Nikt już jednak nie zwracał większej
uwagi na jej zabiegi i intrygi.
„Podstarzała, nikomu niepotrzebna, na arenie politycznej nic nie znacząca, obca społeczeństwu polskiemu, zamknęła się w swych rezydencjach by w
rozgoryczeniu i melancholii dożywać ostatnich dni swego życia”38 – jak napisze
Kuchowicz. Zmarła 1821 roku.
Tym, co zniechęcało społeczeństwo polskie do Heleny, była jej obojętność dla spraw kraju, polskości i wszelkich spraw odzyskania niepodległości.
36
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Patriotyzm i czyn powstańczy wzbudzał w niej odrazę39. Zatem Radziwiłłowa
nie jest postacią „świetlaną”, co nie oznacza, że nie przyczyniła się do rozwoju
naszej kultury i sztuki. Wniosła sporo, choć pewnie poniekąd sztucznego, lecz
piękna, który stanowi dzisiejszy dobytek kulturowy.
Na początku XVIII wieku pojawiają się zatem przejawy emancypacji.
Spowodowało to, że nie tylko godzono się z wyjątkami, lecz wraz z odstępowaniem od starego modelu, poczęły kształtować się nowe wzorce. Obok „dobrej
gospodyni” akceptowano kobietę religijną, uznającą tradycję, ale równocześnie
oczytaną, władającą piórem, gorliwą patriotkę, jak wspominana choćby Elżbieta
Drużbacka.
I tym sposobem podążamy coraz dalej. Oświecenie przyniosło model sawantki – erudytki, kobiety wykształconej, zorientowanej w rozmaitych dziedzinach
sztuki, nauki, kultury, zajmującej się mecenasowaniem, czy też ewentualnie samodzielną twórczością. Ów model zarezerwowany był dla elity. Jego najwybitniejszymi przedstawicielkami były Helena Radziwiłłowa i Izabela Czartoryska. Miało
to wielkie znaczenie dla sprawy emancypacyjnej. Opinia publiczna zgodziła się –
po raz pierwszy – by nobliwe panie reprezentowały kulturę polską.
Walka o utrzymanie niepodległości, a później o zachowanie polskości
spowodowała, że zaczął kształtować się inny model, cieszący się największą
aprobatą społeczną – model kobiety patriotki, oddanej niemalże całkowicie
sprawom kraju, pieczołowicie dbającej o tradycje i kulturę narodową. Tutaj
znów chylimy się ku Izabeli Czartoryskiej, przedstawionej wcześniej w „ostatnim wcieleniu”, przy końcu swego życia.
Jeszcze inną odmianą tego typu będą kobiety biorące czynny udział w
ruchu powstańczym i sympatyzujące się nim. Taki model zaczęła propagować
lewica polska doby Insurekcji. Wzór ten naśladowały wielkie damy, jak choćby
przywoływana Julia Potocka.
Istniał także dość silnie wyeksponowany model kobiety pięknej, uroczej,
ponętnej, jaką była Zofia Potocka – wystarczało, alby była urodziwa i uosabiała
piękno. Wiemy już, że Polki były podziwiane nie tylko w swym ojczystym kraju, lecz także za granicą przez cudzoziemców. Urodziwe i wytworne panie stały
się nieodłącznym elementem czasów stanisławowskich. Tak więc zauważyć
należy, że wiek XVIII był szczególnie różnorodny, pełen przemian i postępu w
różnych dziedzinach. To właśnie tutaj powoli zaczął się kształtować prototyp
wyemancypowanej kobiety.
Streszczenie
Tekst stanowi próbę nakreślenia pozycji kobiet osiemnastowiecznych i
możliwości edukacyjnych, na które mogły liczyć. Pierwsza państwowa ingerencja w sprawy kształcenia dziewcząt była stosunkowo nieśmiała. Wynikała z
obaw przed negatywną reakcją społeczeństwa szlacheckiego, w swej masie
39
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reprezentującego konserwatywne poglądy na tę kwestię. Nowe idee w zakresie
obywatelskiej edukacji kobiet pojawiały się w publicystyce i literaturze czasów
stanisławowskich. Właśnie w tym okresie daje się zauważyć wyraźny wzrost
politycznej roli magnatek, zainteresowanych obradami sejmowymi, funkcjonowaniem trybunałów, elekcjami i typowaniem własnych kandydatów w kontakcie z cudzoziemskimi dyplomatami, konfederacją barską oraz współpracą z
obozem reform podczas obrad Sejmu Wielkiego, wreszcie finansowa i propagandową pomocą insurekcji kościuszkowskiej. Nie sposób więc nie zauważyć,
że wiek XVIII przynosi zmianę pozycji kobiety w różnych aspektach życia.
Pojawiało się coraz więcej pań wykształconych, np. kobiet-lekarzy, kobietastronomów. Wiele realizowało się w sztuce – komponując, śpiewając, grając w
sztukach, rzadziej malując. Zamożne szlachcianki uprawiały mecenat. Patronowały wydawaniu dzieł, budowom, zakładaniu ogrodów, fundowaniu ołtarzy,
gromadziły dzieła sztuki bądź zakładały biblioteki. W XVIII wieku kobiety
zaczęły w sposób bardziej zdecydowany wpływać na politykę.
Summary
Woman eighteenth century – education, manners, position
The text is an attempt to outline the position of women eighteenth and
educational opportunities, which could count. First State interference in the
affairs of the education of girls was relatively shy. Stemmed from the fear of
negative reaction from the public noble, in the mass representing conservative
views on this issue. New ideas in the field of civic education of women appearing in journalism and literature the Stanislaus period. It was in this period can
be seen a marked increase in political role, interested in the proceedings of Sem,
the functioning of the courts, elections and typing their candidates in contact
with foreign diplomats, the Confederation of Bar and cooperation with the camp
of reform during the session of the Seym Great, finally, financial and propaganda by the Kosciuszko Insurrection. No way so you do not notice that the
eighteenth century brings a change in the position of women in various aspects
of life. Appeared more and more educated women, such as women doctors,
women astronomers. Many may be implemented in the play - composing, singing, playing the piece, less painting. Wealthy noblewoman practiced patronage.
Women patrons issuance of literary works, creating buildings, establishing gardens, collect art, or assumed the library. In the eighteenth century, women began to be more decisive influence on politics.
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Jowita Berdzik (LSW)
Przedszkole wobec wyzwań współczesności
„Kiedy jesteście zmęczeni i źli,
wtedy kiedy dzieci są nieznośne i wyprowadzają was z równowagi,
wtedy kiedy gniewacie się i krzyczycie,
wtedy, kiedy chcecie karać w uniesieniu - pamiętajcie o zalęknionym,
szybko bijącym sercu dziecka”.
J. Korczak1

Wstęp
Dziecko jest istota niezwykle ciekawa świata. Czerpie wzorce zachowań
od innych osób. W wychowaniu młodych ludzi istotne znaczenie mają także
środowiska, w których dorasta. W społeczeństwie istnieje duża ilość różnych
instytucji, z których każda ma własne cele i czynności do zrealizowania. Jedną z
takich instytucji jest właśnie przedszkole, które ma na celu przede wszystkim
wychowywanie młodego pokolenia, rozwijanie kultury oraz socjalizacja.
Program wychowania w przedszkolu zaznacza, że „przedszkole ma na celu
wszechstronny rozwój i przygotowanie dzieci do szkoły oraz pomoc
pracującym rodzicom w zapewnieniu ich dzieciom opieki wychowawczej”2.
1. Funkcje przedszkola
Wychowanie dziecka ma miejsce w rodzinie, wśród rówieśników, ale
także w przedszkolu, w którym nasze pociechy spędzają większą część dnia.
Działalność wychowawcza przedszkola jest głównie wynikiem kierowania
rozwojem dziecka, wyodrębniania i usuwania lub łagodzeniu zauważonych
zaburzeń. Cztery zasadnicze i podstawowe funkcje przedszkola:
● opiekuńcza;
● wychowawcza;
● wyrównawcza;
● społeczna
Funkcje te są ze sobą nieodłącznie powiązane, warunkują się wzajemnie,
a pełniona działalność skierowana jest bezpośrednio do dziecka, co daje
jednocześnie istotne skutki społeczne. Zatem można stwierdzić, iż przedszkole
pełni funkcje wobec dziecka i wobec społeczeństwa.
Do zadań przedszkola, oprócz właściwej pedagogiki, należy opieka nad
dziećmi, zaspokajanie codziennych potrzeb, opieka zdrowotna, bezpieczeństwo
1

http://www.przedszkolekiernozia.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&idg=mg,24,136,
dnia 02.06.2014r.
2
Program wychowania w przedszkolu, WSiP, Warszawa 1981, s. 5-10
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i odpowiedzialność prawna, dlatego też przedszkole często nazywane jest
placówką opiekuńczą wychowawczą. Znacząca rolę w przedszkolu pełni
nauczyciel, ponieważ to od niego zależy sposób zajęć, wytwarzanie w dzieciach
poczucia bezpieczeństwa, poprzez okazywanie gotowości pomocy. W
przypadku, gdy dziecko otrzymuje od nauczyciela zrozumienie i poczucie
bezpieczeństwa, wówczas zacieśnia więzy z nauczycielem i rówieśnikami,
rozwija chętniej swoją aktywność, chce podejmować coraz to nowe wyzwania i
wysiłki.
Jednakże może mieć miejsce taka sytuacja, iż dziecko będzie wymagało
specjalnych zabiegów pedagogicznych, kierunkowanych przez psychologa bądź
lekarza, wówczas jest to zadaniem nauczyciela, który podejmuje pracę
kompensacyjną, wyrównawczą. „Funkcja wyrównawcza przedszkola polega na
tworzeniu wzbogaconego środowiska wychowawczego i usuwaniu braków w
rozwoju dzieci, którym środowisko domowe czy lokalne nie dostarcza właściwych
po temu bodźców, lub które rozwijają się jednostronnie. Takie zabiegi nazywa się
reedukacją lub resocjalizacją, gdy chodzi o jednostki źle przystosowane do
środowiska społecznego. Gdy odbywają się przy współudziale lekarza, używa się
terminu rehabilitacja albo rewalidacja”.
Funkcje, które pełni przedszkole wywierają skutki, mające zasięg w całym
społeczeństwie. Z tego też względu współpraca ze szkołami, rodzicami oraz
środowiskiem lokalnym jest też jedną z funkcji. Dzięki temu, iż przedszkole
współpracuje z bliskimi dziecka, można zaobserwować wzrost zainteresowania
pedagogicznego rodziców, poszerzenie ich kultury i wiedzy, a co za tym idzie będą
oni coraz lepiej poznawać potrzeby swojego dziecka, dbać o jego zdrowie i
zainteresowania. Przedszkole wywiera także duży wpływ na uspołecznianie i
aktywizowanie rodziców na rzecz całej placówki. Przedszkola pełnią również
funkcję środowiskową i społeczną w procesie demokratyzacji oświaty. Jest ono
początkowym ogniwem i zaczątkiem edukacji wśród młodego pokolenia, dlatego
niezwykle ważnym jest żeby przedszkole funkcjonowało na najwyższym
poziomie3.
„Społeczno-pedagogiczna funkcja przedszkola obejmuje swoim zakresem
szeroko pojętą opiekę nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem
dzieci, wszechstronne ich wychowanie i przygotowanie do szkoły oaz pomoc
rodzicom pracującym w zapewnieniu ich dzieciom opieki wychowawczej”
Reasumując przedszkole jest odpowiedzialne za wychowanie dziecka i opiekę nad
nim w czasie, na który rodzice powierzają mu swoje dzieci. Przedszkole niejako
jest współodpowiedzialne za kształtowanie dziecka, a co za tym idzie powinien być
uzgodniony wspólny plan wychowawczy dziecka w przedszkolu i rodzinie,
ponieważ wszystkie zasady proponowane przez obie jednostki społeczne, muszą ze
sobą współgrać. W przeciwnym wypadku prowadzi to do dezorientacji dziecka,
3

M. Kwiatkowska, Podstawy pedagogiki przedszkolnej. WSiP, Warszawa 1988,
s.20-22
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rozchwiania psychicznego, oraz zaburzenia umiejętności wyboru pomiędzy tym co
dobre, a co złe.
Następną funkcją przedszkola jest także zapobieganie wszelkim
nieprawidłowościom w rozwoju dzieci. Placówka jaką jest przedszkole
prowadzi profilaktykę, ochrania młodych ludziprzed różnymi zagrożeniami
psychicznymi i fizycznymi, a także czuwa nad ich zdrowiem, prawidłowym
rozwojem i bezpieczeństwem. Dodatkowo przedszkole ma za zadanie pobudzać
rozwój dzieci w ten sposób, aby było to zgodne z ich możliwościami.
Przedszkole stwarza dzieciom wspaniałe warunki rozwoju, umożliwiając
dzieciom wyzwalanie aktywności poprzez zabawę, pracę i naukę w różnych jej
rodzajach, dzięki specjalnym klasom przystosowanym do zabaw, pomocom
dydaktycznym, książkom, sprzętom i urządzeniom. Pedagog, prowadząc
kilkugodzinny dzień przedszkolaka ma za zadanie rozbudzić i ukierunkować
estetyczną, społeczną i umysłową aktywność młodych ludzi, stwarzając mu
warunki do samodzielnych doświadczeń, ucząc określonych nawyków oraz
wzorów postępowania.
Niezwykle istotną funkcją spełnianą przez przedszkole jest odpowiednie
przygotowane dziecka do wkroczenia w życie szkolne, kiedy osiągnie już ono
wiek dojrzałości szkolnej. Wychowawcy muszą umiejętnie rozbudzać w
dziecku pozytywne nastawienie do szkoły oraz ciekawość i chęć do dalszego
zdobywania wiedzy oraz zainteresowania przyszłą rolą ucznia. Dodatkowo
zaznajamiają dziecko z otoczeniem społecznym, pokazują mu pracę ludzi
dorosłych i jej rezultaty, pokazują przyrodę podczas różnorakich wycieczek i
spacerów, a co za tym wszystkim idzie – przygotowują do nauki systematycznej
podczas następnych lat nauki.
Dodatkowo przedszkole wyrównuje różnorodne opóźnienia w rozwoju
dziecka i zmniejsza lub całkiem usuwa niektóre wady rozwoju
psychofizycznego, które mogłyby negatywnie wpłynąć na dalszy rozwój
dziecka i zaburzyć jego właściwy start w życie szkolne.
Ponadto zaznaczone już zostało, iż w przedszkolu zachodzi integracja
pomiędzy procesem wychowania, a procesem kształcenia. Właśnie w tym
miejscu najmłodsi mają możliwość nie tylko bawić się, lecz także uczyć i
rozwijać swoją osobowość. Przebywanie w przedszkolu ma wpływ na to, że
dziecko nabywa umiejętności praktycznych, które przydadzą mu się w życiu
codziennym, sprawią, że stanie się bardziej samodzielne i niezależne.
Przedszkole działa na zasadzie „stymulowania rozwoju procesów poznawczych,
poszerzaniu wiedzy dziecka o otaczającym je świecie, rozwijaniu jego
zdolności i umiejętności”
Przedszkole spełnia bardzo ważnacele, a mianowicie:
● „stwarzanie atmosfery radości, warunków dla zabawy dzieci, zaspokajanie
ich podstawowych potrzeb biologicznych i psychospołecznych;
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● czuwanie nad zdrowiem i bezpieczeństwem, kształtowanie postaw
zdrowotnych dzieci, zapobieganie odchyleniom w ich rozwoju i wyrównywanie
niedoborów;
● uspołecznianie dzieci, kształtowanie podstaw charakteru, stosunku do pracy,
rozwijanie uczuć rodzinnych, patriotycznych, przyjaźni do innych narodów;
● rozbudzanie wrażliwości estetycznej w kontakcie z otoczeniem, przyrodą i
sztuką, wyobraźni i ekspresji twórczej dziecka;
● rozwijanie procesów poznawczych, poszerzanie zasobu wiadomości i
umiejętności w toku poznawania otoczenia społecznego, przyrody techniki;
● przygotowanie do szkoły i stwarzanie właściwych warunków dla wstępnej
nauki szkolnej rozpoczynanej z sześciolatkami”4.
2. Zadania przedszkola
Przedszkole, oprócz celów i funkcji pełni również kilka zadań. Jednym z
nich jest wszechstronny rozwój dzieci mający na celu zapewnienie im
całkowitego rozwoju osobowości, czyli rozwoju zdrowia, umysłu oraz uczuć,
które mają miejsce w dogodnych warunkach i spokojnej, ciepłej atmosferze.
„Zadaniem przedszkola jest również organizacja i kierowanie uczeniem się
dzieci w różnych sytuacjach i okolicznościach z uwzględnieniem
ukierunkowanej pracy nad przygotowaniem wychowanków do podjęcia
systematycznej nauki w szkole”. Zadania, które są realizowane przez
przedszkole powinny być przede wszystkim dostosowane do wieku i potrzeb
dziecka oraz do funkcji, jakie pełni ono wobec nich. Zadania można podzielić
na cztery rodzaje:
• Zadania z zakresu wychowania zdrowotnego
• Zadania z zakresu wychowania społeczno-moralnego
• Zadania z zakresu wychowania umysłowego
• Zadania z zakresu wychowania estetycznego
• Zadania z zakresu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych domu
i przedszkola5.
Placówka przedszkolna jest pierwszym środowiskiem, które poza
rodziną towarzyszy dziecku podczas kształcenia rozwoju i wychowania. W
przypadku, gdy dziecko rozpoczyna swoją edukację przedszkolną, pojawiają się
w jego życiu również pierwsze interakcje społeczne. Grupa przedszkolna to
teren, gdzie dziecko zdobywa nowe doświadczenia, nowe postawy moralne i
społeczne, a także różne kompetencje. Przedszkole dodatkowo uczy wielu
nowych wzorców zachowań, a także szlifuje wartości takie jak współczucie,

4

H. Muszyński, Podstawy wychowania społeczno-moralnego. Państwowe Zakłady
Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1967, s. 18-21
5
M. Dmochowska, M. Dunin-Wąsowicz, Wychowanie w rodzinie i przedszkolu.
WSiP, Warszawa 1978, s.
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sympatia, koleżeństwo, dodatkowo wykorzeniając i uświadamiając dziecku, że
takie zachowania jak zazdrość czy rywalizacja są negatywne i antyspołeczne.
Zadaniem placówki
przedszkolnej
jest
również
zatrudnianie
wykwalifikowanej kadry pedagogów, którzy będą posiadali niezbędne w pracy z
dziećmi umiejętności. Dobry nauczyciel musi interesować się maluchami gdyż są
one przedmiotem jego oddziaływania. Zainteresowanie to przejawia się m.in. w
chętnym przebywaniu z dziećmi, w nawiązywaniu z nimi kontaktów i
odnajdywaniu satysfakcji wówczas, gdy kontakty te zaistnieją. Charakterystyczne
jest również zaangażowanie emocjonalne. Koniecznie nauczyciel powinien lubić
pracę z dziećmi i traktować je jako jednostki, które się rozwijają i przekształcają się
w dorosłych ludzi. Właściwa postawa nauczyciela oddziałuje na dziecko z ogromną
sugestywnością i niewątpliwie wywiera duży wpływ na proces jego rozwoju. A.
Łada-Grodzicka twierdzi iż „podstawowymi właściwościami dobrego nauczyciela
jest wczuwanie się w psychikę dziecka, optymizm, tkliwość, pamięć przeżyć i
wzruszeń. Nauczyciel musi być przyjaźnie nastawiony do dzieci i być przez nie
akceptowanym. Wesoły, uśmiechnięty nauczyciel stwarza wokół siebie radosny
nastrój oraz poczucie bezpieczeństwa. Życzliwy i serdeczny stosunek do dzieci
pozwala na odwzajemnienie uczuć i przywiązanie. Otwartość oraz łatwość
nawiązywania kontaktów ma ogromne znaczenie dla głębszego poznania dzieci i
zrozumienia ich problemów”. Pedagog pracujący w przedszkolu powinien posiadać
takie cechy osobowości jak: troskliwość, wytrwałość, zaangażowanie społeczne,
skromność, zainteresowanie osobą dziecka, umiejętność właściwego wykorzystania
wiedzy, umiejętność kształtowania osobowości dziecka, spostrzegawczość,
uczciwość, bezinteresowność, opiekuńczość, wrażliwość na krzywdę,
obowiązkowość i sumienność, wyrozumiałość, szacunek do dzieci, lojalność, wiarę
w siebie, cierpliwość, tolerancyjność, zrównoważenie, pomysłowość, stanowczość i
niezawodność6.
3. Adaptacja dziecka
Adaptację dziecka do przedszkola ułatwia:
• racjonalne podjęcie decyzji;
• pozytywne myślenie o przedszkolu (zaufanie do pracowników);
• poznanie przedszkola przez dziecko;
• wcześniejsze dostarczenie dziecku okazji do przebywania z innymi
dorosłymi, bycia bez mamy;
• zapewnienie kontaktów z innymi dziećmi;
• usamodzielnianie dziecka;
• wyrażne ustalenie reguł gry i konsekwencja w ich przestrzeganiu(kto,
gdzie, kiedy, dlaczego);
6

A. Łada-Grodzicka, Z. Bełczewska, M. Herde, ABC… Program wychowania
przedszkolnego w XXI wieku. WSiP, Warszawa 2000, s. 155
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• stopniowe przyzwyczajanie dziecka do placówki ( krótki czas pobytu,
towarzyszenie dziecku),
• akceptacja dziecka i rozumienie jego lęków, wspieranie, okazywanie
spokoju, poczucia bezpieczeństwa podczas rozstania;
• czas na bycie z dzieckiem po odebraniu z przedszkola;
• ujednolicenie rytmu życia w przedszkolu i w domu.
Adaptację dziecka do przedszkola utrudnia:
− niepewność decyzji;
− brak zaufania do przedszkola, podejrzliwość wobec pracowników,
głównie nauczycieli;
− wyrzuty sumienia, niepokój, lęk, poczucie zagrożenia, stres;
− nieznajomość przedszkola;
− brak wyraźnych reguł, zmienność;
− traktowanie dziecka przedmiotowo,
− brak doświadczeń społecznych w kontaktach malucha z innymi
dorosłymi i dziećmi;
− nadopiekuńczość, wyręczanie dziecka w czynnościach związanych z
samodzielnością,
− „złe” przyzwyczajenia dziecka (np. zasypianie z dzieckiem);
− straszenie dziecka pójściem do przedszkola za karę;
− pośpiech, zdenerwowanie, spóźnianie- brak czasu dla dziecka,
zabieganie;
− brak zrozumienia dla niewłaściwych zachowań dziecka, obrażanie się na
dziecko, odrzucenie”.
Gdy maluszek przekracza próg przedszkola przysparza mu to wiele trudności i trosk. Czuje się niespokojne i wywołuje u niego negatywne emocje.
Niezwykle istotne jest aby dziecko poznawało nowe otoczenie w poczuciu bezpieczeństwa, bliskości oraz obecności najbliższej mu osoby. Troska o właściwą
adaptację dziecka do nowej dla niego sytuacji jest więc ważnym zadaniem nie
tylko dla pedagoga pracującego w grupie, ale dla całego personelu przedszkola,
rodziców i najbliższych osób z otoczenia dziecka. Młody człowiek przychodząc
do przedszkola musi przystosować się do:
• nauczycieli oraz innych pracowników;
• przebywania w licznej grupie rówieśniczej;
• nowego trybu życia i unormowanego rozkładu dnia;
• wymagań postawionych przez wychowawców w zakresie czynności
samoobsługowych;
• warunków panujących w nowym otoczeniu i wymagań związanych ze
sposobem korzystania z zabawek i urządzeń będących do dyspozycji dziecka;
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• innej niż w rodzinie pozycji społecznej(jest jednym z wielu dzieci, z tego
względu nauczycielka dzieli swój czas, ograniczając indywidualny kontakt z
poszczególnymi wychowankami, prowadzi to do poczucia osamotnienia dzieci7.
4. Środowisko rodzinne i środowisko przedszkolne
Rodzina oraz przedszkole to dwa środowiska, które w specyficzny sposób oddziałują na dziecko. Wyniki tej współpracy uwarunkowane są wspólnym
i ścisłym współdziałaniem. Współdziałanie przedszkola z rodzicami ma na celu
przede wszystkim integrację działań dydaktyczno-wychowawczych. W przedszkolach XXI wieku rodzice są współpartnerami w procesie dydaktycznym i
wychowawczym, co jest niezbędnym czynnikiem stanowiącym o powodzeniu
pracy przedszkola. Dodatkowo cel pracy przedszkola i cel rodziny musi być
wspólny, aby dziecko miało umożliwiony odpowiedni rozwój w każdym aspekcie. Stąd też współpraca powinna się opierać na wzajemnym zaufaniu i wspieraniu. Wspieraniu zarówno rodzinę przez przedszkole, jak i na odwrót. Obejmuje ona kilka czynników. Głównie zabiegi dążące do zapewnienia dziecku prawidłowych warunków rozwoju, uczenie rodziców działań pedagogicznych,
oddziaływanie na postawy rodzicielskie, wzrost kultury pedagogicznej i rozszerzenie wiedzy rodziców o okresie dzieciństwa, a także nieunikniona pomoc
rodziców, która będzie mieć na celu ulepszanie i usprawnianie pracy w przedszkolu. Dodatkowo należy pamiętać, że zaspokojenie potrzeb maluchów takich
jak bezpieczeństwo, kontakt emocjonalny, samodzielność, aktywność i potrzeba
miłości leżą w kwestii rodziny. Przedszkole jest jakby formą uzupełniającą. Nie
można również zapomnieć, że to dorośli tworzą świat dzieci, dając mu negatywne lub pozytywne warunki wychowania. dlatego też współpraca pomiędzy
rodzicami a przedszkolem to troska o losy dziecka, a także wychowanie i dbanie o zaspakajanie różnorodnych potrzeb.
Można wyróżnić następujące funkcje przedszkola wobec rodziców:
• wspomaganie działań wychowawczych rodziców, które polega na
zbieraniu informacji o domowych zachowaniach dziecka, informowaniu rodziców o zachowaniach malucha w przedszkolu oraz przekazywaniu wiedzy dotyczącej wychowania i kształcenia najmłodszych;
• wspieranie rodziców, którzy szukają pomocy, w związku z chęcią
zmiany relacji pomiędzy dziećmi poprzez działania indywidualne i wspólne
nauczycieli i rodziców, poszukiwanie przyczyn niewłaściwego zachowania
dzieci, szukanie sposobów reagowania, organizowanie doradztwa pedagogiczno-metodycznego i psychologicznego oraz informowanie o prawach z dziedziny
oświaty.

7

A. Klimaszewska, Witamy w przedszkolu. Wspomaganie procesu adaptacji dziecka.
Instytut Wydawniczy „Erica”, Warszawa 2010, s. 80 -195
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Zarówno przedszkole, jak i rodzice powinni kierować się pewnymi
zasadami, aby zaistniała pomiędzy nimi prawidłowo funkcjonująca współpraca.
M Sobocki wyodrębnia cztery podstawowe zasady współpracy rodziców i
nauczycieli przedszkola. Należą do nich:
• zasada pozytywnej motywacji, gdzie podstawowym czynnikiem jest
przekonanie, że skuteczna współpraca i udział w niej to działanie w pełni
dobrowolne oraz świadomość płynących z niej korzyści;
• zasada partnerstwa zaznacza, iż rodzice i wychowawcy posiadają
równorzędne prawa i obowiązki, tworzą wspólnotę, której głównym celem jest
przede wszystkim dobro dziecka. Wspólnie podejmują decyzje i ponoszą
wspólną odpowiedzialność za wychowanie, kształcenie i wprowadzanie dziecka
w życie;
• zasada jedności oddziaływań to nic innego jak trafność celów, metod i
form w pracy wychowawczej;
• zasada systematycznej współpracy, a więc potrzeba stałego i czynnego
angażowania w działania i zadania organizowane przez pedagogów i rodziców.
Dodatkowo, aby współpraca pomiędzy przedszkolem zaistniała i
prawidłowo funkcjonowała muszą zostać spełnione także warunki dobrej
współpracy. Należą do nich:
• pierwszy ruch zawsze powinien należeć do nauczycieli;
• wychowawca musi być gotowy i nieuprzedzony do kontaktów z
rodzicami;
• zarówno nauczyciele, jak i rodzice powinni być przekonani, ze efekt
współpracy zależny jest od obu stron;
• przekonanie nauczyciela, że rodzice mają identyczne prawa jak on;
• tworzenie ciepłej, przyjacielskiej atmosfery;
• współpraca powinna angażować wszystkich rodziców;
• otwartość na nowe propozycje
• zasady właściwej komunikacji.
Do głównych form współpracy rodziców z przedszkolem można zaliczyć: festyny, wycieczki, zebrania ogólne i grupowe, kontakty indywidualne,
spotkania okolicznościowe, spotkania warsztatowe, edukacja pedagogiczna
rodziców, kącik dla rodziców i zajęcia otwarte8.
Zakończenie
Podstawowym zadaniem współczesnego wychowania jest wspieranie
młodych ludzi w ich relacjach ze środowiskiem społecznym. Predyktory trudności w zawieraniu znajomości można dostrzec już w okresie przedszkolnym,
gdzie dziecko z prymarnego, rodzinnego kontekstu społecznego wkracza w
8

M. Sobocki M. Współdziałanie nauczycieli i rodziców w procesie wychowania,
Nasza Księgarnia, Warszawa 1985
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kontekst sekundarny, rówieśniczy. Niezwykle ważnym przejawem aktywności
dziecka w wieku przedszkolnym określa się dążenie do nawiązywania kontaktów z grupą rówieśniczą. Początkowo dziecko skupia swoją uwagę głównie na
opiekunach, ale stopniowo naturalną aktywność zabawową kieruje w stronę
swojej grupy. Troska o odpowiednią adaptację dziecka do nowej dla niego sytuacji jest istotnym zadaniem zarówno dla nauczycieli pracujących w przedszkolu
oraz dla całego personelu przedszkola, rodziców i bliskich dziecka9.
Streszczenie
Przedszkole jest jedną z instytucji, która służy przede wszystkim wychowywaniu młodego pokolenia, rozwijaniu kultury i socjalizacji. Dzięki temu, że przedszkole współpracuje z rodziną, można zaobserwować wzrost zainteresowania pedagogicznego rodziców, poszerzenie ich kultury i wiedzy, a co za tym idzie będą oni
coraz lepiej poznawać potrzeby swojego dziecka, dbać o jego zdrowie i zainteresowania. W kształtowaniu małych dzieci w wieku przedszkolnym ogromną rolę odgrywa nauczyciel. To on stanowi dla dziecka wzór osobowościowy, uczy odpowiedzialności, pokazuje jak dokonywać wyborów, a także jest pierwszym po rodzicach
przewodnikiem po nowo odkrywanym świecie.
Abstract
Kindergarten is one of the institution, which is primarily used upbringing
of the young generation, the development of culture and socialization. Because
kindergarten is working with the family, we see increasing interest in pedagogical parents, broaden their knowledge and culture, and thus they will grow to
know the needs of your child, take care of his health and interest. In shaping
young children in preschool teacher plays a huge role. It determines the child's
personality pattern, teaches responsibility, shows how to make choices, and is
the first from his parents a guide to the newly world.
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Anna Gagat-Matuła (UMCS)
Funkcjonowanie szkolne młodzieży niepełnosprawnej osieroconej
z powodu migracji
Wstęp
We współczesnych ujęciach psychologicznych rodzinę definiuje się jako
„złożoną strukturę składającą się ze wzajemnie od siebie zależnych grup osób,
które dzielą historię, przeżywają jakiś stopień emocjonalnej więzi i wprowadzają strategie interakcji potrzebne indywidualnym członkom rodziny i grupie jako
całości”1.
Wyjazd za granicę jednego z rodziców burzy tę strukturę, zakłóca system
całej rodziny2. W trakcie rozłąki rodziny dochodzi „do dwóch zasadniczych
zmian: do deformacji struktury rodziny oraz do jej okresowej dysfunkcjonalności. Zmiany te mimo swej okresowości, wywołują z kolei niejednokrotnie głębokie i trwałe następstwa psychospołeczne, noszące znamiona dezorganizacji”3.
Najdotkliwiej tą sytuację odczuwają dzieci a wyrazem ich tęsknoty i buntu jest
ich sposób zachowania (zmiana podejścia do nauki, zaburzone kontakty z otoczeniem oraz skłonność do zachowań ryzykownych)4.
Po przystąpieniu w 2004 roku Polski do Unii Europejskiej zjawisko migracji znacznie się nasiliło i zapoczątkowało badania nad konsekwencjami migracji dla życia rodzinnego a w szczególności zwrócono uwagę na sytuację, w
jakiej znalazło się dziecko pozostawione w kraju. Badania te wskazują, iż po
wyjeździe rodzica za granicę mogą u dzieci pojawić się problemy wychowawcze. Nieobecność ojca powoduje, że starszym dzieciom nie wystarcza więź
tylko z matką i przechodzą pod wpływy grup rówieśniczych5. W warunkach
braku nadzoru mogą nawiązać kontakt z grupą dewiacyjną. Dlatego też dzieci
osierocone czasowo mogą być częściej narażone na zachowania aspołeczne,
wagary, używanie alkoholu, innych środków psychoaktywnych, wczesną inicjację seksualną, przestępczość nadużycia, przemoc6. Dzieci pozostające tylko z
jednym rodzicem sprawiają znacznie więcej problemów wychowawczych w
1

M. Plopa, Psychologia rodziny. Teoria i badania, Elbląg 2004, s. 15-16.
M. Kolankiewicz, Dziecko w sytuacji rozłąki, „Pedagogika Społeczna” 2008, nr.
3, s. 83.
3
Zob. M. Fojcik, Dziecko a migracja zarobkowa rodziców, „Życie szkoły” 2007,
nr. 7, s. 12.
4
Zob. A. Gabyś, Rodzice od święta, „Charaktery” 2009, nr. 1(8) s. 58.
5
W. Danielewicz, Zagrożenia realizacji funkcji współczesnej rodziny: wybrane
problemy, [w:] W. Danielewicz, J. Izdebska, B. Krzesińska-Żach (red.), Pomoc dziecku
i rodzinie w środowisku lokalnym, Białystok 1995, s. 108.
6
B. Boćwińska-Kiluk i E. Bielecka, Migracja a psychospołeczny rozwój dziecka,
„Pedagogika Społeczna” 2008, nr. 3, s. 52.
2
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szkole. Oczywiście są one zróżnicowane i zależą od wieku ucznia oraz od tego,
które z rodziców przejęło opiekę nad dzieckiem. Badacze wskazują, iż najlepsze
osiągnięcia w szkole mają dzieci pozostające pod opieką matki. W sytuacji, gdy
za granicą są oboje rodzice, wyniki osiągnięć ucznia są na poziomie przeciętnym lub słabym 7.
Według opinii nauczycieli pewna część dzieci z rodzin, w których nieobecna jest matka, sprawia następujące problemy wychowawcze w szkole: nieodpowiednio zachowuje się na lekcji, nie odrabia zadań domowych, spóźnia się
na lekcje, symuluje choroby, wagaruje. Pojawiają się trudności w nauce a czasami dochodzi do powtarzania klasy 8. Hanna Tomaszewska uważa, że zmiany
zachowania powstałe pod wpływem rozłąki migracyjnej dotyczą nie tylko dzieci, ale i rodziców, którzy nieobecni są na zebraniach szkolnych, klasowych,
rzadko lub wcale nie kontaktują się ze szkołą, nie interesują się postępami
dziecka w nauce9.
Trudno jest dotrzeć do badań nad funkcjonowaniem szkolnym dzieci
niepełnosprawnych, których rodzice wyjechali za granicę. A przecież w tej sytuacji rola, jaką rodzina odgrywa w wychowaniu i jej wpływ na proces rozwoju
dziecka niepełnosprawnego jest znacznie większa w porównaniu z wychowaniem dziecka pełnosprawnego10. Dla pedagogów nie ma wątpliwości co do tego, że tylko pełna akceptacja przez rodzinę dziecka niepełnosprawnego warunkuje prawidłowe zaspokajanie jego potrzeb psychicznych 11. A nie zaspokojenie
ich przez rodziców dodatkowo może rozwój dziecka zaburzać 12. Należy także
pamiętać, iż efektywność procesu rewalidacji dziecka niepełnosprawnego wymaga zintegrowania oddziaływań korekcyjno-wyrównawczych płynących ze
środowiska rodzinnego i szkolnego13.
1. Założenia badań własnych
Celem badań stało się poznanie zmian w funkcjonowaniu szkolnym młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim, które dokonały się po wyjeź7

B. Stańkowski, Zarobkowe migracje rodziców za granicę, „Ruch Pedagogiczny”
2006, nr. 1-2, s. 54.
8
T. Kukułowicz, Sytuacja wychowawcza w nowej kategoriach rodzin w okresie transformacji ustrojowej, [w:] M. Ziemska (red.), Rodzina współczesna, Warszawa 1999, s. 62.
9
H. Tomaszewska, Poznawanie rodzinnej i szkolnej sytuacji dziecka z rodziny migracyjnej, „Zeszyty metodyczne” 2008, nr. 8, s. 42.
10
Zob. S. Kowalik, Upośledzenie umysłowe. Teoria i praktyka rehabilitacji, Warszawa-Poznań 1989, s. 184.
11
Zob. A. Kozubska, Opieka i wychowanie w rodzinie dziecka upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim, Bydgoszcz 2000, s. 44.
12
Zob. M. Chodkowska, Socjopedagogiczne problemy edukacji integracyjnej dzieci
z obciążeniami biologicznymi i środowiskowymi, Warszawa 2004, s. 46.
13
J. Wyczesany, Pedagogika osób z lekkim upośledzeniem umysłowym, [w:] W.
Dykcik (red.), Pedagogika specjalna, Poznań 2005, s. 143.
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dzie rodziców za granicę. Przeprowadzanie badań nad funkcjonowaniem szkolnym młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim osieroconej czasowo
z powodu migracji rodziców jest ważne, ponieważ może stanowić podstawę
działań wspierających i kompensujących rozłąkę rodzica z rodziną. W tym do
stworzenia indywidualnych programów wsparcia uczniów, odczuwających negatywne konsekwencje rozłąki z rodzicem.
Przedmiot i cel badań uszczegółowiony został w postaci następujących
pytań i hipotez badawczych.
Pytania badawcze:
1. Czy wystąpiły u młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim
zmiany w funkcjonowaniu szkolnym po wyjeździe rodziców za granicę?
2. Jakie zmiany w funkcjonowaniu szkolnym wystąpiły u młodzieży
upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim po wyjeździe rodziców za granicę?
W odpowiedzi na powyższe pytania badawcze sformułowano następujące hipotezy:
Hipotezy
1. Zakładam, że po wyjeździe rodziców za granicę u młodzieży upośledzonej
umysłowo w stopniu lekkim wystąpiły zmiany w funkcjonowaniu szkolnym.
2. Zakładam, że po wyjeździe rodziców za granicę nastąpiło u młodzieży
obniżenie motywacji do nauki, dokonały się zmiany w kontaktach dziecka z otoczeniem, oraz wzrosła u nich skłonność do zachowań ryzykownych.
2. Metoda i narzędzia
W przeprowadzonych badaniach wykorzystano metodę indywidualnych
przypadków. Posłużono się następującymi narzędziami: kwestionariusz wywiadu
z dzieckiem, kwestionariusz wywiadu z rodzicem, kwestionariusz wywiadu z
pedagogiem, test socjometryczny „Plebiscyt życzliwości i niechęci”.
Osoby badane
Badaniami objęto w sumie 3 uczniów ( 2 chłopców i 1 dziewczynę)
oraz 2 pedagogów i 3 rodziców ( 3 ojców). Przy doborze uczniów kierowano
się przyjętym przedziałem wieku 15-17 lat, poziomem rozwoju intelektualnego ( upośledzenie w stopniu lekkim), sytuacją rodzinną (migracja zagraniczna rodziców).
Analiza badań - Przypadek I
Chłopiec ma 16 lat. Wychowuje się w rodzinie niepełnej czasowo z powodu migracji zarobkowej matki do Francji. Matka wyjeżdża od 2 lat na okres
6 miesięcy za granicę w celach zarobkowych. Ojciec opiekuje się rodziną podczas nieobecności żony. Warunki materialne rodziny są dobre. Chłopiec ma
dobre warunki do nauki, ma własne biurko, dobrze oświetlone pomieszczenie i
ciszę. Posiada niezbędne podręczniki, zeszyty, przybory szkolne, komputer,
słowniki, encyklopedie, lektury.
Rodzice przed wyjazdem za granicę matki rozmawiali z chłopcem, wyjaśnili mu przyczyny migracji, której powodem była chęć poprawy sytuacji mate-
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rialnej. Na początku chłopiec na wiadomość o wyjeździe zareagował pozytywnie, cieszył się, że będzie miał więcej swobody i pieniędzy. Problemy zaczęły
się w miarę upływu czasu, gdy zaczął tęsknić i nie mógł sprostać domowym
obowiązkom (gotuje, sprząta). Wyjazd matki ocenia pozytywnie ze względu na
swobodę i na większą ilość pieniędzy, którymi może dysponować. Negatywnie
ocenia wyjazd pod względem większej ilości prac domowych i tęsknoty za
matką. Matka kontaktuje się telefonicznie z chłopcem raz w tygodniu.
Przed wyjazdem matka rzadko kontaktowała się ze szkołą, sporadycznie
brała udział w zebraniach klasowych, zebraniach szkolnych, uroczystościach
organizowanych przez szkołę. Po jej wyjeździe ojciec praktycznie nie kontaktuje się ze szkołą. Wychowawca dzwoni do niego by go informować o sytuacji
szkolnej dziecka. Ojciec nie przychodzi na wezwania pedagoga do szkoły, nie
uczestniczy w zebraniach klasowych, zebraniach szkolnych, uroczystościach
organizowanych przez szkołę.
Informacje o funkcjonowaniu szkolnym
Chłopiec jest uczniem upośledzonym w stopniu lekkim, uczęszcza do III
klasy Gimnazjum Specjalnego. Zarówno przed wyjazdem matki za granicę jak i
po wyjeździe chłopiec niechętnie chodził do szkoły. Jednakże obecnie ma
znacznie więcej nieusprawiedliwionych zajęć niż przed migracją rodzica. Liczba godzin opuszczonych usprawiedliwionych zmieniła się z 46 godzin przed
wyjazdem do 59 po wyjeździe rodzica za granicę. Częściej niż przed wyjazdem
matki spóźnia się na lekcje i wygląda na niewyspanego. U chłopca po wyjeździe rodzica za granicę pogorszyły się znacznie oceny ze wszystkich przedmiotów. Średnia jego ocen spadła z 4,0 do 2,8. Zmieniło się także na nie korzyść
jego sprawowanie przed wyjazdem za granicę miał zachowanie dobre a po wyjeździe już tylko poprawne. Rzadziej odrabia zadania domowe, częściej niż
przed wyjazdem zdarza mu się zapomnieć książek i przyborów szkolnych. Rzadziej uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych.
Pedagog zaobserwował zmiany w zachowaniu chłopca po wyjeździe
matki zagranicę. Stał się on bardziej agresywny, rozdrażniony, stara się za
wszelką cenę zwrócić na siebie uwagę. Częściej obraża werbalnie zarówno
nauczycieli jak i uczniów. Nie wdaje się w bójki, nie stosuje przemocy fizycznej. Bardziej zabiega o to, aby być akceptowanym przez kolegów, gdyż w ich
towarzystwie jak zaznacza „nie czuje się w pełni doceniany”.
W teście socjometrycznym zajął pozycję „akceptacji”. Oznacza ona silne
postawy pozytywne członków grupy wobec jednostki przy braku postaw negatywnych. Kolegom zwierza się ze swoich problemów i twierdzi, że tylko do
nich może zwrócić się o pomoc. Wolny czas spędza ze starszymi od siebie kolegami pod sklepem, to za ich namową od 2 lat (tj. od wyjazdu po raz pierwszy
matki za granicę) pali papierosy, pije piwo a czasami mocniejszy alkohol (wódka). Próbował też palić marihuanę.
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Przypadek II
Chłopiec ma 16 lat. Wychowuje się w rodzinie niepełnej czasowo z powodu migracji zarobkowej matki do Włoch. Matka wyjeżdża od 4 lat na okres 9
miesięcy do Włoch w celach zarobkowych. Ojciec opiekuje się rodziną podczas
nieobecności żony.
Warunki materialne rodziny są dostateczne. Mieszkają w jednorodzinnym
domu, chłopiec dzieli pokój ze swoimi bratem bliźniakiem. Chłopiec nie ma dobrych warunków do nauki. Ma biurko, które dzieli z rodzeństwem, ma dobrze
oświetlone pomieszczenie i ciszę, ale tylko wtedy, gdy ojciec jest w domu. Posiada
niezbędne podręczniki, zeszyty przybory szkolne. Ma także w domu atlasy, słowniki, lektury, nie ma komputera. Chłopiec twierdzi, że wszystkie te przedmioty ma
dzięki temu, że mama wyjechała do pracy za granicę.
Rodzice przed wyjazdem matki rozmawiali z chłopcem, wyjaśnili mu
przyczyny migracji. Głównym powodem wyjazdu była trudna sytuacja materialna rodziny. Chłopiec na wiadomość o wyjeździe zareagował lękiem, teraz
twierdzi, iż „przywykł do tej sytuacji”.
Wyjazd rodzica ocenia pozytywnie ze względu na poprawę materialną
rodziny. Negatywnie ocenia wyjazd matki, ponieważ tęskni za nią. Matka kontaktuje się telefonicznie codziennie. Chłopiec gdyby mógł decydować o wyjeździe rodzica to wolałby nie mieć pieniędzy a mieć pełną rodzinę.
Przed wyjazdem matka dość często kontaktowała się ze szkołą, sporadycznie brała udział w zebraniach klasowych, zebraniach szkolnych, uroczystościach organizowanych przez szkołę. Po jej wyjeździe ojciec rzadko kontaktuje
się ze szkołą. Rzadko też uczestniczy w zebraniach klasowych, nie uczestniczy
w zebraniach szkolnych i uroczystościach organizowanych przez szkołę.
Informacje o funkcjonowaniu szkolnym
Chłopiec jest uczniem upośledzonym w stopniu lekkim, uczęszcza do III klasy
Gimnazjum Specjalnego. Przed wyjazdem matki za granicę niechętnie
chodził do szkoły po wyjeździe sytuacja się nie zmieniła. Wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione przez ojca. Czasami spóźnia się na lekcję. Chodzi w
lepszych ubraniach do szkoły niż przed wyjazdem rodzica za granicę, ale nie są
to drogie rzeczy. Zawsze wygląda czysto, schludnie i nosi zawsze odpowiednie
do sytuacji stroje. Ma słabsze oceny niż przed wyjazdem rodzica. U chłopca po
wyjeździe rodzica za granicę nie pogorszyły się oceny tylko z religii i wychowania fizycznego, pozostałych przedmiotów wyniki są znacznie słabsze. Średnia jego ocen spadła z 4,125 do 3,46. Ocena z zachowania uległa zmianie z
dobrego na poprawne. Nieznacznie zmieniła się liczba godzin opuszczonych
usprawiedliwionych z 22 godzin przed wyjazdem rodzica do 34 po wyjeździe
rodzica za granicę. Nie pojawiły się po wyjeździe rodzica godziny nieusprawiedliwione.
Chłopiec po wyjeździe matki za granicę ma problemy z koncentracją i
bywa bardziej impulsywny. Częściej niż przed wyjazdem zdarza mu się zapo-
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mnieć książek i przyborów szkolnych. Zadania domowe odrabia z siostrą. Rzadziej uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych.
Zaobserwowano także zmiany w jego zachowaniu po wyjeździe matki za
granicę. Chłopiec stał się bardziej impulsywny. W szkole w stosunku do nauczycieli i kolegów stosuje przemoc werbalną. Nie wdaje się w bójki, nie stosuje przemocy fizycznej. W teście socjometrycznym zajął pozycję „przeciętnej
akceptacji”, do której zaliczane są dzieci raczej lubiane, ale niezajmujące ważnych miejsc w strukturze grupy. Tylko matce zwierza się ze swoich problemów
i twierdzi, że tylko do niej może zwrócić się o pomoc. Wolny czas spędza w
domu lub u kolegi. Od pół roku pali papierosy, czasami sięga po piwo, nie brał i
nie bierze narkotyków.
Przypadek III
Dziewczyna ma 17 lat. Wychowuje się w rodzinie niepełnej czasowo z
powodu migracji zarobkowej matki do Szwecji i ojca do Belgii. Matka wyjeżdża od 1, 5 roku na okres 6 miesięcy do Szwecji w celach zarobkowych. Ojciec
opiekuje się rodziną podczas nieobecności żony a po jej powrocie z Szwecji do
domu wyjeżdża do Belgii w celach zarobkowych.
Warunki materialne są dostateczne. Dziewczyna ma odpowiednie warunki do nauki ma stół, ma dobrze oświetlone pomieszczenie i ciszę. Posiada
niezbędne podręczniki, zeszyty przybory szkolne. Ma także w domu atlasy,
słowniki, lektury i komputer. Weronika twierdzi, że wszystkie te przedmioty
miałaby nawet gdyby rodzice nie wyjechali do pracy za granicę.
Rodzice przed swym wyjazdem rozmawiali z córką, wyjaśnili jej przyczyny migracji. Głównym powodem ich wyjazdu była trudna sytuacja materialna rodziny. Dziewczyna na wiadomość o wyjeździe z jednej strony ucieszyła
się, że będzie miała więcej swobody, z drugiej strony nie była zadowolona, bo
większość obowiązków spadnie na nią. W domu po wyjeździe ojca ma te same
obowiązki (wynosi śmieci, sprząta). Po wyjeździe matki ma więcej obowiązków (wynosi śmieci, sprząta, gotuje). Wyjazd rodziców ocenia pozytywnie ze
względu na poprawę materialną rodziny. Negatywnie ocenia wyjazd matki,
ponieważ ma więcej obowiązków. Matka kontaktuje się telefonicznie z dziewczyną codziennie, ojciec co tydzień. Dziewczyna gdyby mogła decydować o
wyjeździe rodziców to chciałaby żeby zostało tak jak jest teraz. Po wyjeździe
matki dziewczyna dwa razy uciekła z domu. Bardzo schudła i odmawia jedzenia
stałych posiłków, odżywia się tylko owocami i ciągle twierdzi, że jest otyła.
Przed wyjazdem matka i ojciec dość często kontaktowali się ze szkołą,
sporadycznie brali udział w zebraniach klasowych, zebraniach szkolnych, uroczystościach organizowanych przez szkołę. Od czasu ich wyjazdu rzadko kontaktują się ze szkołą. Rzadko też uczestniczą w zebraniach klasowych, nie
uczestniczą w zebraniach szkolnych i uroczystościach organizowanych przez
szkołę.
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Informacje o funkcjonowaniu szkolnym
Dziewczyna jest uczennicą upośledzoną w stopniu lekkim, uczęszczającą
do klasy I Specjalnej Szkoły Zawodowej. Przed wyjazdem za granicę niechętnie
chodziła do szkoły po wyjeździe sytuacja się nie zmieniła. Ma nieusprawiedliwione pojedyncze godziny lekcyjne, pozostałe nieobecności ma usprawiedliwione przez ojca. Nie uczęszcza na religię i informatykę, w trakcie tych zajęć
siedzi na korytarzu lub w szatni. Często spóźnia się na lekcję. Chodzi w lepszych ubraniach do szkoły niż przed wyjazdem rodzica za granicę, ale nie są to
drogie rzeczy. Zawsze wygląda czysto, schludnie i nosi zawsze odpowiednie do
sytuacji stroje. Ma słabsze oceny niż przed wyjazdem rodziców. Po wyjeździe
rodzica za granicę znacznie pogorszyły się oceny z wszystkich przedmiotów
tylko z historii oceny nie uległy zmianie. Średnia jej ocen spadła z 4, 357 do
3,07. Ocena z zachowania uległa zmianie z bardzo dobrego na poprawne.
Znacznie zmieniła się liczba godzin opuszczonych usprawiedliwionych z 46
godzin przed wyjazdem rodzica do 65 po wyjeździe rodzica za granicę w tym
14 godzin nieusprawiedliwionych.
Ma duże problemy z koncentracją i bywa często rozdrażniona. Częściej
niż przed wyjazdem zdarza się jej zapomnieć książek i przyborów szkolnych.
Odmawia uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych. Zrezygnowała z socjoterapii, terapii psychologicznej i z gimnastyki korekcyjnej.
Zaobserwowano wyraźne zmiany w zachowaniu Weroniki szczególnie
po wyjeździe matki za granicę. Dziewczyna stała się labilna emocjonalnie. Jest
zamknięta w sobie, smutna, wycofana, po czym wybucha agresją werbalną.
Straszy matkę i nauczycieli, że „jeżeli mama znowu wyjedzie to rzucę się pod
samochód.”
W teście socjometrycznym zajęła pozycję „odrzucenia”, która oznacza
jawną niechęć grupy. Twierdzi, iż nie ma osoby, której mogłaby się zwierzyć,
ze swoich problemów. Wolny czas spędza poza domem u koleżanek lub u swojej sympatii. Od 12 roku życia pali papierusy, od wyjazdu matki pije alkohol,
nie brała i nie bierze narkotyków. Po papierosy sięga w sytuacjach stresowych
po alkohol z nudów.
Podsumowanie
Zaprezentowane wyniki badań wykazują, że hipotezy robocze zostały potwierdzone. Hipoteza pierwsza zakładała, że po wyjeździe rodziców za granicę u
młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim rzeczywiście wystąpiły zmiany
w funkcjonowaniu szkolnym. Okazało się, że u wszystkich badanych dzieci po wyjeździe rodziców za granicę wystąpiły zmiany w funkcjonowaniu szkolnym. Druga
hipoteza zakładała, że po wyjeździe rodziców za granicę nastąpiło u młodzieży obniżenie motywacji do nauki, dokonały się zmiany w kontaktach dzieci z otoczeniem,
oraz wzrosła u nich skłonność do zachowań ryzykownych. Hipoteza ta również została potwierdzona. Okazało się, iż u każdego badanego dziecka doszło do zaburzeń
w karierze edukacyjnej tj. pogorszenia się wyników w nauce, zaburzeń w zachowa-
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niu, doszło do obniżenia motywacji, frekwencji a także wzrosła u nich skłonność do
zachowań ryzykownych.
Wnioski
Na podstawie omówionych wyników badań można formułować następujące wnioski:
1. Istnieje potrzeba jak najszybszego diagnozowania zmian w
funkcjonowaniu szkolnym młodzieży upośledzonej umysłowo w stopni lekkim,
do których dochodzi w wyniku migracji rodziców.
2. Należy
upowszechniać
informację
dotyczącą
zmian
w
funkcjonowaniu szkolnym młodzieży upośledzonej umysłowo w stopni lekkim,
do których dochodzi w wyniku migracji rodziców, gdyż wiedza taka powinna
być podstawą w przygotowaniu programu rehabilitacji i kompensacyjnych
oddziaływań wychowawczych.
3. Istnieje potrzeba zachęcania nauczycieli, pedagogów do jak
najbliższego poznania sytuacji rodzinnej uczniów.
4. Celowe jest rozpowszechnienie wśród rodziców wiedzy o rozwoju i
potrzebach dzieci niepełnosprawnych i o konsekwencjach, jakie mogą wystąpić
po ich wjeździe za granicę.
5. Wskazane jest obranie odpowiedniej metody oddziaływania. Program
pomocy rodzinie powinien wzmacniać u rodziców poczucie odpowiedzialności
za pozostawione w kraju dzieci.
6. Należy wprowadzić odpowiednią pomoc w formie poradnictwa
rodzinnego, terapii rodzinnej dla rodzin, u których pojawiły się problemy po
wyjeździe za granicę.
7. Należy zorganizować dla tych dzieci pomoc psychologicznopedagogiczną w zależności od ich indywidualnych potrzeb.
8. Należy nawiązać kontakt z opiekunami, zorganizować i zachęcać
dzieci do zajęć pozalekcyjnych (np. kół zainteresowań), zespołów
wyrównawczych.
9. Wskazane jest nawiązanie przez szkołę współpracy z instytucjami tj.
MOPS, Policja, Sąd Rodzinny w celu zapewnienia pomocy prawnej i
materialnej.
10. Wskazane są dalsze badania na większej grupie badanych
Streszczenie
Celem artykułu była analiza funkcjonowania szkolnego młodzieży niepełnosprawnej, której rodzic wyjechał za granicę. Do realizacji celu posłużono
się metoda jakościową. Wnioski mają wartość aplikacyjną. Niniejsza praca
zawiera sporo informacji ważnych zarówno dla rodziców i pedagogów wspierających ucznia, który znalazł się w zupełnie nowej i bardzo trudnej dla niego
sytuacji.
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Summary
School functioning of disable teenagers how are temporarily orphaned
because of migration
The main point of this article was an analysis school functioning of teenagers who suffer from a mild mental impairment and are temporarily orphaned
to their parents’ migration. The work is based on the quality method, applied
herein, is suitable for recognizing school problems of a temporarily orphaned
and mentally impaired child. The results have an appliqué character. The text
contains much information for parents and teachers supporting a child who has
found themselves in a new and very difficult situation.
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Natalia Gryń (URz)
Muzyka rockowa okresu PRL jako źródło w edukacji historycznej
Wstęp
Współczesna edukacja stale styka się z coraz to nowymi problemami w
kwestii nauczania tematów, jakie należy podejmować, a przede wszystkim jak
należy je uczniowi przekazywać. Jednym z głównych zagrożeń, jakie stoją na
drodze współczesnej edukacji jest to, iż ucznia coraz trudniej jest zmotywować i
zaangażować do pracy samodzielnej i wymagającej od niego samodyscypliny,
zaangażowania i systematyczności. Nauczyciele poszukują stale nowych możliwości przekazania uczniom podstawowej wiedzy, próbując zachęcić ich do
własnych poszukiwań danych problemów, analizowania faktów i poddawania
ich interpretacji i próbie krytycznej oceny. Problem tych zagrożeń zdaje się być
najbardziej istotny w sferze przedmiotów humanistycznych, głównie zaś historii, tracącej powoli dawną siłę i stającej się coraz mniej atrakcyjną dla uczniów.
Odpowiednia selekcja materiału potrzebnego do prowadzenia lekcji historii oraz
przedstawienie go uczniom w innowacyjny sposób może spotkać się z pozytywnym odbiorem treści historycznych. W czasach często zmieniających się
podręczników do historii ze stale zmienianym i uszczuplanym materiałem,
trudno o systematyczną i owocną pracę nie tylko ucznia, ale także możliwości
całkowitego angażowania się w proces nauczania przez nauczyciela. W takiej
sytuacji wydaje się, że jedną z możliwości nowego sposobu nauczania może
stać się wykorzystanie źródła historycznego nowego rodzaju, będącego jedną z
nowych dróg do poznania przeszłości.
1. Kultura rocka jako źródło historyczne
Niniejszy artykuł zostanie poświęcony możliwościom wykorzystania muzyki rockowej jako źródła we współczesnej edukacji historycznej. W ogólnym
zarysie dotyczyć będzie muzyki rockowej w szerszym rozumieniu, koncentrując
się nie tylko na tekstach piosenek rockowych, ale traktując całą kulturę rocka i
związane z nią elementy jako możliwe źródła wiedzy o czasie minionym.
Czy zatem muzyka rockowa, a dokładniej kultura rocka może stać się sposobem mówienia o historii w dzisiejszej edukacji? Wśród wielu definicji, tego czym
jest źródło historyczne, uznaje się według badaczy, iż jest to wszelki ślad istnienia
czy działania ludzkiego w przeszłości, wszelkie źródła poznania historycznego,
czyli informacje o przeszłości społecznej. Najbardziej ogólną, ale zarazem trafną z
perspektywy dzisiejszego podejścia do możliwości, jakie płynął ze źródła histo-
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rycznego podaje Adam Suchoński, dla którego „źródłem może być wszystko, co
pozwala historykowi czerpać informacje o przeszłości”1.
Wydaje się, że współczesna edukacja wymaga od nauczycieli stałego poszukiwania nowych metod nauczania lub inaczej mówiąc, poszerzenia tych
dotychczasowych o nowe ujęcie. W obecnym czasie, kiedy typowo narracyjny
charakter szkolnych podręczników przestaje być dla uczniów atrakcyjny należy
sięgać do nowatorskich metod i sposobów mówienia o historii. Jak zauważa
Maciej Fic, przekształcona podstawa programowa z 2008 roku daje możliwość
wykorzystywania wszelkich tekstów kultury, nie tylko pisanych, ale także muzycznych, obrazów czy filmów w procesie nauczania. Obecny system daje zatem szeroki wachlarz możliwości uzupełnienia podstawowego materiału i sposobu nauczania o wykorzystanie nowego rodzaju źródeł, narzędzi wizualnych i
fonicznych2.
Mówiąc o działaniu na muzyce rockowej jako na źródle historycznym,
nie chodzi wyłącznie o analizę tekstu rockowego, choć to on zdaje się stanowić
najlepszy sposób na interpretowanie historii, ale również o wszystkie elementy
składające się na szeroko pojętą kulturę rocka, jak koncerty, okładki płytowe,
archiwalne filmy dotyczące poszczególnych zespołów, koncerty rockowe, teledyski, a także subkultury utożsamiające się z muzyką rockową wyrosłe w przeszłości3.
Z uwagi na to, iż współcześnie, podobnie jak kiedyś muzyka stanowi integralny element stanowiący o młodzieży jako grupie, badania nad zasięgiem
oddziaływania i wpływem muzyki na młodzież już od wielu lat stanowią źródło
zainteresowania i sporów wśród badaczy, głównie na łamach czasopism „Ruchu
Muzycznego” i „Wychowania Muzycznego w Szkole”. Ich uwaga skupia się na
estetycznym i socjokulturowym wymiarze muzyki w życiu młodzieży. Z racji
tego, iż od lat 60-tych prym w muzyce popularnej zaczęła wieść muzyka rockowa, także w Polsce, badania skupiają się szczególnie na ustaleniu jej wpływu
na ludzi młodych. Różne stanowiska doprowadziły do licznych sporów już na
początku lat 70-tych na temat tego, jak powinna i czy w ogóle można mówić o
wykorzystywaniu muzyki rockowej w procesie edukacji. Z jednej strony traktowano muzykę rockową, podobnie zresztą jak inne gatunki muzyki popularnej
jako obszar marginalny w procesie analizowania, a tym bardziej wykorzystywania w nauczaniu. Z drugiej zaś strony istniała grupa badaczy opowiadająca
się za traktowaniem muzyki rockowej jako aspektu możliwego do głębszego
analizowania, a tym samym przenoszenia go w sferę edukacji. W polskich badaniach nad rolą muzyki rockowej w nauczaniu szczególnie intensywnie zaczę1

Dydaktyka historii, J. Maternicki, Cz. Majorek, A. Suchoński (red.), Warszawa
1993, s. 354.
2
M. Fic, Polski rock metodą edukacji historycznej, „Wiadomości historyczne”
2011, nr 2, s. 27.
3
Tamże, s. 27.
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to interesować się od lat 80-tych wraz z falą popularności polskiego rocka, kładąc nacisk na to, iż jest on istotny dlatego, że stał się niespotykanym dotąd
środkiem wyrazu dla młodych, zbuntowanych wobec otaczającej ich rzeczywistości. Od czasu zmiany ustrojowej w Polsce dyskusja na temat włączania muzyki popularnej, zwłaszcza zaś rockowej ożyła na nowo. Zmiany, jakie nastąpiły wymusiły także konieczność zmian w pedagogice muzycznej, która musiała
zwrócić uwagę na głębszy kontekst zjawisk kulturowych, w tym także tożsamości muzycznej ludzi młodych. Zmiany te widoczne są już w podstawie programowej z 1999 roku, która wprowadziła do programu nauczania elementy wiedzy o muzyce popularnej. Szczególnie istotne wydają się tu pozycje wydawnictw WSiP, Oficyny Edukacyjnej K. Pazdro z Warszawy, Wydawnictwa Nowej Ery oraz Arki z Poznania, które w swojej ofercie programowej, muzyce
rockowej i jej historii poświęciły osobne rozdziały oraz materiał w ćwiczeniach
i materiałach dodatkowych, jak płyty CD4.
Współcześnie, wydaje się, iż na muzykę popularną należy zwracać baczniejszą uwagę, dlatego, że jest ona jednym z najważniejszych czynników
współczesnej kultury, mając wpływ na społeczeństwo i to, jakie postawy kształtuje. Marcin Michalak słusznie zauważa, że „Rock jest zatem kluczem do czytania kultury współczesnej i bez względu na to, jakie założenia przyjmie, nie
można wyłączyć go z pejzażu współczesnej kultury”5. Zdanie to zdaje się potwierdzać fenomen muzyki rockowej jako zjawiska nie tylko muzycznego, ale
kulturowego, wynikający zapewne ze szczególnej roli, jaką pełni on w życiu
młodzieży wyrażającej postawę kontestacyjną. Mając zatem na uwadze zjawisko muzyki rockowej i powiązanie jej ze sferą edukacji, możemy mówić o nauczaniu teorii i historii muzyki rockowej, umiejętności grania na charakterystycznych dla niej instrumentach, ale także o uczeniu, zwłaszcza historii poprzez muzykę rockową.
Muzyka rockowa w postaci tekstu utworu, okładki płyty, koncertu, zachowań jej odbiorców i tym podobnych elementów może stać się zatem odpowiednim źródłem w edukacji historycznej, jeżeli zostanie odpowiednio zinterpretowana. Utwór rockowy wyróżnia to, iż w warstwie językowej jest jasny i
zrozumiały dla młodzieży, operuje elementami gwarowymi, żargonowymi,
słownictwem znanym młodym ludziom i używanym przez nich na co dzień.
Przekłada się to na stworzenie między muzykami, a odbiorcami, tak zwanej
„łączności pokoleniowej”. Wykonawca rockowy poprzez słowa kluczowe,

4

M. Michalak, Muzyka rockowa w świadomości i edukacji młodzieży gimnazjalnej, Toruń, 2011, s. 141-170.
5
M. Michalak, Socjokulturowe wymiary rocka jako obszar refleksji edukacyjnej,
[w:] Zaniedbane i zaniechane obszary edukacji w szkole, M. Suświłło (red.), Olsztyn
2006, s. 283.

273

przekazuje własne emocje, będące bliskimi jego słuchaczom6. Dążenie muzyków rockowych do autentyczności przemawia w używanym przez nich języku,
prostym i jasnym przekazie. Odróżnia to rocka od pozostałych nurtów muzyki
popularnej, będąc motywem zaczerpniętym z awangardy7.
2. Polska muzyka rockowa a nauczanie historii
Na gruncie polskiej edukacji historycznej oczywistym wydaje się być
fakt, że polska muzyka rockowa szczególnie ważna staje się przy mówieniu o
czasach PRL, zwłaszcza zaś o stosunku młodych ludzi do ówczesnej sytuacji
kraju, ale także o najważniejszych wydarzeniach, jak i codziennych realiach
tamtych czasów. Polska kultura rockowa lat 80-tych na lekcji historii może
stanowić zatem obraz historii najnowszej, poprzez odniesienie do poznania
ówczesnego języka, uczuć, widzenia świata rówieśników z tamtego okresu,
nakreślenia roli muzyki w ich życiu oraz pokazaniu roli cenzury w sferze kultury w okresie PRL8.
Polski rock zaczął kształtować się powoli i stopniowo od 1956 r. Na początku dominowały takie gatunki, jak jazz, rock’n’roll i big beat. W latach 70tych zaczął dopiero kształtować się prawdziwy rockowych charakter polskiej
sceny muzycznej. W latach 1978-1981 pojawił się w Polsce ruch muzyczny o
nazwie Muzyka Młodej Generacji. Ruch ten skupiał muzyków z rozmaitych
stylizacji, utrzymanych jednak w ściśle rockowej konwencji. Muzyka Młodej
Generacji skupiała nie tylko profesjonalistów, ale także zespoły amatorskie,
dzięki czemu każdy mógł zaprezentować własną twórczość9. Dzięki temu polska muzyka młodzieżowa odżyła, stała się centrum przeżyć dla ludzi młodych,
utożsamiających się z nią i wyrażających za jej pomocą swoje poglądy. Muzyka
Młodej Generacji sprawiła, że muzyka stała się dla ludzi czymś ważnym, manifestem, z pomocą którego mogli stawiać czoła ówczesnej rzeczywistości, a
przez to silnie wpłynęła na wybuch polskiego rocka lat 80-tych10. Wraz z pojawieniem się Muzyki Młodej Generacji na polskiej scenie muzycznej pojawiły
się takie zespoły, jak Maanam, Kasa Chorych, Perfect i Kombi. W roku 1980
odbył się pierwszy festiwal w Jarocinie (początkowo pod nazwą Wielkopolskie
Rytmy Młodych, a od 1980 r. Ogólnopolski Festiwal Muzyki Młodej Generacji)11. Zespoły, jakie miały możliwość zaprezentowania się na festiwalu to: De6

G. Sierocińska – Dec, Historia w rytmie rocka, http://dzieje.pl/materialyedukacyjne/historia-w-rytmie-rocka, (dostęp online: 12.05.2014).
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M. Rychlewski, Rewolucja rocka. Semiotyczne wymiary elektronicznej ekstazy,
Gdańsk 2011, s. 9-10.
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G. Sierocińska – Dec, Historia…
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M. Michalak, Muzyka rockowa…, s. 65.
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P. Zieliński, Scena rockowa w PRL. Historia, organizacja, znaczenie, Warszawa
2005, s. 39.
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http://dzieje.pl/materialy-edukacyjne/kalendarium-wybrane-wydarzenia-z-historiipolskiej-muzyki-rockowej-do-roku-1989, (dostęp online: 12.05.2014).
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zerter, Moskwa, Siekiera, Armia, TSA, Aya RL, Republika, Dżem. Festiwal stał
się dla młodych miejscem szczególnym, symbolem, wyrażającym ich wolność i
integrację12.
Polska muzyka rockowa przełomu lat 70-tych i 80-tych ogniskowała
głównie wokół punk rocka, który w dobie PRL stał się prawdziwym manifestem
młodego pokolenia, wyrażał pełen autentyzm i w tym wypadku muzyka realnie
współgrała z ideałami młodego pokolenia. Podczas, gdy na Zachodzie idee brytyjskiego punk rocka zaczęły słabnąć z powodu kończącego się kryzysu ekonomicznego i rozwoju konsumpcji, polski punk rock zyskał prawdziwy autentyzm. Zgodnie z tym, jaki ustrój panował w Polsce w ówczesnym czasie, twórczość grup punk rockowych skupiała się przede wszystkim na sprzeciwie wobec
autorytatywnego systemu politycznego, jakim był socjalizm13. Choć prosty w
przekazie, polski punk rock w ówczesnym czasie stanowił siłę przekazu młodej
generacji „(…) „sprowadzał rock na ziemię - mówił o polskiej, bliskiej autorom, obserwowanej przez nich rzeczywistości”14. Główna tematyka utworów
utrzymanych w konwencji punk rocka kontestowała wobec systemu politycznego, cenzurze, ograniczeniu wolności i poszanowania podstawowych praw z niej
wynikających, braku pluralizmu politycznego. Artyści poruszali w swoich
utworach problemy takie, jak życie w systemie, rozumianym tu jako negatywnej
rzeczywistości, która więzi obywateli i ogranicza ich prawa i wolności. Krytykowano również nazywanie ówczesnego ustroju „demokracją ludową”, manipulowanie społeczeństwem, uzależnienie od ZSRR, propagandę i cenzurę15. Lata
1982-1983 to złoty okres w polskiej muzyce rockowej, pojawiły się wtedy takie
zespoły, jak Dezerter, Siekiera, TZN Xenna, KSU, Republika, Brygada Kryzys,
Armia, Tilt, Aya RL, Klaus Mitffoch, Kult, TSA, Turbo, KAT, mających status
muzyki prawdziwie kontestacyjnej16. Czas ten stał się w historii muzyki polskiego rocka dlatego tak ważnym, że ludzie związani z muzyką rockową wyznawali ten sam system wartości, a wynikał on przede wszystkim z poczucia
obowiązku, misji wobec społeczeństwa z powodu braku innych form możliwości ekspresji społecznej, ale i kulturalnej17.
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Boom polskiego rocka w latach 80-tych i jego ideologiczny charakter
przyniósł bogatą tematykę utworów, która stanowić może dziś cenne źródło
wiedzy. W utworach przejawiają się obrazy ówczesnych polskich realiów. Tematyka rockowych piosenek tamtego okresu dotyczyła głównie cenzury i problemów wydawniczych. Dużo uwagi poświęcano także etosowi pracy, krytykując ruch przodownictwa, a uwagę na ten problem zwracały takie zespoły, jak
Dezerter, czy TZN Xenna, Sztywny Pal Azji. Osobny rozdział stanowi w polskich utworach rockowych doby PRL również stan wojenny. To szczególne
wydarzenie odcisnęło się wyraźnie zwłaszcza w twórczości zespołów takich,
jak Republika, Proletaryat, KSU, Pidżama Porno, czy Kazik Staszewski. W
kwestii innych tematów przeważały zagadnienia, jak społeczeństwo podzielone
na tych, którzy chcą coś zmienić i resztę. Warto zwrócić uwagę także na to, że
po zmianie ustrojowej wiele zespołów odwoływało się rownież w swoich utworach do czasów komunistycznych, oceniając je z perspektywy czasu, czasami
wyrażając nostalgię i niezadowolenie z nowej sytuacji, polityków, komentując
to, że w nowej rzeczywistości nie jest tak, jak miało być. Jest to zjawiskiem o
tyle ciekawym, że daje to możliwość czerpania wiedzy o czasach PRL nie tylko
z opisów ówczesnej rzeczywistości pochodzących z utworów powstałych na
przełomie lat 70-tych i 80-tych, ale także z muzyki bardziej współczesnej młodzieży18. Warto pamiętać, że zespoły takie jak, Pidżama Porno czy Kult z Kazikiem Staszewskim cieszą się stale niesłabnącą popularnością i zainteresowaniem wśród ludzi młodych i z każdym kolejnym pokoleniem zyskują coraz to
nowych słuchaczy. Może to zatem w pozytywny sposób wpłynąć na kształtowanie wiedzy o czasach PRL wśród młodych ludzi i stać się tym samym źródłem w edukacji historycznej. Wraz z pojawieniem się na scenie rockowej takich autorów, jak Kora z zespołu Maanam, Grzegorz Ciechowski z Republiki,
Kazik Staszewski z Kultu zmieniła się ranga tekstu rockowego, a ich twórczość
traktować można jako poetykę piosenki rockowej19. Polski rock tego okresu
stanowi zjawisko niezwykle ważne także na arenie światowej, ponieważ opierając się na myśli społecznej, wyrażał całkowity autentyzm i zaangażowanie w
chęci zmian. Rock stał się sumieniem obywateli, zwłaszcza młodych, skupiając
ich razem i dodając im sił do walki o lepsze jutro. Warto zauważyć, że wpływ
muzyki rockowej na młodych ludzi był w latach 80-tych niezwykle ogromny.
Zdecydowana większość deklarowała zainteresowanie rockiem, a prawie połowa z nich aktywnie włączała się w kulturę rocka poprzez uczestnictwo w koncertach, kupowani płyt i kaset, czy zakładaniem własnych zespołów. Te zjawiska wraz z pojawieniem się subkultur młodzieżowych wyrosłych na podwalinach muzyki rockowej w tamtym okresie stały się dla młodych możliwością
stworzenia nowej kultury, z nią mogli się utożsamić i przedstawić z jej pomocą
18

M. Dyś, Oczami rockmana: Polska i świat w tekstach polskich twórców rockowych
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własne obawy i dążenia. Jak zauważa Krzysztof Kosiński, muzyka młodzieżowa dobry PRL, a mam tu na myśli głównie muzykę rockową, stała się przez to
ważnym zjawiskiem historyczno-socjologicznym20. Muzyka rockowa omawianego okresu pełniła w omawianym czasie rozmaite funkcje, a najważniejsze z
nich to funkcja socjalizująca, edukacyjna i psychoterapeutyczna21. Na tej podstawie można mówić zatem o jej szczególnej roli w życiu młodzieży, ale również samych artystów, którzy mieli możliwość integracji z młodym pokoleniem
poprzez muzykę i stać się dla nich wyrazicielami ich emocji. Olga Jackowska,
znana jako Kora, wokalistka zespołu Maanam tak mówi o tamtym okresie:
„(…) nie był to rock kontestujący rzeczywistość. Służył jako płaszczyzna narodowej identyfikacji, wyraz solidarności z polską mową, krajem, z jednoczesnym
odcięciem się od działalności władzy”22. W podobnym tonie wypowiada się
również Krzysztof Grabowski, wokalista zespołu Pidżama Porno, który twierdzi, iż w latach 80-tych po raz pierwszy w historii Polski w XX wieku, tekst
utworu miał tak duże znaczenie dla społeczeństwa, zwłaszcza młodych, które
silnie się z nim utożsamiało23. „Rock musiał unieść ciężar społecznej frustracji
artykułowanej przez młodych rockmenów i wyrażającej postawy pokolenia”24.
Podsumowanie
Polski rock dobry PRL może stanowić źródło w edukacji historycznej
młodzieży, w aspekcie nie tylko przyjmowania informacji wynikających z tekstów poszczególnych utworów, ale także odpowiedniego ich interpretowania, a
zwłaszcza krytycznego do nich podejścia i samodzielnego doszukiwania się
danych informacji. Umiejętność tę uczeń może nabyć w momencie, gdy próbując określić czas powstania utworu, może odnosić go do konkretnych wydarzeń
i tego, co zostało zapisane w tekście. Warto także dodać, że do tego typu analizy przydatne będą także wywiady, wspomnienia, biografie poszczególnych
muzyków, a nawet, jak zauważa Maciej Fic, nazwy zespołów bądź okładki płytowe25. Na tej podstawie można również zauważyć, iż nie chodzi o to, aby
uczeń pracując na tekście rockowym jako na źródle historycznym, traktował je
jako konkretne źródło wiedzy, ale o to, by potrafił podejść do niego krytycznie,
20
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doszukać się w nim ukrytych kodów i znaków, którymi posługiwała się ówczesna młodzież, a także skonfrontować te informacje z wiedzą, jaką wyniósł z
lekcji historii.
Muzyka rockowa jest we współczesnej kulturze niezwykle ważnym zjawiskiem. Już od lat 60-tych w Stanach Zjednoczonych towarzyszyła wielu wydarzeniom historycznym i przemianom społeczno-kulturowym. Na wiele z tych
wydarzeń miała wpływ poprzez to, jak wykorzystywało ją młode pokolenie.
Równie często wiele z wydarzeń historycznych komentowała i włączała je we
własną tematykę26, a co za tym idzie wydaje się, że można ją dziś traktować
jako możliwe źródło wiedzy o przeszłości.
Reasumując, odpowiednio zinterpretowany składnik muzyki rockowej,
jak na przykład tekst utworu może stanowić dobre i przede wszystkim atrakcyjne źródło wiedzy dla uczniów. Warto także w tym miejscu zwrócić uwagę na
fakt, iż obecnie na polskiej scenie rockowej istnieje wiele zespołów, poruszających w swojej twórczości tematykę typowo historyczną, poświęconą głównie
czasom II wojny światowej, jak również krzewiącą i wzbudzającą patriotyzm
szczególnie wśród młodego pokolenia. Ciekawym zjawiskiem na polskiej scenie rockowej jest grupa Lao Che, która wydała koncept album poświęcony Powstaniu Warszawskiemu27. Wykorzystywanie muzyki rockowej jako źródła w
edukacji historycznej zdaje się być nowym i ciekawym sposobem na mówienie
o historii. Co więcej, praca na tekście rockowym, wspomnieniach ludzi związanych z tym okresem, bazowanie na filmach poświęconych kulturze młodzieżowej okresu PRL możne zaciekawić ucznia, zainteresować go tym okresem w
historii Polski, który w podręcznikach i programach nauczania, czy to w gimnazjum, czy w liceum jest stale za mało poruszany. Czasy II wojny światowej,
później okresu PRL są stale marginalizowane w podręcznikach historii,
uczniowie uczą się ich „po łebkach”, a są to przecież jedne z najistotniejszych
wydarzeń w naszej historii. Nauczyciele powinni wyjść do uczniów z propozycją nowatorskiego ujęcia tamtych wydarzeń, na przykład na podstawie odwoływania się do owoców, jakie pozostawiła po sobie ówczesna muzyka rockowa.
Może to pozytywnie wpłynąć na zainteresowanie ich historią, umiejętność samodzielnego wyszukiwania źródeł oraz odpowiedniego i krytycznego do nich
podejścia.
Streszczenie
Niniejszy artykuł zostanie poświęcony możliwościom wykorzystania muzyki rockowej jako źródła we współczesnej edukacji historycznej. W ogólnym
zarysie dotyczyć będzie muzyki rockowej w szerszym rozumieniu, koncentrując
się na całej kulturze rocka i związanych z nią elementach, jako możliwych źródłach wiedzy o czasie minionym. Tekst dotyczy polskiej muzyki rockowej w
26
27
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okresie PRL jako źródła historycznego, skupia się na krótkim omówieniu roli
muzyki w życiu młodzieży w tamtym okresie, tematyce utworów oraz wskazuje, jak we współczesnej edukacji historycznej można wykorzystać muzykę rockową w procesie nauczania.
Summary
Rock music at The Polish People's Republic as a source in historical education
This article is devoted to the possibilities of using rock music as a source
of contemporary history education. In general terms will apply to rock music in
a broader sense, focusing on the entire culture of rock and related components
as possible sources of information about the time past. The text refers to Polish
rock music in the communist period as a historical source, focuses on the short
discussion of the role of music in the lives of young people at that time and
shows how contemporary historical education can use rock music in the learning process.
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Agnieszka Lewicka-Zelent (UMCS)
Rozwijanie kompetencji społecznych dzieci 6-letnich w szkole
Wprowadzenie
Dzieci sześcioletnie zostały objęte obowiązkiem szkolnym na mocy
Ustawy z dnia 19 marca 2009 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o
zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2009, Nr 56, poz. 458). Oprócz
wstępnie zaplanowanego trzyletniego okresu przejściowego ustawodawca
wydłużył czas obligatoryjnego rozpoczęcia nauki w szkole. Zgodnie z Ustawą z
dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw w latach szkolnych 2012/2013
oraz 2013/2014 dzieci, które w danym roku kalendarzowym ukończą sześć lat,
na wniosek rodziców mogą zostać objęte obowiązkiem szkolnym (Dz. U. 2012
poz. 176). Natomiast w roku szkolnym 2014/2015 do pierwszej klasy
obligatoryjnie muszą uczęszczać dzieci urodzone w roku 2007 oraz w okresie
od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku. Dzieci urodzone w drugiej połowie
roku 2008 na wniosek rodziców mogą ale nie muszą zacząć realizować
obowiązek szkolny. W roku szkolnym 2015/2016 obligatoryjnie do pierwszej
klasy muszą uczęszczać nie tylko dzieci urodzone w okresie od 1 lipca 2008
roku do 31 grudnia 2008, ale wszystkie sześciolatki tj. dzieci urodzone w roku
2009 (Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych
innych ustaw, Dz. U. 2013 poz. 1265). Jednocześnie od roku szkolnego
2011/2012 dla dzieci pięcioletnich został wprowadzony obowiązek odbycia
rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale
przedszkolnym, w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania
przedszkolnego.
Obniżenie wieku rozpoczęcia obowiązkowej edukacji szkolnej
spowodowane jest m.in. przemianami cywilizacyjnymi, które powodują, że
dzieci są wcześniej gotowe do podjęcia nauki (MEN, 2012).
Zasadniczym celem w pedagogice jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci, w związku z czym już od przedszkola rozwija się je w sferze poznawczej, moralnej, społecznej i fizycznej. Z uwagi na przedmiot zainteresowania autorki opracowania skoncentrowano się na wymiarze społecznym, który
eksponuje m.in. I. Dudzińska (1983) w Wychowaniu i nauczaniu w przedszkolu.
Jak twierdzi J. Karczewska (2012, s. 206) ,,Pierwszym, wynikającym z podstawy programowej, zadaniem edukacji przedszkolnej w tym obszarze jest kształtowanie umiejętności społecznych dzieci w zakresie porozumiewania się z rówieśnikami i dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych”. To, co autorka nazywa umiejętnościami społecznymi składa się na
kompetencje społeczne, które w literaturze psychopedagogicznej nadal różno-
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rodnie są interpretowane.1 A. Wojnarska (2010, s. 41) na podstawie analizy
dostępnych definicji pojęcia ,,kompetencje społeczne” wyodrębnia ich charakterystyczne cechy. Według autorki ,,kompetencje społeczne odnoszą się zawsze
do relacji człowiek – otoczenie społeczne (inny człowiek, grupa, społeczeństwo); mają charakter intelektualny, emocjonalno-motywacyjny i behawioralny;
wiążą się ze skuteczną komunikacją; zapewniają prawidłowe wypełnianie ról
społecznych; determinują bezkolizyjne, bliskie, trwale i satysfakcjonujące kontakty interpersonalne; zapewniają efektywność działania; są warunkiem dobrego przystosowania społecznego; są uwarunkowane wiekiem i charakterem sytuacji”.
Niezależnie od sposobu ujmowania kompetencji społecznych badawcze
są zgodni, że efektywność funkcjonowania w sytuacjach społecznych stanowi
wskaźnik kompetencji społecznych (K. Martowska, 2012; M. Agryle, 1998; D.
Goleman 1997). Skuteczność w realizacji założonych celów, umiejętność
budowania relacji międzyludzkich oraz adekwatność zachowań w stosunku do
norm społecznych, która gwarantuje przystosowanie społeczne, stanowią
najczęstsze kryteria tej efektywności. Aby jednostka mogła przejawiać
zachowania społecznie akceptowane musi posiadać oraz wykorzystywać wiedzę
na temat norm i zasad życia społecznego (K. Martowska, 2012).
Kompetencje społeczne warunkują także efektywność radzenia sobie w
sytuacjach intymnych, czyli w bliskich kontaktach interpersonalnych
związanych z ujawnieniem, odsłanianiem siebie oraz zaufaniem drugiej osobie.
Powstają one w różnych rodzajach więzi społecznych np. przyjaźni czy miłości
(Matczak, 2001). Rola kompetencji społecznych ujawnia się także w sytuacjach
społecznej eskpozycji oraz tych wymagających asertywności (Matczak, 2001).
W związku z powyższym można wysnuć tezę, że kompetencje społeczne
pełnią istotne znaczenie w funkcjonowaniu szkolnym dziecka, ponieważ przyczyniają się do dobrej jego adaptacji do środowiska szkolnego. Ponadto sprzyjają
osiąganiu
sukcesów
szkolnych
(K.
Knopp,www.ore.edu.pl/stronaore/index.php?option=com_phocadownload&vie
w=category&id=172:poradnie-psychologiczno-pedagogiczne-a-zmiany-wsystemie-edukacji&Itemid=1084, 31.05.2014).
,,Kompetencja społeczna, jej kształtowanie ma ogromne znaczenie w
funkcjonowaniu uczuciowym, osobowościowym i interpersonalnym człowieka.
Uzyskanie większego wglądu w emocje, zwiększenie świadomości w tym
zakresie, a w efekcie doprowadzenie do większej autonomii i dojrzałości
emocjonalnej, jest ważnym celem rozwoju emocjonalnego człowieka. Istotną
rolę w tym procesie odgrywa ekspresja emocji, umiejętność odczytywania,
1

Kompetencji społecznych nie należy utożsamiać z umiejętnościami społecznymi,
które są węższe zakresowo (A. Lewicka-Zelent, 2012). Przykładowo K. Skarżyńska
(1981, s. 28) twierdzi, że kompetencje społeczne ,,są zdolnością (umiejętnością) osiągania założonych celów społecznych”.
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rozumienia, różnicowania reakcji ekspresyjnych własnych i innych osób.
Kluczowym okresem rozwojowym, w którym dochodzi do ukształtowania bazy
dla kompetencji emocjonalnych, jest średnie i późne dzieciństwo” (B. Gawda,
2012, s. 154), które przypada na okres przedszkolny i naukę w klasach I-III w
szkole podstawowej (M. Kielar-Turska, 2007).2
Po 5 r. ż zachodzi wiele zmian w rozwoju dziecka. W sferze fizycznej
zwiększa się szybkość i siła poruszania się dzięki zwiększonej koordynacji
mięśni dużych. Rozwija się także mała motoryka (czyli koordynacja i precyzja),
która ma duże znaczenie dla opanowania umiejętności szkolnych tj. pisania,
rysowania, wycinania itd. (K. Appelt, 2005). Dziecko zaczyna przechodzić w
stadium myślenia symbolicznego, co umożliwia mu świadome używanie pojęć
z zakresu społeczno-moralnego (H. R. Schaffer, 2008). Kształtuje się jego
umiejętność dowolnego skupienia uwagi, pamięć mechaniczna zastępowana jest
logiczną oraz rozwija się stopniowo myślenie przyczynowo-skutkowe. Dziecko
nie tylko uczy się analizować, planować, przewidywać konsekwencje własnych
działań, ale również przyjmować perspektywę innych ludzi (K. Appelt, 2005).
Rozwojowi w wymiarze poznawczym towarzyszy także ten emocjonalny.
Dziecko rozumie doświadczane stany emocjonalne, wykracza poza
spostrzeganie własnych potrzeb próbując przyjąć punkt widzenia innych ludzi,
dzięki czemu zaczyna utożsamiać się z przeżyciami innych ludzi (A. LewickaZelent, K. Korona, 2012).3
Od 2009 roku nauczyciele są zobowiązani do przeprowadzania diagnozy
zachowań i umiejętności dziecka pięcioletniego, związanych z jego
przygotowaniem do nauki w szkole. Narzędziem służącym do tego badania jest
m.in. Skala Gotowości Edukacyjnej Pięciolatków (SGE-5) stanowiąca
wystandaryzowaną metodę obserwacyjną dla nauczycieli. Obserwacja taka
odbywa się w kwietniu w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki
przez dziecko w klasie pierwszej szkoły podstawowej. W arkuszu
obserwacyjnym zostały uwzględnione następujące obszary aktywności dziecka,
odpowiadające zadaniom rozwojowym uczniów rozpoczynających naukę w
szkole: poznawanie siebie i świata, zabawa i nauka w grupie rówieśników,
samodzielność w trudnych sytuacjach, podejmowanie zadań i praca pod
kierunkiem nauczyciela oraz przygotowanie do nauki czytania, pisania i
2

Czytelnik odnajdzie więcej informacji na temat funkcji kompetencji społecznych
w opracowaniu A. Lewickiej-Zelent, K. Korony, Program profilaktycznowychowawczy ,,W zgodzie ze sobą i w stronę drugiego człowieka”. Oddziaływania
wspierające rozwój 6-latków, [w:] M. Nowotnik-Kozicka, A. Frymus (red.), Nauczyciel
przyszłości. Poprawa jakości kształcenia, Radom 2012, s. 229-242.
3
Więcej informacji na temat rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym Czytelnik
odnajdzie w opracowaniu A. Staniaszczyk, Psychologiczny obraz rozwoju dziecka w
okresie przedszkolnym, [w:] P. Magier, A. Łuczyński (red.), Diagnoza gotowości
szkolnej dzieci pięcioletnich i sześcioletnich radomskich przedszkoli, Radom 2012, s.
33-64.
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matematyki. SGE składa się z czterech podskal: Kompetencji Poznawczych,
Aktywności, Sprawności Psychomotorycznej oraz Odporności Emocjonalnej, w
odniesieniu do których dokonuje się oceny stopnia gotowości szkolnej dziecka.
(E. Koźniewska i wsp.2010).
Wyniki badań A. Łuczyńskiego i wsp. (2012) wskazują na wysoki
poziom gotowości szkolnej dzieci 6-letnich, oceniany na podstawie Skali
Gotowości Szkolnej E. Koźniewskiej. Najwyżej zostały ocenione m.in. takie
sfery jak: niekonfliktowość, aktywność społeczna i samodzielność. Nauczyciele
uznali że najwięcej ich wychowanków cechuje się wysoką wrażliwością
emocjonalną (26% dziewcząt i 8% chłopców), wysokim poziomem kompetencji
komunikacyjnych (22% dziewcząt i 35% chłopców). Natomiast niewielu z nich,
ponieważ 13% dziewcząt i 4% chłopców miewa trudności w funkcjonowaniu w
grupie.
A. Klim-Klimaszewska (2012) wskazuje na pewne ważne elementy
inteligencji emocjonalnej dzieci, które należy rozwijać w toku celowo
zaplanowanych działań. Zwraca uwagę na konieczność pracy z dzieckiem w
klimacie nacechowanym empatycznością i głęboką emocjonalnością, gdyż
sprzyja to wyrażaniu przez nie własnych emocji oraz rozwiązywaniu
problemów. Terminem bliskim znaczeniowo do inteligencji emocjonalnej są
kompetencje emocjonalne (B. Gawda, 2012)4, które również można kształtować
w procesie uczenia. Na liście tych kompetencji znajduje się jedenaście
umiejętności ściśle powiązanych z emocjami – z ich wyrażaniem oraz
odczytywaniem w różnorodny sposób i różnych sytuacjach (C. Saarni za: B.
Gawda, 2012). Niemniej jednak warto zauważyć, że J. Borkowski (2003)
traktuje inteligencję emocjonalną jako składową kompetencji społecznych,
wyraźnie rozgraniczając oba terminy.
Proces przystosowania dziecka do szkoły uwarunkowany jest wieloma
czynnikami. Niemniej jednak każdy posiada zdolność do zachowania
równowagi między organizmem a środowiskiem w indywidualny dla siebie
sposób (J. Andrzejewska, 2012). Dlatego tak ważne jest przygotowanie dziecka
do wkroczenia w nowe środowisko – szkolne. Jednakże nie docenia się na tym
etapie przygotowawczym posiadanych przez nie zasobów, które mogą ułatwiać
mu radzenie sobie w nowej trudnej sytuacji (D. Waloszek, 2006). Planowanie
oddziaływań powinno być poprzedzone jednak szczegółową diagnozą
kompetencji społecznych dzieci w kontekście innych sfer jego funkcjonowania.
W tym celu można zastosować np. Diagnozę gotowości szkolnej dziecka w
ostatniej grupie przedszkolnej J. Andrzejewskiej i J. Wieruckiej (2010), w
4

Więcej w P. Salovey, B.T. Bedell, J. B. Detweiler, J.D. Mayer, 2005, Aktualne
kierunki w badaniach nad inteligencją emocjonalną, [w:] M. Lewis, J.M. HavilandJones (red.), Psychologia emocji, Gdańsk 2005, s. 634-654. A. Wojnarska (2010, s. 39)
próbuje rozstrzygnąć zakres pojęć ,,inteligencja emocjonalna-społeczna i kompetencje
społeczne .
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której autorki wyodrębniły skalę aktywności i umiejętności społecznych oraz
samowiedzy; umiejętności językowych i komunikacyjnych oraz aktywności i
umiejętności społecznych w opinii rodziców i nauczycieli. ,,Należy prowadzić
oddziaływania wspomagające i korekcyjne w zakresie kształtowania zachowań
prospołecznych dzieci, które zaowocują ich wysokim poziomem
przystosowania społecznego” (A. Lewicka-Zelent, K. Korona, 2012, s.231).
Kilka słów o autorskim programie
Program profilaktyczno-wychowawczy „W zgodzie ze sobą i w stronę
drugiego człowieka” autorstwa A. Lewickiej-Zelent i K. Korony został skierowany do grupy sześcioletnich uczniów rozpoczynających realizowanie obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w
Lublinie. Głównym celem podejmowanych oddziaływań było rozwijanie kompetencji psychospołecznych uczniów, pogłębianie ich wiedzy oraz rozwijanie
umiejętności z zakresu edukacji zintegrowanej (wyrównywanie istniejących
różnic między dziećmi w różnym wieku, a uczących się w tej samej klasie).
W pierwszym etapie programu przeprowadzono diagnozę funkcjonowania dzieci rozpoczynających naukę szkolną. W listopadzie oraz w grudniu 2012
roku badaniami socjometrycznymi objęto uczniów klas drugich. Dzieci wypełniały także testy psychologiczne „Ja i moja klasa” określające charakter relacji
rówieśniczych. Wychowawcy klas wypełniali kwestionariusze ankiet, na podstawie których można było określić zasoby dzieci oraz posiadane przez nie obszary deficytowe. Opierając się na wynikach przeprowadzonej diagnozy autorki
programu - we współpracy z wychowawcami klas - dokonały wyboru dzieci do
udziału w programie.
W połowie grudnia odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów, podczas
którego zostały przekazane informacje o programie, odebrano ich zgody na
udział dzieci w planowanych zajęciach oraz uzupełniono kwestionariusze ankiety, w których rodzice oceniali poziom funkcjonowania psychospołecznego i
poznawczego swoich dzieci.
Przed Świętami Bożego Narodzenia uczestnicy programu wybrali się z
wizytą do niewidomych kolegów do Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii
Sękowskiej w Lublinie. Podczas spotkania dzieci zwiedzały szkołę oraz wspólnie z uczniami niewidomymi i słabowidzącymi uczestniczyły w karaoke kolęd.
Na zakończenie spotkania został przygotowany słodki poczęstunek. Wszystko
to miało służyć integracji dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych, zwiększaniu ich tolerancji i empatyczności.
W styczniu został zorganizowany Dzień Babci i Dziadka, w ramach którego uczniowie przygotowywali plakaty „Moja Babcia” i „Mój Dziadek”. Dzieci wspólnie z dziadkami uczestniczyli w konkursie talentów. Uwieńczeniem
tego święta był konkurs, którego celem było określenie stopnia znajomości babć
i dziadków przez wnuki.
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Na początku roku 2013 podczas lekcji wychowania fizycznego odbyło
się badanie rozwoju fizycznego dzieci, przeprowadzone przez fizjoterapeutę.
Głównym jego celem była diagnoza wad postawy u uczniów oraz zaproponowanie ćwiczeń korekcyjnych dla dzieci , u których wystąpiły pewne nieprawidłowości rozwojowe.
W lutym 2013 roku dokonano oceny gotowości szkolnej pięciolatków z
klasy zerowej znajdującej się w Szkole Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków
Polskich w Lublinie. W tym celu zastosowano test ,,W trosce o udany start" M.
Kwaśniewskiej i W. Żaby-Żabińskiej (2008), a uzyskane wyniki przedstawiono
rodzicom podejmującym decyzję, czy ich dziecko powinno od września rozpocząć naukę w szkole.
Kompetencje społeczne uczestników programu rozwijano podczas kilku
organizowanych spotkań pozalekcyjnych, z których największym powodzeniem
cieszyły się te, w czasie których wykorzystano zabawy oraz chustę Polskiego
Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA.
Z okazji Dnia Matki, w maju 2013 roku, uczniowie wystawili przedstawienie, podczas którego zaprezentowali swoje talenty. Wystąpili wówczas
wszyscy uczestnicy programu i niejednokrotnie zadziwili publiczność tym, co
sobą reprezentują. Mieli oni okazję podniesienia poczucia własnej wartości,
rozwinięcia swoich umiejętności prezentacyjnych oraz wyrażenia swoich emocji w różnych formach ekspresji.
W ramach programu dzieci przez rok brały udział w zajęciach języka
migowego literowego oraz wyrazowego i zadziwiały szybkością opanowywania
go. Założono bowiem, że powinny one opanowywać różne techniki komunikacji z osobami niepełnosprawnymi, a przy okazji ćwiczyć motorykę, koncentrację uwagi, pamięć i koordynację wzrokowo-ruchową, odgrywające ważne znaczenie w zwiększaniu skuteczności procesu uczenia się.
W celu wyrównania poziomu wiedzy i umiejętności dzieci, które rozpoczęły naukę w wieku sześciu lat, ze starszymi o rok kolegami, zorganizowano
zajęcia dodatkowe z poszczególnych przedmiotów. Uczniowie uczestniczyli w
lekcjach języka polskiego, matematyki, przyrody i języka angielskiego. Na
dwóch pierwszych zajęciach powtarzali oni materiał dotychczas opanowany w
szkole, a następnie na bieżąco utrwalali realizowane podczas lekcji treści. Mając na względzie wiek dzieci, wykorzystywano metody aktywizujące, szczególnie arteterapeutyczne i ekspresyjne.
Zakończenie
Dziecko rozpoczynające realizację obowiązku szkolnego staje w obliczu
nowych wymagań, które związane są nie tylko ze zdobywaniem wiedzy w
zmienionych warunkach, ale także z koniecznością wchodzenia w różne relacje
interpersonalne w klasie i szkole (z kolegami, nauczycielami oraz innymi pracownikami placówki oświatowej). Sposób, w jaki poradzi sobie ono w nowej
dla niego rzeczywistości zależy od wcześniejszego przygotowania go do sta-
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wianych przed nim zadań oraz wspierania go (A.I. Brzezińska i wsp., 2012).
Przykładowo, A. Klim-Klimaszewska (2012, s. 26 i n.) proponuje, aby wykorzystywać w pracy z dziećmi m.in. program Fun Friend P. Barrett lubTuning in
to Kids R. Parker.
Ważne jest, aby nauczyciele przedszkoli i klas I-III, czyli pierwszego etapu
edukacyjnego, w trakcie studiów zdobywali wiedzę psychologiczną i pedagogiczną,
nawiązującą
do
kompetencji
społecznych
(www.men.gov.pl/images/stories/pdf/20120117_standardy_ksztalcenia_dla_nauczy
cieli.pdf, 27.05.2014). W przyszłej pracy zawodowej może to skutkować organizowaniem przez nich wielu innowacyjnych zajęć mających na celu rozwijanie u
swoich wychowanków umiejętności społecznych składających się na kompetencje.
Ponadto sam nauczyciel powinien posiadać kompetencje kluczowe, które warunkują osiąganie założonych celów w pracy z dziećmi. ,,Pośredniczy między dzieckiem
a treściami edukacji, współkieruje, współorganizuje, wspomaga, wspiera, inspiruje i
wyzwala. Szczególnie ważne jest to w pracy z dzieckiem przedszkolnym. Przez
projektowanie przyjaznych dziecku sytuacji edukacyjnych nauczyciel stymuluje
rozwój dziecka, zachęcając do eksperymentowania i poznawania wciąż nowych
rzeczy” (E. Zyzik, 2012, s. 303).
Współczesne media mogą stanowić dla nauczycieli i rodziców dodatkową pomoc w procesie wychowawczym. Jak twierdzi D. Bis (2012, s. 90) ,,Role
mediów należy analizować w aspekcie stwarzania szans edukacyjnych, jak też
w aspekcie zagrożeń, zwłaszcza tych wychowawczych i społecznych. Istnieje
więc naturalna potrzeba nauczania dzieci posługiwania się mediami jako narzędziami intelektualnego przygotowania uczniów już na poziomie szkoły podstawowej do właściwego i krytycznego odbioru, wykorzystywania komunikatów
medialnych, do rozwijania kompetencji komunikacyjnych”, wchodzących w
skład tych o charakterze społecznym.
P. Magier i wsp. (2012, s. 194 i n.) formułują ważne postulaty wskazujące drogę postępowania z 6-latkami rozpoczynającymi naukę w szkole. Zwracają
oni uwagę na konieczność korelowania rzetelnej wiedzy teoretycznej z praktyką
rozwoju gotowości szkolnej dzieci. Ponadto poszukują podwalin prawidłowego
ich rozwoju w środowisku rodzinnym oraz szkolnym. W przypadku niewydolności rodziny funkcję tę przypisują niemal w całości przedszkolu, w którym
odpowiednio przygotowany personel powinien troszczyć się o rozwój dziecka
we wszystkich wymiarach jego funkcjonowania. W takim wypadku można
przyjąć, że nauczyciele w przedszkolu realizują zadania profilaktyczne w zakresie rozwijania kompetencji społecznych swoich wychowanków.
Streszczenie
Kompetencje społeczne definiowane są różnorodnie. Niekiedy bywają
utożsamiane z umiejętnościami, czy zdolnościami, a kiedy indziej z inteligencją. Jednak bez względu na sposób ich ujmowania bezwarunkowo przypisywane są im pozytywne funkcje. Stąd też tak ważne jest ich rozwijanie w toku ce-
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lowo zaplanowanych zajęć wychowawczych. Z uwagi na dziecięcą podatność
na zewnętrzne oddziaływania postanowiono w grupie 6-latków rozpoczynających naukę w szkole podstawowej przeprowadzić autorski program ,,W zgodzie
ze sobą i w stronę drugiego człowieka”, którego celem było doskonalenie kompetencji społecznych uczestników zajęć pozalekcyjnych.
Abstract
Developing social competence of 6-year-old children at school
Social skills are defined in various ways. They are sometimes equated
with skills or abilities, and sometimes with intelligence. However, no matter
how they are viewed, they are implicitly recognized as positive features. Hence,
it is important to develop them in the course of deliberately planned educational
activities. Due to the child's susceptibility to external stimuli, a decision was
made to carry out an author programme in a group of 6-year-olds starting primary school entitled "In harmony with each other and toward the other person",
the aim of which was to improve the social skills of the participants of the extracurricular activities.
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Magdalena Serafin (AI)
Asystent edukacji romskiej jako wsparcie współczesnej rodziny romskiej
Rodzina jako konglomerat zjawisk społeczno-socjologicznych, kulturowych, psychologicznych, psychospołecznych, pedagogicznych i biologicznych
stanowi pewien mikroświat podlegający procesom ekonomicznym i prawnym
kraju, w którym egzystuje i dlatego też powinna zawsze być analizowana wieloaspektowo1. Najczęściej jednakże, rodzina definiowana jest przez pryzmat
funkcji, jakie pełni względem jej członków, a w szczególności dzieci. Uważana
jest bowiem za najwcześniejsze środowisko społeczne i naturalne środowisko
wychowawcze dziecka2, a jako pierwsza i najważniejsza instytucja biorąca
udział w wychowaniu spontanicznym spełnia również ważne zadanie w nauczaniu i kształceniu3.
Przede wszystkim jednakże, uwaga badaczy rodziny skierowana jest na
rozwój osobowy dziecka, zarówno na płaszczyźnie ,,intra”, jak i ,,intro”, jaki
ma miejsce w ramach uczestnictwa w rodzinie. Elżbieta Wojda zwraca uwagę
na fakt, że to właśnie dzięki rodzinie młody człowiek przyswaja sobie prawidłowe nawyki i normy postępowania4. Helena Izdebska wskazuje natomiast na
podstawowe cechy charakterologiczne, takie jak: samokrytycyzm, potrzeba
odczuwania własnej wartości i użyteczności społecznej, czy też poczucie godności osobistej, które kształtują się właśnie w rodzinie5. Z kolei J. Szczepański
uważa rodzinę za podstawowe źródło naszej wiedzy o świecie zewnętrznym
oraz sposobach interpretacji zjawisk zachodzących w bezpośrednim otoczeniu6.
Rodzina więc, jako podstawowa grupa społeczna, wypełniając szereg
różnorodnych funkcji, powinna zaspakajać potrzeby psychiczne, emocjonalne i
społeczne wszystkich swoich członków, w tym również tych najmniejszych.
Niestety nie przez wszystkie rodziny funkcje te są wypełniane w jednakowym
stopniu i z należytą dbałością. Najczęściej dzieje się tak w sytuacji braku optymalnych warunków do ich wypełniania, co często ma miejsce w rodzinach zrekonstruowanych, zdemoralizowanych, rozbitych, niewydolnych wychowawczo
lub w jakikolwiek inny sposób dysfunkcjonalnych.
1
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Największy problem pojawia się jednak, gdy funkcje te nie są spełniane,
nawet w najmniejszym stopniu. Taka sytuacja często ma miejsce w wypadku
rodzin romskich. Mimo iż w romskim kręgu kulturowym to rodzina jest wartością nadrzędną, sytuacja ekonomiczno-społeczna rodzin romskich w Polsce, jak
i w wielu innych krajach europejskich, nie daje szans na zapewnienie podstawowych potrzeb jej członkom.
Rodzina, jako podstawowy elementem struktury społeczności Romów,
opiera się na monogamicznym małżeństwie, ma charakter patrylokalny7 (to
kobieta mieszka z rodziną męża) oraz patriarchalny, gdyż głową rodziny jest
mąż, a kobieta jest mu podporządkowana. Owe cechy rodziny romskiej połączone z silnym przywiązaniem do tradycji oraz tabuicznym systemem zakazów
i nakazów i sankcji, czynią egzystencje rodziny romskiej niezwykle trudną we
współczesnym świecie. Do tego silne przywództwo oparte na więzi rodowej i
autorytecie starszyzny czyni te grupę mało elastyczna jeśli chodzi o jakiekolwiek zmiany.
Bardzo trudno jest zdiagnozować sytuację społeczności romskiej oraz
sformułować obiektywne oceny efektywności programów pomocowych skierowanych do tej grupy społecznej, gdyż brak jest kompleksowych i miarodajnych danych jej dotyczących. Jedno jest pewne, w Polsce romska mniejszość
etniczna jest jedyną mniejszością zagrożoną wykluczeniem społecznym.
Głównym problemem większości rodzin romskich jest ubóstwo i bezradność we właściwym prowadzeniu gospodarstwa domowego, wynikająca z bezrobocia, które z kolei jest efektem braku, elementarnego wykształcenia. Sytuacja zawodowa dorosłych Romów od wielu lat również się znacznie nie zmieniła, bowiem obecnie ponad 95% z nich to bezrobotni bez prawa do zasiłku8. Niski poziom wykształcenia w obrębie tej grupy, a nawet analfabetyzm w wypadku starszego pokolenia, bezpośrednio wpływają na brak kwalifikacji pożądanych na rynku pracy, a tym samym na sytuację bytową Romów. Polska nie
wyróżnia się szczególnie negatywnie na tle innych krajów, gdyż w całej Europie z prawie 8 milionowej populacji Romów, której prawie połowę stanowią
dzieci w wieku szkolnym, tylko 50% realizuje obowiązek szkolny, a 30- 40 %
tej grupy, robi to niewłaściwie. Co budzi największe zatroskanie, około 54%
dorosłych Romów w Europie dotyka analfabetyzm9.
Dokładne dane dotyczące liczby dzieci i młodzieży romskiej, która jest
obecnie objęta obowiązkiem szkolnym nie są łatwe do określenia. Z raportów
7
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przekazywanych przez urzędy wojewódzkie wynika, że co roku liczba uczniów
pochodzenia romskiego sukcesywnie wzrasta. Również wyniki Narodowego
Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z roku 2011 wskazują, że obecnie
kształci się dużo więcej Romów niż dziesięć lat temu. Dane mówią o 272 osobach, które posiadają wykształcenie wyższe (poprzedni spis ujawnił takich osób
tylko 17). Średnim wykształceniem mogą się pochwalić 934 osoby, a podstawowe posiada 11028 osób10. Nie są to dane imponujące. Niska jest również
frekwencja uczniów romskich, słabe wyniki w czytaniu i pisaniu, niska średnia
uzyskiwanych przez nich ocen oraz brak jest chęci kontynuacji dalszej edukacji.
Mimo wzrostu liczby dzieci romskich korzystających z edukacji wczesnoszkolnej, posyłanie dzieci do przedszkoli nadal nie jest zjawiskiem powszechnym.
Niepokojący jest również wysoki poziom uczestnictwa uczniów romskich w
szkolnictwie specjalnym.
Powodów takiego stanu rzeczy można by wymienić wiele, począwszy od
przymusowej asymilacji Romów, będącej wynikiem polityki władz PRL, poprzez utratę opieki ze strony państwa po zmianach ustrojowych i gospodarczych
z początku lat 90-tych, a skończywszy na hermetyczności wielu wspólnot romskich, które pielęgnują swoją odrębność kulturową, nie godząc się na jakiekolwiek zmiany i ustępstwa. Dlatego też, edukacja jest jedynym środkiem, który
może być motorem zmian egzystencji tej najliczniejszej polskiej grupy etnicznej. Aby proces kształcenia w placówkach oświatowych mógł w ogóle zaistnieć
musi nastąpić zmiana postaw dorosłych Romów wobec potrzeby edukacji swoich dzieci i pojawić się chęć wyjścia poza krąg „analfabetyzmu edukacyjnego”.
Musi wytworzyć się nawyk edukacji wczesnoszkolnej i szkolnej, aby kolejne
pokolenia zaczęły dziedziczyć nie tylko biedę, ale i nowe wzorce edukacyjne,
zawodowe oraz społeczne prowadzące do podniesienia jakości życia rodzin
romskich.
Polscy Romowie stanowią uznaną polskim prawem mniejszość etniczną,
a co się z tym wiąże, zgodnie z umowami międzynarodowymi podpisanymi
przez Polskę oraz obowiązującym prawem w naszym kraju przysługuje im
ochrona prawna ze strony państwa. Według Narodowego Spisu Powszechnego
z 2011 roku narodowość romską zadeklarowało 17 049 osób, z czego 9 899
jako jedyną11. Choć romolodzy mówią o pewnym niedoszacowaniu, wskazując,
10

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Podstawowe informacje o sytuacji demograficzno-społecznej ludności Polski oraz zasobach
mieszkaniowych. Opracowanie przygotowane na Kongres Demograficzny w dniach 2223 marca 2012 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, marzec 2012 rok.
11
Ludność. Stan i struktura demograficzno – społeczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, pod merytorycznym kierunkiem: Lucyny Nowak, Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy, Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2013 s. 91.

293

iż liczba Romów polskich może sięgać nawet 25000, to i tak powyższe dane
sytuują tą grupę społeczną wśród najliczniejszych polskich mniejszości narodowych. Mimo dużej liczebności oraz mimo podejmowania od początku lat 90
XX wieku szeregu działań w zakresie integracji społeczności romskiej, pozostaje ona nadal najbardziej marginalizowaną grupą społeczną w Polsce. Rząd, wykonując prawa ustanowione w Konstytucji RP ma obowiązek zapewnić obywatelom takie warunki, aby nie byli dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny (art.2 ust. 2 Konstytucji
RP). Również podpisane przez Polskę konwencje międzynarodowe takie, jak na
przykład Konwencja Ramowa Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych12, nakładają na nasz kraj obowiązek podjęcia działań na rzecz poprawy
sytuacji bytowej Romów. I takie działania są od wielu lat podejmowane, jednakże poprawa sytuacji społeczno ekonomicznej Romów wymaga ,,pracy u
podstaw”, czyli w tym wypadku koncentracji na edukacji przede wszystkim
przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Obecnie dzieci romskie uczęszczające do
szkół publicznych uczą się razem z uczniami polskimi borykając się z wielorakimi problemami związanymi ze słabą znajomością języka polskiego, brakiem
wstępnego przygotowanie, jakie daje edukacja przedszkolna, własną odmiennością kulturową, złą sytuacją ekonomiczną rodziców i niską świadomością, co do
konieczności kontynuacji nauki. Nie bez znaczenia jest również silne tabu seksualne w odniesieniu do dziewczynek romskich, które ogranicza im kontynuację
nauki po przekroczeniu określonego wieku oraz wyznacza krąg osób, z którymi
bliski kontakt jest dopuszczalny13.
W środowisku Romów najczęstszą przyczyną przerwania edukacji jest
zawarcie małżeństwa, gdyż uważa się, że dziewczynki w wieku 14 – 15 lat są
gotowe do zamążpójścia, dlatego istnieje zawsze niebezpieczeństwo, że zostaną
„wykradzione", względnie namówione do małżeństwa, nawet wbrew woli rodziców. Z tych i wielu innych powodów edukacja dzieci romskich, jeśli w ogóle
ma miejsce, trwa krótko i odbywa się dość nieregularnie. Świadomość tego
faktu istnieje w Polsce od dawna. Już na początku lat 90-tych XX w z inicjatywy nauczycieli oraz krajowego duszpasterza Romów, księdza Stanisława
Opockiego powołano tzw. klasy romskie, głównie na terenie byłego województwa nowosądeckiego14. Choć nie do końca spełniały one swoją rolę i były krytykowane jako przejaw tworzenia nowych „gett etnicznych”, to utorowały drogę
kolejnym inicjatywom. I tak powstał Pilotażowy program rządowy na rzecz
społeczności romskiej w województwie małopolskim na lata 2001-2003, stwo12

Konwencja Ramowa o ochronie mniejszości narodowych, sporządzona w Strasburgu dnia 1 lutego 1995 roku, http://www.sejm.gov.pl, (05. 04. 2013 r.).
13
A. J. Kowarska, O sądach cygańskich. Znaczenie starszyzny w rozstrzyganiu sporów w kontekście prawa zwyczajowego, „Studia Romologica”, nr 1, 2008, s. 79-122.
14
Edukacja dzieci pochodzenia romskiego, http://www.romowie.info/post/edukacjadzieci-pochodzenia-romskiego/76, (05.04.2013 r.)
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rzony przez pracowników Wydziału Mniejszości Narodowych, wchodzącego w
skład Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Został on przyjęty
Uchwałą Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2001 r.15, a głównym jego zadaniem
było podniesienie poziomu wykształcenia Romów. Program, wzorując się na
doświadczeniach edukacyjnych naszych sąsiadów z Czech i Słowacji, proponował innowacyjne rozwiązanie, jakim miało być wprowadzenie do szkół osób
pochodzenia romskiego, które miały towarzyszyć nauczycielom i uczniom podczas zajęć w charakterze asystenta i być tłumaczem dla obu stron16. W ten sposób, po raz pierwszy, do polskiego systemu szkolnego zostało wprowadzone
stanowisko asystenta edukacji romskiej. Propozycja zatrudniania asystentów
romskich w szkołach publicznych została zgłoszona przez przedstawicieli społeczności romskiej, którzy zaangażowali się również w proces rekrutacji osób
na to stanowisko17.
Z uwagi na efekty, jakie przyniósł małopolski program pilotażowy, Rada
Ministrów uchwałą Nr 209/2003 z dnia 19 sierpnia 2003 roku podjęła decyzję o
kontynuacji programu, a rok później na podstawie Rozporządzenia Ministra
Gospodarki i Pracy zawód asystenta edukacji romskiej został zaklasyfikowany
w grupie - pracownicy opieki osobistej i pokrewni18. I tak w § 11 ust. 2 wyżej
wymienionego rozporządzenia znalazł się zapis o stanowisku asystenta edukacji
romskiej, który ma za zadanie udzielać pomocy dzieciom romskim w kontaktach ze środowiskiem szkolnym oraz współdziałać z ich rodzicami i ze szkołą.
Obecnie kandydatów na stanowisko asystentów wybierają wspólne komisje, złożone z przedstawicieli placówek edukacyjnych oraz społeczności
romskiej. Po odbyciu szkolenia mogą oni rozpocząć pracę w szkołach podstawowych. W trakcie swojej pracy asystenci mają zagwarantowaną dalszą możliwość kształcenia specjalistycznego, dostęp do niezbędnej literatury z zakresu
metodologii nauczania i cyganologii oraz wsparcie wolontariuszy19. Od roku
2004 asystenci romscy mogą poszerzać swoją wiedzę na dwusemestralnych
studiach podyplomowych ,,Sytuacja Romów w Polsce – historia, prawo, kultura, stereotypy etniczne”, które prowadzone są przez Instytut Filologii Polskiej
15

Treść Pilotażowego programu rządowego na rzecz społeczności romskiej w województwie
małopolskim
na
lata
2001-200,
http://www.
mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/.../6721,Treść-pilotazowego-programu-rzadowego-na-rzeczspolecznosci-romskiej-w-wojewodzt.pdf, (05. 04. 2013 r.).
16
Asystent edukacji romskiej – zawód i misja, http://www.romologica.net/romologicanet/magazyn/2014-3/201403-art-Asystent-edukacji-romskiej-%E2%80%93-zaw%C3%B3d-imisja.html, (05. 04. 2013 r.).
17
Ł. Kwadrans, dz. cyt., s. 264.
18
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie
klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania
(Dz. U. Nr 265 poz. 2644, z późn. zm.).
19
Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce, s. 19-20,
https://www.msw.gov.pl/index.php?dział=185&id=2982, (03. 06. 2013 r.).
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Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie20. Asystenci, wespół z pracownikami placówek oświatowych, animatorami oświaty, pracownikami socjalnymi
i innymi osobami pracującymi na co dzień ze społecznością romską, mogą zdobyć wiedzę na temat własnej grupy, która również bywa bardzo zróżnicowana
wewnętrznie pod względem kulturowym i obyczajowym.
Jakie zadania znajdują się w obrębie obowiązków asystenta romskiego i
dlaczego jego pomoc jest tak ważna?
Ponieważ ideą programu jest znalezienie w środowisku romskim osób
obdarzonych zaufaniem lokalnych społeczności romskich, asystenci wybrani
spośród ,,swoich” działają sprawniej i efektywniej, w tym jakże hermetycznym
świecie romskiej grupy etnicznej. Z czasem zadania przez nich realizowane
lokują się na kilka różnych płaszczyznach, na których mają obowiązek pracować nie tylko z uczniem, ale i jego rodziną.
Obecnie do najważniejszych zadań asystentów edukacji romskiej należy
wszechstronna pomoc uczniom romskim w kontaktach ze środowiskiem szkolnym, a w szczególności praca z samym uczniem wspierająca jego rozwój. Rodziny romskie bowiem często borykają się z trudnymi warunkami socjalnobytowymi, a w zajmowanych przez nich mieszkaniach socjalnych lub prowizorycznych chatach na koczowiskach zazwyczaj brak jest wydzielonego miejsca
umożliwiającego dziecku spokojne odrabianie lekcji oraz przechowywania
książek i zeszytów. Dlatego też wyjątkowo ważne jest, aby dzieci mogły zostawać dłużej w szkole na świetlicy, skorzystać z pomocy szkolnych, a w wypadku
nieposiadania podręczników, odrobić zadanie domowe z pomocą asystenta
romskiego, szczególnie, iż sprawujące nad nimi opiekę matki, często są analfabetkami i nie są w stanie w żaden sposób wspomóc, ani monitorować procesu
edukacji własnych dzieci.
Kolejnym zadaniem asystenta romskiego jest dbałość o frekwencję dzieci
w szkole, kontrolowanie punktualnego przychodzenia do szkoły oraz wyjaśnianie ewentualnych nieobecności. W przeciwieństwie do innych osób z personelu
szkolnego asystenci romscy są obdarzeni przez rodziców zaufaniem, i dlatego
rodzice bez obaw mogą powierzyć im zadanie przyprowadzania i odprowadzania dzieci do i ze szkoły.
Asystent romski ma również wspierać emocjonalnie dzieci romskie, walczyć z tak zwaną ,,miękką dyskryminacją”, na jaką są narażone w placówkach
oświatowych, wynikającą przede wszystkim z braku dostatecznej znajomości
języka polskiego. Język polski jest często ich drugim, a nawet trzecim językiem,
co wiąże się z powszechną wśród Romów dużą mobilnością, a obecnie z migracją nie tylko w obrębie jednego kraju, ale i całego kontynentu. Sytuację utrudnia
fakt, że przestrzeganie przez Romów wewnętrznego kodeksu moralnego zwanego „romanipen”, nakłada na nich obowiązek posługiwania się językiem ro-
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Ł. Kwadrans, dz. cyt., s. 266.

mani we własnym środowisku21, co przy braku edukacji przedszkolnej w wypadku dzieci romskich, czyni szkołę miejscem pierwszego świadomego kontaktu z językiem.
Współpracując z nauczycielami i gronem pedagogicznym asystent romski ma za zadanie wyjaśnić i pozwolić zrozumieć kontekstu kulturowy, w obrębie którego funkcjonują romscy uczniowie, a który dla przeciętnego ,,gadzia”,
czyli nieRoma jest obcy. Jest to istotne, gdyż właśnie na tle kulturowym, często
dochodzi do nieporozumień zarówno między, a uczniem i nauczycielem, jak i
innym dziećmi uczęszczającymi do szkoły. Zatem asystent pełni funkcję swoistego tłumacza i łącznika między obydwoma środowiskami oraz mediatora w
sytuacjach konfliktowych. Nauczyciele znajdują więc pomoc dotyczącą romskich zwyczajów i tym samym unikają błędnych interpretacji, wynikających z
różnic kulturowych. Asystent pełni więc funkcję swoistego tłumacza między
środowiskiem romskim a środowiskiem szkolnym.
Romskość jest dla Romów wartością najwyższą, a edukacja to dla wielu
dorosłych Romów zamach na ich autonomiczną kulturową tożsamość. Obawa
przed odejściem od tradycji, kultury, rytuałów obyczajowych wstrzymuje wielu
z nich przed posłaniem dzieci do szkoły. Dlatego istotnym zadaniem asystenta
romskiego jest stworzenie w placówce edukacyjnej atmosfery afirmacji tradycji
i kultury romskiej oraz podtrzymywanie poczucia przynależności etnicznej poprzez przekazywanie uczniom (nie-Romom) oraz nauczycielom wiedzy na temat historii, kultury i tradycji Romów oraz jej specyfiki, tworzenie kół zainteresowań poświęconych tożsamości romskiej i miejsca ich kultury w polskim społeczeństwie oraz propagowaniu języka romskiego i dbałość o jego poprawną
formę22.
Praca asystentów romskich to nie tylko wieloprofilowe działanie na linii
uczeń- szkoła, ale i praca z całą rodziną. Na tej płaszczyźnie do jego obowiązków należy budowa dobrego kontaktu między rodzicami uczniów, a szkołą,
informowanie ich o przebiegu nauki dziecka, włączenie ich w życie szkoły oraz
co najważniejsze, wykreowanie przekonania o celowości i pożytku płynącego z
edukacji. Praca z rodziną zatacza również szersze kręgi obejmujące instytucje.
Współpraca z różnymi instytucjami, takimi jak: MOPS, domy kultury, świetlice
środowiskowe, czy organizacje pozarządowe, którym asystenci romscy dostarczają informacji o problemach i potrzebach rodzin romskich, ale i dzięki którym
pośredniczą w uzyskaniu bezpośredniego wsparcia dla potrzebujących, stanowi
kolejne wyzwanie asystenta. Owo wsparcie może mieć formę zapomogi lub też
dofinansowania letniego lub zimowego wypoczynku dla dziecka, wycieczek
21

Ł. Krzyżowski, Kultura tradycyjna wobec wyzwań nowoczesności. Mobilizacja etniczna w oczach wykształconych liderek romskich. ,,Studia humanistyczne”, tom IV, s. 76.
22
Notatka nt. statusu asystenta edukacji romskiej, Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Wydział Mniejszości Narodowych i
Etnicznych, DWRMNiE-653-7(9)/09/DD, Warszawa 7 lipca 2009 roku, s. 2.
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szkolnych lub posiłków na terenie placówki, w której się kształci, refundacji
kosztów poniesionych na edukacje przedszkolną, stypendiów dla najzdolniejszych uczniów, czy też pokrycia kosztów wyprawki szkolnej. I tu asystenci
mogą wspomagać rodziny romskie w kontakcie z instytucjami pisząc wnioski i
podania w imieniu rodziców lub dzieci, ale przede wszystkim informując ich o
źródłach, z których pomoc mogą uzyskać.
Jak pokazuje ,,Raport o sytuacji społeczności romskiej w Polsce” z marca 2012 roku23, z punktu widzenia personelu szkół, w których uczą się dzieci
romskie, samych dzieci oraz ich rodziców, obecność asystentki lub asystenta
romskiego jest szalenie istotna. Raport ten opiera się na danych przesłanych
przez 15 organizacji romskich działających w Polsce, na informacjach zgromadzonych przez 28 Asystentów Zawodowo – Socjalnych ZRP, którzy zajmują się
pomocą społeczną oraz aktywizacją zawodową Romów na terenie 68 miejscowości i 20 wsi oraz 10 asystentów edukacji romskiej. Ponadto dane opierają się
na pismach od 83 Urzędów Miast i Gmin otrzymanych w ramach raportu dotyczącego Zwiększonej Subwencji Oświatowej z roku 2008. Informacje te pochodzą ponadto bezpośrednio od romskich beneficjentów. Raport ten jednoznacznie wskazuje, że obecność asystenta romskiego jest szczególnie istotna dla najmniejszych dzieci, które często mają trudności przystosowawcze w nowym
nieznanym środowisku szkolnym. Elżbieta A. Jakimik i Karol P. Gierliński
również zwracają uwagę na fakt, że wszędzie tam, gdzie funkcja asystentek
powierzona została kobietom romskim, które niejednokrotnie same mają dzieci,
wzrosła zarówno frekwencja uczniów romskich na zajęciach szkolnych, średnia
ich ocen oraz zmniejszyły się bariery stanowiące trudność we wzajemnej akceptacji małych Romów przez ich rówieśników24. Obecnie wzrasta również zainteresowanie zawodem asystenta edukacji romskiej i niektóre młode kobiety, zachęcone wynikami pracy swych starszych koleżanek, decydują się na podjęcie
studiów pedagogicznych, które umożliwią im w przyszłości pracę z dziećmi
romskimi. Możemy tu mówić o zupełnie nowej dopiero kształtującej się roli
kobiety w środowisku romskim. Kobiety wykształconej i niezależnej.
Rola jaką pełnią w systemie edukacji asystenci romscy nie jest jeszcze w
pełni doceniona. A to właśnie asystent edukacji romskiej ma szansę na otwarcie
dzieciom romskim drogi do kolejnych szczebli edukacji, co w wymiarze długofalowym znajdzie przełożenia na przyszłą ich sytuację na rynku pracy, a co się z
tym wiąże, poprawę sytuacji bytowej rodziny romskiej. Potrzeba jednakże
większej troski o rodzinę romską, jako całość, gdyż tylko poprawa jej sytuacji
materialnej i socjalnej wpłynie pozytywnie na wzrost współczynnika skolaryzacji tej grupy etnicznej. Jedynie równe szanse w dostępie do edukacji, rozwiązania kwestii dojazdu do szkoły, zakupu podręczników i przyborów szkolnych,
23

Raport o sytuacji społeczności romskiej w Polsce - marzec 2012 r. , (03. 06. 2013 r.).
Elżbieta A. Jakimik, Karol P. Gierliński, Kobieta w środowisku romskim,
,,Romowie wczoraj i dziś”, Związek Romów Polskich, Szczecinek 2009, s.24.
24
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mogą doprowadzić do podwyższenia jakości kształcenia na poziomie choćby
podstawowym oraz jego efektywności. Wychowanie młodych, romskich intelektualistów, pomoże nie tylko rozwiązać państwu problemy ze społecznością,
która choć od wieków jest tak blisko nas, nadal funkcjonuje na marginesie społeczeństwa, ale przede wszystkim pomoże polskim Romom poprawić własną
sytuację ekonomiczno-społeczną. Mimo ‘introwertycznego’, zamkniętego charakteru tej grupy etnicznej w XXI wieku wydaje się niemożliwym zachowanie
czystego modelu romskiej kultury oraz skrajnie patriarchalnego charakteru rodziny. Romski system wartości, tradycji i światopoglądu krok po kroku przystosowuje się do wymagań współczesnego świata. Jedynie wykształcona, młoda
romska elita intelektualna może stać się przewodnikiem swojej społeczności w
XXI w, mimo iż to nadal tradycyjny autorytet posiada największy wpływ na
lokalne grupy romskie. Z jednej strony może ona wpłynąć na trwałe wykształcenie się właściwych nawyków edukacyjnych wśród młodego pokolenia, a z
drugiej strony, w odleglejszej perspektywie jedynie ona może obronić romski
system wartości, bogatą kulturę oraz nienaruszalną instytucję rodziny. Jednakże
wykształceni Romowie nie często znajdują zrozumienie wśród swoich i nierzadko spotykają się z niechęcią ze strony własnego otoczenia, które widzi jedynie zagrożenie naruszenia tradycyjnego porządku romskiego świata i utratę
własnej tożsamości. Presja społeczna wywierana na osoby chcące się kształcić
bywa często skutecznym narzędziem zniechęcającym młodych do nauki. Być
może to właśnie praca asystentów edukacji romskiej, którzy są swoistym łącznikami pomiędzy społecznością cygańską a resztą społeczeństwa pozwali na
skonstruowanie modelu nowoczesnej społeczności romskiej, bez utraty tradycyjnych wartości i przywództwa tradycyjnego
Streszczenie
Artykuł podejmuje kwestie wpływu Asystenta Edukacji Romskiej na
współczesną romska rodzinę. Asystenci, którzy są zatrudniani w ramach realizowane w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” to osoby pochodzenia romskiego, legitymujące się w większości wykształceniem wyższym.
Każdego dnia asystują romskim uczniom na ich szkolnych ścieżkach, równocześnie wzmacniając poczucie wartości wykształcenia wśród ich rodziców.
Niniejszy artykuł koncentruje się nie tylko na ich obowiązkach, ale i prezentuje
rezultaty ich pracy.
Summary:
The paper investigates the impact of the Roma Teaching Assistant on
modern Roma family. Assistants who are employed in a framework of “the
Program for the Roma Community in Poland” are persons of Romani origin, in
the majority possessing high education. Every day they deal with assistance of
Roma students in their schooling process simultaneously increasing the aware-
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ness of the education meaning among the Romani parents. The article presents
not only their responsibilities and tasks but also the results of their work.
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Wiesław Szyszkowski (UWM)
Alternatywa w edukacji
Wstęp
Edukacja jest procesem, który rozpoczyna się w sposób spontaniczny już
w środowisku rodzinnym. Następnie w sposób metodyczny odbywa się w przestrzeni szkolnej. Szkoła jako miejsce obowiązkowej, gwarantowanej przez państwo edukacji, stała się obecnie obiektem krytyki, coraz częściej płynącej z ust
rodziców. Problemem stały się nie tylko niskie efekty dydaktyczne osiągane
przez uczniów, słaby poziom nauczania czy nieprzydatność przekazywanej
wiedzy w życiu, ale również przemoc, agresja oraz pojawianie się w szkołach
środków odurzających. Z podobnymi problemami borykały się szkoły już w
latach 60/70. XX wieku, co zaowocowało powstaniem licznych szkół alternatywnych, które obecnie ponownie zyskują na znaczeniu. Wśród alternatywnych
form edukacji należy wymienić szkoły demokratyczne, szkoły oparte na ideach
Marii Montessori czy edukację domową.
1. Krytyczne spojrzenie na edukację
Posługując się terminem edukacja należy mieć na względzie jego wieloznaczeniowość, ponieważ sposoby jego rozumienia oraz analizy są bardzo dobrze rozwinięte, posiadają również szereg zastosowań w dyscyplinach naukowych zajmujących się edukacją1. Zbigniew Kwieciński zwraca uwagę, iż edukację można traktować jako zorganizowaną instytucję kształcenia i wychowania
(przy czym znaczącą rolę odgrywa tu szkoła, jako przestrzeń oddziaływań na
ucznia), bądź jako ogół przebytych doświadczeń, mających znaczący wpływ na
kształtowanie się tożsamości oraz kompetencji osoby. Rozumieć ją można również jako ogół interakcji jednostki ze światem – środowiskiem życia, doświadczanym przez nią w sposób subiektywny, mający znaczenie dla jej optymalnego
rozwoju2. Wśród przedstawionych powyżej możliwości rozumienia edukacji
szczególną rolę odgrywa instytucja szkoły. W definicji zaproponowanej przez
Czesława Kupisiewicza i Małgorzatę Kupisiewicz w Słowniku pedagogicznym
edukację traktuje się jako: „ogół procesów i zabiegów oświatowych i wychowawczych – przede wszystkim zamierzonych, lecz również okazjonalnych –
których celem jest wyposażenie wychowanka w wiedzę i umiejętności, a także
ukształtowanie jego osobowości stosownie do uznawanych w danym społeczeństwie wartości i ideału wychowawczego. Rezultatem edukacji ma być wszech1

W. Segiet, O związku edukacji z rodziną. Społeczne konteksty i jednostkowe biografie, Poznań 2013, s. 21.
2
Z. Kwieciński, Między patosem a dekadencją. Studia i szkice socjopedagogiczne,
Wrocław 2007.
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stronnie rozwinięty człowiek, tzn. osoba należycie ukształtowana pod względem umysłowym, społeczno-moralnym, zawodowym, kulturalnym i zdrowotno-fizycznym, przystosowana do życia w warunkach szybko zmieniającego się
świata, w tym – jak na przeł. XX i XXI w. – społeczeństwie wiedzy”3.
Tak rozumiana edukacja ma prowadzić nie tylko do zrozumienia świata
lecz również do jego zmiany. Stała się drogą prowadzącą społeczeństwa do
osiągnięcia wyższego poziomu rozwoju. Powszechna edukacja szkolna przyczyniła się do likwidacji analfabetyzmu oraz otwiera świat symboliczny dla
kolejnych pokoleń4. Jednak założenia szkolnej edukacji i jej główny cel, jakim
ma być wszechstronnie rozwinięty człowiek, zostały zakwestionowane przez
Marię Dudzikową, dla której szkoła będąca miejscem wszechstronnego rozwoju
ucznia jest mitem. Dążenia do osiągnięcia wyżej wymienionego celu sprowadzają się do programowych zapisów Ministerstwa Edukacji Narodowej, które
pozostają martwe, mimo wejścia w życie zakładanych reform. Znaczącą rolę
odgrywają tu również nauczyciele, których działalność edukacyjna mija się z
rzeczywistością szkolną5.
Państwo przejawiając troskę o przekazywanie młodym ludziom wiedzy,
potrzebnych umiejętności oraz uniwersalnych wartości prowadzi edukację w
sposób formalny w wyspecjalizowanych instytucjach społecznych jakimi są
szkoły. By proces ten przebiegał prawidłowo szkoły zatrudniają nauczycieli,
uważanych za ekspertów w zakresie procesu kształcenia. Jednak, aby ów proces
przyniósł oczekiwane rezultaty program oraz metody nauczania muszą przekładać się na sytuacje społeczne6. Formalna edukacja wymaga udziału ucznia i
nauczyciela. Pojmowanie roli nauczyciela i ucznia związane jest z przyjętym
poglądem na naturę ludzką. Tomiści pojmują człowieka jako ucieleśnionego
ducha, z kolei pragmatyści określają go jako biologiczno-socjologiczny fenomen charakteryzujący się zdolnością komunikowania się. Natomiast egzystencjaliści twierdzą, że człowiek sam tworzy swoją własną istotę. Zatem z punktu
widzenia każdej z tych filozofii zadania oraz role ucznia i nauczyciela przedstawiają się zupełnie inaczej. Nauczyciel realizujący program nauczania o układzie przedmiotowym jest autorytetem w zakresie treści oraz metod nauczania
dotyczących danego zasobu wiedzy. Uczeń w tym układzie jest osobą niedojrzałą, która uczęszcza do szkoły, aby zdobywać i doskonalić wiedzę. Jednakże
nauczyciel może przyjąć modle pracy na treściach programowych z orientacją
na proces, zwracając tym samym uwagę na dziecko. Ostatecznie rodzaj progra3

C. Kupisiewicz, M. Kupisiewicz, Słownik pedagogiczny, Warszawa 2009, s. 40.
H. Kostyło, Podwójny pozór w edukacji na przykładzie koncepcji Paula Freire’a,
[w:] Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej, red. M. Dudzikowa,
K. Knasiecka-Falbierska, Kraków 2013, s. 86.
5
M. Dudzikowa, Mit o szkole jako miejscu „wszechstronnego rozwoju” ucznia,
Kraków 2004, s. 143, 154.
6
G. L. Gutek, Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, Gdańsk 2003, s. 14-15.
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mu nauczania, metody kształcenia oraz atmosfera w szkole są konsekwencją
przyjęcia określonej koncepcji na temat natury ludzkiej. Kierunki filozoficzne
odgrywają znaczącą rolę w oświacie, wpływając na kształt różnych koncepcji
programów nauczania, jak również pomagają w analizie procesów edukacyjnych. Tak samo ideologie, które ukształtowały punkt widzenia Zachodu na
kwestie społeczne i polityczne, wywarły wpływ na szkoły, programy kształcenia i style nauczania oraz uczenia się7.
Dokonując analizy współczesnych programów nauczania oraz przyglądając się standaryzacji wymagań programowych, wynikających z integracji Polski
z Unią Europejską, pomiarowi osiągnięć uczniów na poszczególnych etapach
kształcenia Andrzej Bogaj zauważa, iż: „standardy zastępują w praktyce szkolnej podstawę programową, powodują hamowanie rozwoju umysłowego
uczniów, ich autentycznego wysiłku myślenia, poszukiwania rozwiązań oraz
własnych interpretacji rzeczywistości, czego skutkiem jest m.in. bezkarność
intelektualna, dogmatyzm myślenia, postawy konformistyczne. W rezultacie
szkoła staje się miejscem wpajania faktów, schematów, nauczania kanonów”8.
Wynikiem takich działań jest powrót do krytykowanej idei szkoły tradycyjnej
Johanna Friedricha Herbarta, co przynosi przeciwstawne efekty od zakładanych
przez twórców reform9.
Niewydolność edukacyjną instytucji szkolnej dostrzega również Z. Kwieciński, jego zdaniem szkołą nie realizuje zadań, które do niej należą, nie uczy
bowiem znaczeń własnej i uniwersalnej kultury, tym samym nie daje elementarnej orientacji w świecie tym, którzy nie mogą pozyskać tych treści bez szkoły10. Jednocześnie zmianę tę sytuacji upatruje w radykalnej deetatyzacji edukacji, przywracając rodzinie prawo do najlepszego rozwoju dziecka. To instytucje
edukacyjne i procesy zachodzące wokół nich muszą przestać szkodzić dziecku,
dlatego warto zaprzestać kształcenia ich w instytucjach nieodpowiadających
wymaganiom współczesnego świata11. Szkoła stała się w opinii Aleksandra
Nalaskowskiego narzędziem destrukcji, rozbijającym człowieka na części: rozum (lekcje), ducha (religia) i ciało (wf), dokonując również rozbioru otaczającego nas świata12.
Dokonując przeglądu amerykańskiej tradycji badań nad programami
szkolnymi, Tomasz Szkudlarek podkreśla, iż zgodnie z nimi, szkoła może być
7

G. L. Gutek, Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, Gdańsk 2003, s. 18-19.
A. Bogaj, Pedagogika a praktyka oświatowa, [w:] Zmiana społeczna. Edukacja –
polityka oświatowa – kultura, red. R. Kwiecińska, J. M. Łukasik, Kraków 2012, s. 299.
9
Tamże, s. 299.
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Z. Kwieciński, Pedagogika i edukacja wobec wyzwania kryzysu i gwałtownej
zmiany społecznej, [w:] Alternatywy myślenia o/dla edukacji, red. Z. Kwieciński, Warszawa 2000, s. 8.
11
Tamże, s. 9.
12
A. Nalaskowski, Alternatywy i artefakty edukacji bogatej, [w:] Pedagogika alternatywna – dylematy teorii i praktyki, red. B. Śliwerski, Kraków 1998, s. 114.
8

305

traktowana w trojaki sposób: „Po pierwsze – jako służąca transmisji kultury,
przekazywaniu dorobku kultury minionych pokoleń pokoleniom wstępującym;
po drugie – jako instytucja wspomagająca rozwój jednostki, służąca indywidualności ucznia; po trzecie – może być rozumiana jako czynnik zmiany społecznej, jako instytucja przyczyniająca się do społecznego postępu”13. Każda z powyższych możliwości pojmowania szkoły została poddana krytyce. Pedagogika
krytyczna postrzega edukację jako element systemu społecznego, podlegającego
ściśle działaniom politycznym, które blokują możliwość zmiany społeczeństwa
w kierunku, dającym możliwość poszerzania zakresu wolności. W tej perspektywie edukacja posiada dwuznaczne oblicze, bowiem z jednej strony prowadzi
do zniewolenia, z drugiej zaś strony bez niej nie ma wyzwolenia14.
Szczególnie w Stanach Zjednoczonych szkole zarzuca się niedostateczny
stopień realizacji zadań związanych z transmisją kultury, kształceniem kompetencji niezbędnych do życia zastanym świecie. Ten konserwatywny nurt krytyki
oświaty zmierza do uczynienia ze szkoły sprawnego narzędzia transmisji kulturowej. W liberalnej fali krytyki, jak zaznacza T. Szkudlarek, krytyka szkoły
wynika z postrzegania jej jako instytucji niszczącej indywidualność uczniów,
wprowadzającej przemoc, uniformizm. Wszystko, co zrutynizowane, stereotypowe, przypisane do ucznia z góry, a niewynikające z jego potrzeb rozwojowych, niebędące rezultatem autonomicznej decyzji dotyczącej procesu uczenia
się, postrzegane jest jako niesprzyjające rozwojowi i blokujące tendencję samorealizacyjną dziecka. Oba nurty krytyki oświaty zorientowane są na dostosowanie szkoły do aktualnych warunków życia społecznego. Krytyce poddana została również społeczna funkcja szkoły, a jej celem stało się odsłanianie tych
aspektów oświaty, które zmianę społeczną czynią niemożliwą lub bardzo trudną15. Jak zauważa Lech Witkowski, bez analizy mechanizmów i struktur życia
społecznego nie jest możliwa rzeczywista i głęboka krytyka założeń systemu
oświaty, krytyka edukacji możliwa jest przede wszystkim jako krytyka społeczeństwa16.
Edukacja została uszkolniona, zauważa Ivan Illich, a wraz z nią rzeczywistość społeczna, którą należałoby odszkolnić, ponieważ wywiera ona na społeczeństwo (na całym świecie) antyoświatowy wpływ. Od szkoły zależy życie
rodzinne, życie miejskie, odpoczynek, praca, również polityka. Z jednej strony
szkoła jest instytucją wysoko cenioną za świadczone usługi, z drugiej zaś dzia13

T. Szkudlarek, Wyzwanie pedagogiki krytycznej, [w:] Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki, T. Szkudlarek, B. Śliwerski, Kraków 2010, s. 12.
14
T. Szkudlarek, Pedagogika krytyczna, [w:] Pedagogika. Podręcznik akademicki,
t. 1, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Warszawa 2009, s. 365-366.
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T. Szkudlarek, Wyzwanie pedagogiki krytycznej, [w:] Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki, T. Szkudlarek, B. Śliwerski, Kraków 2010, s. 12-16.
16
L. Witkowski, Edukacja i humanistyka. Nowe (kon)teksty dla nowoczesnych nauczycieli, Warszawa 2007, s. 164.
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łania przez nią podejmowane postrzegane są jako bardzo kosztowne, niezwykle
złożone o tajnym charakterze i niskiej efektywności. Szkoła stała się globalną
religią, do której zostajemy zobligowani obowiązkiem szkolnym, który należy
znieść17. Według I. Illicha szkoła nie sprzyja nauce, a staje się miejscem przypisywania uczniom ról społecznych, które związane są z kształceniem, nie zaś z
procesem uczenia się. Natomiast kształcenie polega na wyborze odpowiednich
okoliczności sprzyjających nauce18.
Roland Meighan zamiast likwidacji szkół proponuje flexischooling, który
polega na partnerskiej oraz aktywnej współpracy rodziców ze szkołą: „Jeśli na
jakimś etapie rozwoju dziecka (szkoła) jest potrzebna, to wówczas posyłamy je
do niej; jeśli nie – to uczymy dziecko w domu”19. Flexischooling nie określa
jednoznacznie miejsca edukacji, ponieważ może być ich wiele, poprzez szkołę,
dom, bibliotekę, miejsce pracy, muzeum czy plac zabaw. Natomiast w procesie
dydaktycznym obecność nauczyciela nie jest niezbędna, a samo nauczanie nie
jest synonimem instruowania lecz może być prowadzone poprzez symulację
sytuacyjną lub przez pomaganie uczniowi w odnajdywaniu jego własnych możliwości20. Problem szkoły, jak zauważa R. Meighan, w głównej mierze polega
na skostniałości systemu edukacji, który ma swoje korzenie w myśleniu starymi
kategoriami, aktualnymi ponad 100 lat temu, kiedy to powstał system powszechnego szkolnictwa21.
Szkoła, która nie radzi sobie z wyzwaniami współczesności traci zaufanie
rodziców, którzy zatroskani są o przyszłość swoich dzieci. Wielokrotnie ratunkiem okazują się alternatywne systemy edukacji, które na nowo zdefiniowały
pojęcie szkoły, czyniąc ją instytucją przyjazną i otwartą na potrzeby ucznia.
John Holt tak odnosi się do potrzeby przebudowy systemu edukacji: „Jedynie
wtedy, kiedy wszyscy rodzice – nie tylko bogaci – otrzymają w edukacji swoich
dzieci prawdziwie wolny wybór, kiedy będą mogli zabrać dzieci ze szkoły,
która im nie odpowiada i zarazem spośród wielu innych wybrać nową lub otworzyć własną, lub wykształcić dzieci zupełnie poza szkolnictwem – jedynie
wówczas my, nauczyciele, będziemy mogli (...) stać się profesjonalistami, w
sposób nieskrępowany praktykującymi ważną, cenioną i szanowaną umiejętność i sztukę”22. Ponadto J. Holt zdecydowanie sprzeciwia się edukacji oderwanej od czynnego życia, którą realizują szkoły, opowiadając się za celowym i
sensownym życiem i pracą, określając je mianem działania, które jest zarazem
procesem uczenia się. System przymusowej edukacji szkolnej jest zaś w jego
17
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opinii najniebezpieczniejszym wynalazkiem ludzkości, który w obrzydliwy i
nieludzki sposób kształci ludzi, zatem należy się go pozbyć i pozwolić ludziom
kształtować się samodzielnie23.
A. Nalaskowski stwierdza, że edukację trzeba wymyśleć na nowo, bowiem obecna jest szpetnym modelem24. Rozumienie edukacji nieustannie podlega zmianom, przybierając rozmaite formy. Również zdaniem Z. Kwiecińskiego nadchodzi czas na nową edukację, kształtującą w jednostkach zdolność do
refleksyjności, do krytycznego deliberowania świata, kultury oraz własnego
człowieczeństwa, w procesie ciągłego uczenia się i współdziałania z innymi25.
2. Założenia edukacji alternatywnej
Czesław Kupisiewicz wskazuje, iż w drugiej połowie XX wieku reformy
oświaty skupiały się w obrębie trzech głównych strategii:
1. Strategia descholaryzacyjna, która wymierzona była przeciwko
koncepcji szkoły tradycyjnej, opierającej się na założeniach pedagogiki J. F.
Herbarta;
2. Strategia alternatywna, ukierunkowana na zastąpienie szkoły przez
rozwiązania alternatywne wobec niej;
3. Strategia ustawicznego doskonalenia szkoły, zmierzająca do
zachowania dotychczasowego modelu szkoły, przy równoczesnym,
ustawicznym doskonaleniu realizowanych przez ten model celów, treści, a także
stosowanych w nim metod, środków i organizacyjnych form pracy
dydaktyczno-wychowawczej.
W niniejszym opracowaniu szczególną uwagę zwracam na strategię
alternatywną. Używając terminu alternatywa stajemy przed pewnym wyborem
– dylematem, jak wskazuje Bogusław Śliwerski. Alternatywna zakłada
przynajmniej dwuwymiarowość sytuacji wyboru, dopuszczając zarazem
wielorakość danego zjawiska. W przypadku edukacji alternatywność objawia
się co najmniej dwiema możliwościami wyboru w sferze uczenia się człowieka.
Wybór ten winien dokonywać się między różnymi, wzajemnie wykluczającymi
się ofertami, na przykład: kształcenie publiczne a niepubliczne, tradycyjne a
innowacyjne, adaptacyjne a emancypacyjne, autorytarne a antyautorytarne26. B.
Śliwerski zwraca uwagę, iż alternatywa jest pojęciem pozytywnym,
wynikającym z konstruktywnej krytyki, wypływającej z potrzeby zmiany, gdy
23

J. Holt, Zamiast edukacji, Kraków 2007, s. 27-28.
A. Nalaskowski, Wymyślmy to!, [w:] Pedagogika alternatywna. Postulaty, projekty, kontynuacje. Teoretyczne konteksty alternatyw edukacyjnych i wychowawczych,
T. 1, red. B. Śliwerski, Kraków 2007, s. 25.
25
Z. Kwieciński, Pedagogie postu. Preteksty – konteksty – podteksty, Kraków
2012, s. 404.
26
B. Śliwerski Edukacja alternatywna. Dylematy teorii i praktyki, [w:] red. Z.
Kwieciński, Alternatywy myślenia o/dla edukacji, Warszawa 2000, s. 13.
24
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edukacja tradycyjna czy idea szkoły powszechnej nie spełniają oczekiwań im
stawianych27. Kristian Kunert wskazuje, aby pojęcie edukacji alternatywnej
rozumieć w szerokim kontekście alternatywy, uwzględniając w tym rozumieniu
zarówno szkoły, które wyłoniły się z klasycznej pedagogiki reform, jak i te,
które wywodzą się z pedagogiki krytycznej i znalazły swoje politycznosocjalno-emancypacyjne uzasadnienie28.
Wśród wielu przyczyn pojawiania się alternatyw w edukacji B. Śliwerski
wymienia „spontaniczne lub zamierzone, wykoncypowane odrzucenie tego, co
w jej dotychczasowym wymiarze jest dominujące, utrwalone i uznane przez
odrzucających za niegodne kultywowania”29. Edukacyjne ruchy alternatywne
charakteryzują się spontanicznością, żyją własną utopią, nie podporządkowując
się żadnym formalnym strukturom organizacyjnym państwa, kierując się
przekonaniem o tym, czego w edukacji lub poprzez nią nie chcą dalej
urzeczywistniać. Zatem, aby mogła zaistnieć edukacja alternatywna, musi być
spełniony warunek negatywnego rozpoznania w obszarze rzeczywistości tego,
czego pedagodzy nie zamierzają kontynuować lub uwzględniać we własnej
działalności. W ten sposób edukacja alternatywna może stać się próbą ucieczki
od rzeczywistości lub faktycznym podjęciem działań zmierzających do
dokonania zmian w edukacji30. C. Kupisiewicz wskazuje, iż do rozwoju szkół
alternatywnych przyczynili się w znacznym stopniu, w latach 60. XX wieku,
radykalni krytycy szkoły tradycyjnej – descholaryzatorzy, uznający szkołę za
instytucję anachroniczną, domagając się jej zlikwidowania, bądź zastąpienia
alternatywnymi instytucjami edukacyjnymi. Rezultatem owej krytyki,
poczynając od Stanów Zjednoczonych, zaczęły pojawiać się liczne szkoły
alternatywne, wśród których należy wymienić np. wolne szkoły (free schools),
otwarte klasy (open classrooms), akademie uliczne (street academies), czy
szkoły bez ścian (schools without walls)31. Ponadto Wincenty Okoń wskazuje
na spontanicznie powstające szkoły eksperymentalne w USA np. Johna
Deweya, W. H. Kilpatricka czy C. Washburne’a. Zjawisko to miało również
miejsce w Europie, gdzie do założycieli szkół alternatywnych należą między
innymi C. Freinet, A. Neil, T. Łopuszański32. S. Kawula zauważa, że to dzięki
odwadze wyobrażania sobie świata innego od tego, jakim jest oraz chęci
27

B. Śliwerski, Edukacja alternatywna, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, Nr
1(17)/2002, s. 94.
28
K. Kunert, Rola szkół alternatywnych w systemie oświatowym RFN, [w:] Pedagogika alternatywna. Dylematy praktyki, red. K. Baranowicz, Kraków 2000, s. 38.
29
B. Śliwerski Edukacja alternatywna. Dylematy teorii i praktyki, [w:] red. Z.
Kwieciński, Alternatywy myślenia o/dla edukacji, Warszawa 2000, s. 14.
30
Tamże, s. 14-15.
31
C. Kupisiewicz, Szkoła alternatywna – definicje, rodzaje, ocena, perspektywa
rozwoju, [w:] Edukacja alternatywna w XXI wieku, red. Z. Melosik, B. Śliwerski, Poznań – Kraków 2010, s. 18-19.
32
W. Okoń, Dziesięć szkół alternatywnych, Warszawa 1997, s. 13-14.
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działania na rzecz urzeczywistnienia tej wizji, zrodziła się edukacja
alternatywna33.
Rozpatrując kryterium alternatywy w edukacji B. Śliwerski
wyszczególnia wiele cech, które lokują dany typ edukacji w grupie
alternatywności. Decyduje o tym między innymi odmienna propozycja ruchu w
stosunku do istniejących w danej rzeczywistości powszechnych rozwiązań oraz
tworzony przez nie własny system krytyki, obalający dotychczasowe mity,
konwencje oraz przesądy dotyczące edukacji. Celem alternatywnych ofert
edukacyjnych nie jest uczynienie z nich jedynie słusznych i wartościowych
rozwiązań, ani obalenie systemu czy doprowadzenie do anarchii, a życie ludzkie
postrzegane jest w perspektywie horyzontalnej, gdzie edukacja ma charakter
antyinstytucjonalny i jest celem samym w sobie. Edukacja alternatywna bazuje
na bezinteresowności, dialogu i prawie do samorealizacji, wolności i wyobraźni,
występując w obronie zagrożonej suwerenności każdego jej podmiotu,
szczególnie dzieci i młodzieży34.
W edukacji alternatywnej kluczową rolę, jak zauważa S. Kawula, zajmuje
diagnozowanie osiągnięć rozwojowych dzieci, przy wykorzystaniu głównie
technik obserwacyjnych, z zaniechaniem ocen ilościowych. W tym kontekście
dokonuje się zmiana funkcji szkoły z selekcyjnej na wspierającą rozwój dzieci.
Chodzi o to, by szkoła stała się w końcu terenem nabywania przez dzieci
prawdziwych, przydatnych doświadczeń, terenem otwartym na i dla rodziców,
gdzie dziecko będzie miało szansę praktycznej nauki i rozwoju przez twórczą
aktywność35.
Zakończenie
Coraz większe zainteresowanie rodziców alternatywnymi formami
edukacji wskazuje na pogłębiający się kryzys w szkolnictwie. Szkoła, która
miała być miejscem wszechstronnego rozwoju ucznia okazała się, jak
zauważyła M. Dudzikowa, mitem. Natomiast I. Illich czy J. Holt całkowicie
zrezygnowaliby z instytucji szkoły, na rzecz intencjonalnego uczenia się.
Alternatywne szkoły nastawione na autentyczny i twórczy rozwój ucznia,
pozwalający na pogłębianie własnych zainteresowań, nie zdominują
szkolnictwa publicznego, wnoszą jednak nową jakość do edukacji.

33

S. Kawula, Szkoła alternatywna. Z teorii i praktyki szkół waldorfskich, Olsztyn
1994, s. 6.
34
B. Śliwerski Edukacja alternatywna. Dylematy teorii i praktyki, [w:] Alternatywy
myślenia o/dla edukacji, red. Z. Kwieciński Warszawa 2000, s. 17-18.
35
S. Kawula, Szkoła alternatywna. Z teorii i praktyki szkół waldorfskich, Olsztyn
1994, s. 7.
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Streszczenie
Edukacja jest procesem, który rozpoczyna się w sposób spontaniczny już
w środowisku rodzinnym. Następnie w sposób metodyczny odbywa się w
przestrzeni szkolnej. Szkoła jako miejsce obowiązkowej, gwarantowanej przez
państwo edukacji, stała się obecnie obiektem krytyki, coraz częściej płynącej z
ust rodziców. Problemem stały się nie tylko niskie efekty dydaktyczne osiągane
przez uczniów, słaby poziom nauczania czy nieprzydatność przekazywanej
wiedzy w życiu, ale również przemoc, agresja oraz pojawianie się w szkołach
środków odurzających. Z podobnymi problemami borykały się szkoły już w
latach 60/70. XX wieku, co zaowocowało powstaniem licznych szkół
alternatywnych, które obecnie ponownie zyskują na znaczeniu. Wśród
alternatywnych form edukacji należy wymienić szkoły demokratyczne, szkoły
oparte na ideach Marii Montessori czy edukację domową. Coraz większe
zainteresowanie rodziców alternatywnymi formami edukacji wskazuje na
pogłębiający się kryzys w szkolnictwie. Szkoła, która miała być miejscem
wszechstronnego rozwoju ucznia okazała się, jak zauważyła M. Dudzikowa,
mitem. Natomiast I. Illich czy J. Holt całkowicie zrezygnowaliby z instytucji
szkoły, na rzecz intencjonalnego uczenia się. Alternatywne szkoły nastawione
na autentyczny i twórczy rozwój ucznia, pozwalający na pogłębianie własnych
zainteresowań, nie zdominują szkolnictwa publicznego, wnoszą jednak nową
jakość do edukacji.
Summary
Education is a process that begins in a spontaneous manner already in the
family. Then methodically takes place in the school. The school as a place of
compulsory education guaranteed by the state, has now become the object of
criticism, is increasingly flowing with paragraph parents. The problem has become not only the effects of low educational attainment of students, poor level
of education or unsuitability of the knowledge in life, but also violence, aggression, and appearances in schools of drugs. Similar problems are faced school in
the 60/70. Twentieth century, which has resulted in a number of alternative
schools, which now again gaining importance. Growing interest in alternative
forms of education of parents indicates the deepening crisis in education. The
school, which was to be a place for the comprehensive development of the student turned out to be, as noted by M. Dudzikowa, a myth. In contrast, I. Illich
and J. Holt totally would give up school institutions in favor of intentional
learning. Alternative schools focused on authentic and creative development of
the student, allowing the advancing their own interests, not dominate public
education, however, bring a new quality to education.
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Wybrane zagadnienia
Wstęp
W każdej zbiorowości ludzkiej szeroko ujmowane procesy edukacji są
przedmiotem szczególnej troski społecznej. Wypracowany sposób i poziom
edukacji stanowi bowiem jeden z najistotniejszych filarów rozwoju oraz przetrwania całej wspólnoty. Współcześnie implikuje on nie tylko rzeczywisty stan
zaawansowania ekonomicznego, technologicznego, militarnego etc. w danym
systemie społecznym, lecz przede wszystkim przesądza o zachowaniu tożsamości kulturowej oraz stabilnym trwaniu określonej społeczności w coraz bardziej
zglobalizowanym świecie. Wielu badaczy problemu, zarówno w ramach opracowań teoretycznych, jak i refleksji formułowanych na podstawie empirii i
praktyki, stwierdza, iż dzisiejsza „edukacja, w tym przede wszystkim wychowanie, znalazły się w trudnej sytuacji społecznej – z jednej strony pod presją
programów ukierunkowanych na kształcenie głównie czynności przydatnych
życiowo, skuteczności w warunkach współczesnej cywilizacji […] Z drugiej
strony – ze świadomością zobowiązań wobec kultury narodowej i jej >>centrum<< wiązanego m. in. z niekwestionowaną pozycją wartości wyższych, wobec tradycji odwoływania się do humanistycznych ideałów człowieczeństwa
[…] kojarzonego z tożsamością chrześcijańską”1. Jest to zjawisko uwidaczniające się na wszystkich poziomach edukacji, lecz szczególnie niekorzystne skutki
przynosi ono w obszarze kształcenia akademickiego, mającego przyczyniać się
do formowania elit naszego społeczeństwa, dających rękojmię pomyślnego
rozwoju naszej wspólnoty.
Edukacja akademicka, coraz mocniej skoncentrowana wokół wiedzy i
kompetencji bardziej związanych ze sferą „mieć” niż „być”, znalazła się dzisiaj
w pewnej opresji natury aksjologicznej – opresji związanej z realizacją wartości
wyższych, z efektywnym przekazywaniem humanistycznych ideałów konstytutywnych dla naszej kultury. Wraz z postępującą komercjalizacją szkolnictwa
wyższego „możemy mieć do czynienia na wielką skalę z […] procesem inflacji
jakości wyższego wykształcenia […] dyplomy formalnie równoważne i pełnoprawne w istocie przysłaniają głęboką nierównoważność i nieporównywalność
kompetencji […] następują procesy inflacyjne, polegające na traktowaniu samego dyplomu jako wartości samoistnej […] oderwanej od merytorycznej

1

K. Olbrycht, Wychowanie wobec wartości utylitarnych [w:] J. Gajda (red.), O nowy humanizm w edukacji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Warszawa 2000, s. 98.
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kompetencji związanej z tym dyplomem”2, a przede wszystkim nie potwierdzonej odpowiednią formacją etyczno-aksjologiczną. W kontekście powyższego
zagrożenia, problem kształtowania kondycji moralnej uczestników życia akademickiego wydaje się być jednym z kluczowych we współczesnych realiach
edukacyjnych. Odwrócenie niekorzystnych tendencji w dużej mierze zależy od
stanu oraz rzeczywistego poziomu kultury pedagogicznej nauczycieli akademickich, traktowanej jako fundament dla wszechstronnego formowania młodych generacji naszego społeczeństwa. Celem referatu jest analiza trzech zasadniczych komponentów kultury pedagogicznej w perspektywie działalności naukowo-dydaktycznej nauczycieli akademickich, tj. jej elementu intelektualnego,
emocjonalnego oraz behawioralnego. Należy stwierdzić, iż jej aktualny kształt
oraz realne oddziaływanie na całą wspólnotę studentów determinuje daleko
idące skutki nie tylko w wymiarze mikrospołecznym, tzn. w ramach edukacyjnych interakcji z poszczególnymi jednostkami zdobywającymi wyższe wykształcenie. W tym samym stopniu determinuje ona bowiem konsekwencje w
skali mezo- i makrospołecznej, to jest w sferze rozwoju całego społeczeństwa,
zasilanego pracą jednostek dysponujących (obok odpowiednich zasobów wiedzy fachowej) uwewnętrznionym kanonem kultury wraz z obowiązującą w nim
aksjologią i etyką.
1. Kultura pedagogiczna na tle kultury ogólnospołecznej
Kultura pedagogiczna jest jedną z kategorii holistycznie ujmowanej kultury danej wspólnoty i łączy się ze zjawiskiem profesjonalizacji oraz zróżnicowania zawodowego, powszechnie występującym w realiach współczesnych
zbiorowości. W dzisiejszych, rozwiniętych społeczeństwach „w zależności od
typu zawodu mówimy o różnych kulturach, m.in. o kulturze pedagogicznej”3.
Jest ona blisko usytuowana względem kultury pracy oraz kultury organizacyjnej
panującej w określonym środowisku zawodowym i zostaje ukształtowana zgodnie z obowiązującym systemem kultury sensu largo. Jak podkreśla K. DurajNowakowa, to „kultura wyznacza pozostałe aspekty życia i aktywności nauczycieli, tzn. i te socjalizacyjne i te personalizacyjne i te profesjonalizacyjne. Kultura pozostaje wyznacznikiem […] procesów humanizacji osoby nauczyciela
jako podmiotu społeczno-zawodowego”4.
W kontekście problematyki relacji zachodzących pomiędzy kulturą ogólnospołeczną a kulturą pedagogiczną nauczycieli, warto w tym miejscu przywo2

Z. Kwieciński, Rynek edukacyjny a demokracja: sprzeczne wyzwania [w:] R. Kubinowski (red.), Kultura, wartości, kształcenie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń
2004, s. 81.
3
J. Gajda, Antropologia kulturowa. Wprowadzenie do wiedzy kulturze, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003, s. 22.
4
K. Duraj-Nowakowa, Nauczyciel. Kultura – osoba – zawód, Wydawnictwo „Mediator” Kielce 2000, s. 22-23.
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łać refleksję B. Suchodolskiego, próbującego wyjaśnić jakimi drogami podmiot
dochodzi do wyrobienia w sobie kultury. Możemy bowiem założyć, iż będzie to
jednocześnie szlak wiodący ku kulturze pedagogicznej nauczycielareprezentanta danej wspólnoty kulturowej. Zdaniem B. Suchodolskiego „droga
do kultury prowadzi przez szukanie więzi, przez dorastanie do wspólnoty”5.
Sam proces osiągania kultury wymaga według niego realizacji następujących
kroków:
• wypracowania przez podmiot „umiejętności coraz głębszego uczestnictwa własną osobowością w tych wszystkich procesach i działaniach, w których […] bierzemy udział […] im lepiej człowiek potrafi nasycać swe czyny i
swe poglądy samym sobą, tym podatniejszy jest na uprawę kultury”6;
• przyjęcia właściwej postawy względem cenionych we wspólnocie
wartości, gdyż prawidłowa „postawa, jaką wobec nich winniśmy zajmować, to
postawa kształcenia. Nie są one narzędziem naszej biernej wygody, ani narzędziami naszych korzyści. To raczej one nam, a nie my im stawiamy wymagania
[…] droga do kultury wiedzie przez posłuszeństwo tym wymaganiom”7 w każdych okolicznościach życia;
• stałego dążenia do stanu wewnętrznej harmonii przejawiającej się w
„jednolitości i pełni. Dochodzimy do niej w takich chwilach, w których przeżywamy coś całym sobą, wówczas, gdy jakaś prawda, jakieś prawo, jakieś działanie, jakiś zamiar porywają nas całkowicie […] gdy pochłaniają nas całych, a
nie tylko jako obywateli, lub nas jako estetów, lub nas tylko jako uczonych […]
w osiąganiu takiej jednolitości odnajdujemy drogę do kultury”8, która z kolei
może znaleźć swoje odzwierciedlenie w każdym aspekcie egzystencji danej
jednostki, zarówno tym osobistym, jak i zawodowym. Stąd istnieje bezpośredni
związek zachodzący pomiędzy powyższym schematem procesu enkulturacji a
kulturowym wymiarem pedagogicznej działalności nauczycieli akademickich.
Rozpowszechnione w literaturze przedmiotu sposoby definiowania pojęcia „kultura pedagogiczna” ujmują interesujące nas zagadnienie w sposób dość
zróżnicowany. Dla celów egzemplifikacji przywołajmy dwa stanowiska znawców przedmiotu. Według I. Jundziłł, kultura pedagogiczna (rozpatrywana w
realiach poprzedniego systemu społeczno-politycznego) „przejawia się w […]
zdobywaniu wiedzy o wychowaniu, we wrażliwości na sprawy dotyczące dzieci
i młodzieży, w poczuciu odpowiedzialności za młode pokolenie i znajduje najpełniejszy wyraz w prawidłowym oddziaływaniu wychowawczym na dzieci,

5

B. Suchodolski, Uspołecznienie kultury, Warszawa 1937 [w:] J. Gajda, Antropologia kulturowa. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, Wydawnictwo Adam Marszałek,
Toruń 2003, s. 271.
6
Tamże, s. 269.
7
Tamże, s. 270.
8
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młodzież i ludzi dorosłych”9. Dla naszych analiz bardziej wartościowe poznawczo wydaje się być współczesne, bardziej precyzyjne ujęcie kultury pedagogicznej, zawarte w Encyklopedii pedagogicznej XXI wieku. Zdaniem jej autorów
termin ten oznacza „spójny zestaw zinternalizowanych przez jednostkę, grupę
społeczną, społeczność postaw pedagogicznych (wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych)”10. Zgodnie z tematem naszych rozważań w tym miejscu
szczególnie interesować nas będzie społeczność nauczycieli akademickich.
2. Aspekty kultury pedagogicznej
Analizując problematykę akademickiej kultury pedagogicznej, nie należy
zapominać, iż ogólnie ujmowana „kultura pedagogiczna […] przejawia się i
kształtuje w następujących układach, interakcjach-relacjach: nauczyciel –
uczeń, wychowanek, nauczyciel – rodzice, środowisko, nauczyciel – nauczyciel, nauczyciel – kadra kierownicza […], nauczyciel – związek zawodowy
[…], nauczyciel – instytucje państwowe, samorządowe i organizacje społeczne,
nauczyciel – własna rodzina. W każdym z tych układów nauczyciel jest jednocześnie dawcą i biorcą. Z bogatego zestawu relacji najważniejszy jest pierwszy”11. Z tego powodu w tym artykule skupimy się właśnie na tym układzie (tj.
interakcjach pomiędzy nauczycielem akademickim a jego studentami).
W zakresie przedmiotowym kultury pedagogicznej wyróżnić można kilka
równorzędnych wymiarów czy też komponentów interesującego nas zjawiska:
• aspekt intelektualny – obejmuje wiedzę nauczyciela niezbędną dla
efektywnego kształcenia i wychowania. Przy czym, warunkiem koniecznym
jest, aby była to wiedza o charakterze funkcjonalnym, tzn. wiedza oddziałująca
na praktykę pedagogiczną danego nauczyciela, możliwa do zastosowania przez
niego w konkretnych, codziennych realiach szkolnych;
• aspekt emocjonalny – łączy się z życzliwym stosunkiem wobec dzieci
i młodzieży traktowanych podmiotowo (nie zaś jako przedmiot oddziaływań
dorosłych) oraz – co za tym idzie – z respektowaniem prawa innych do własnych przeżyć, przekonań i poglądów;
• aspekt behawioralny – dotyczy umiejętności oraz sprawności w zakresie konfrontowania zgromadzonej wiedzy z uznawanymi wartościami i normami w celu kształtowania odpowiedniej hierarchii wartości i norm12.
Każdy z tych komponentów odgrywa niezwykle istotną rolę i jest wręcz
niezbędny w efektywnych procesach edukacji uniwersyteckiej, z jednej strony
9

I. Jundziłł, Rola zawodowa pedagoga szkolnego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1980, s. 159.
10
Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Tom 2,Wydawnictwo Akademickie
„Żak”, Warszawa 2003, s. 973.
11
W. Pomykało (red.), Encyklopedia pedagogiczna, Fundacja Innowacja, Warszawa 1993, s. 437.
12
K. Duraj-Nowakowa, op. cit., s. 29.
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zmierzającej do jak najlepszego wyszkolenia młodych ludzi do wykonywania
określonego zawodu, a z drugiej zaś – co należy podkreślić ze szczególnym
naciskiem – do przekazania niezbędnego kanonu kulturowego. Edukacja wyższa nie może być bowiem postrzegana wyłącznie w kategoriach dostarczania
odpowiednio przygotowanego „materiału ludzkiego” na rynek pracy. Nie chodzi tu przecież o kształtowanie automatycznie wykonujących swoje zadania
uprzedmiotowionych pracowników. Celem jest wszechstronna formacja kulturowa pełnoprawnego członka wspólnoty, funkcjonującego w najróżniejszych
sferach i organizacjach życia społecznego. Zgodnie z taką optyką kultura pedagogiczna nauczycieli akademickich stanowi jeden z kluczowych gwarantów
podmiotowych (a nie przedmiotowych) relacji pomiędzy wykładowcą a jego
studentami, które w przyszłości przełożą się na jego własne działania i stosunki
społeczne. Stąd też duże znaczenie w kontekście kultury pedagogicznej akademików ma problematyka transmisji społecznie doniosłych wzorów i wartości
kultury.
3. Kultura pedagogiczna a transmisja wzorów i wartości kultury
Kultura pedagogiczna wykładowców wskazuje studentom wzory zachowania, w tym również wzory osobowe, kształtujące nie tylko ich aktywność
uniwersytecką, lecz co oczywiste, ich wszelką działalność oraz postawę profesjonalną i życiową. Z tego powodu szczególny nacisk kładzie się „na wzory
integralne – będące regulatorem wszystkich aspektów życia człowieka i stanowiące podstawę dla osobowości […] Procesowi identyfikacji i projekcji w
kształtowaniu postaw poprzez wzory przypisuje się duże znaczenie”13. Transmisja koherentnego kanonu wzorów i wartości w całościowo ujmowanym procesie
edukacji wyższej stanowi bowiem – zaakcentujmy raz jeszcze – nie mniej istotne zadanie niż przekaz profesjonalnej wiedzy oraz praktycznych kompetencji
związanych z zawodem, jaki w efekcie kształcenia akademickiego mają zdobyć
studenci. Jak podkreśla C. Banach, „doskonalenie nauczycieli, a w tym wiedza
o wartościach i założeniach aksjologicznych wychowania powinna sprzyjać
kształtowaniu nauczyciela – podmiotu życia społecznego, wyzwalającego potencjał intelektualny, gospodarczy, kulturalny”14 całego społeczeństwa. Aby tak
się rzeczywiście stało, kultura pedagogiczna musi łączyć się z afirmacją spójnego katalogu wartości i postaw etycznych, a także – najogólniej rzecz ujmując –
z pewnymi założeniami aksjologicznymi obecnymi w codziennej działalności
nauczycieli akademickich. Mówiąc o nieodzownych wartościach, wśród znawców przedmiotu panuje przekonanie, że idzie tu o ogólnoludzkie wartości mające charakter uniwersaliów – to znaczy o dobro, prawdę i piękno. Możemy ten
katalog uszczegółowić poprzez stwierdzenie, iż „zadaniem edukacji jest kształ13

J. Gajda, Antropologia kulturowa. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, op. cit., s. 29.
C. Banach, Wartości edukacji – warunkiem poznawania i rozumienia świata i
siebie [w:] J. Gajda (red.), O nowy humanizm w edukacji, Kraków 2000, s. 387.
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towanie wartości uniwersalnych: prawdy, dobra i piękna. Wśród wartości
współcześnie traktowanych jako uniwersalne szczególne miejsce zajmują […]
prawo do życia w wolności, podmiotowość i tożsamość człowieka, godność,
odpowiedzialność […]”15. W tym miejscu skupimy się na wyżej wskazanych
trzech nadrzędnych wartościach i odniesiemy je do zadań pedagogicznych wiążących się z pracą wykładowców uniwersyteckich.
Dobro jako kluczowa wartość wszelkich działań ludzkich od dawna stanowi przedmiot głębokiej refleksji filozoficznej, aksjologicznej, teologicznej
etc. Misja każdego nauczyciela wiąże się z ukierunkowaniem jego profesjonalnej aktywności w stronę dobra wychowanka. Konieczna jest tutaj odpowiednia
postawa oraz stosunek względem młodego człowieka. Analizując problematykę
dobra oraz jego znaczenia w działalności nauczycieli akademickich, należy
podkreślić, iż „w kulturze pedagogicznej wartość podstawową stanowi dobro
człowieka […] upowszechnianie kultury pedagogicznej powinno polegać na
[…] dostrzeganiu spraw innych ludzi, na umiejętności wczuwania się w przeżycia innych […] i uwzględnianiu ich punktu widzenia”16. Postulat ten jawi się
jako szczególnie istotny w kontekście współczesnego oblicza wyższej uczelni,
coraz częściej postrzeganej jako zespół specjalistów dysponujących zaawansowaną wiedzą w wielu różnorodnych dyscyplinach, lecz jednocześnie nie zawsze
pamiętających o podmiotowym traktowaniu swoich studentów. W takich okolicznościach z pola uwagi znika fakt, iż praca akademików nie wiąże się wyłącznie z bezosobowym przekazywaniem porcji wiedzy masom anonimowych
odbiorców. Stąd konieczność ciągłego akcentowania, iż „niezwykle istotnym
elementem kultury pedagogicznej jest nastawienie na człowieka, jest życzliwe
zainteresowanie człowiekiem […] jest to umiejętność nawiązywania i utrzymywania życzliwych stosunków międzyludzkich. Jednym słowem, jest to wrażliwość […] połączona z postawą opiekuńczą – życzliwej pomocy”17 wobec
młodych uczestników procesu edukacji.
W kontekście prawdy jako wartości nadrzędnej w pracy nauczyciela
akademickiego interesujące i bardzo aktualne refleksje znajdujemy w dziełach
B. Suchodolskiego. Jego zdaniem „osiąga kulturę ten, kto buduje w sobie rzetelny stosunek do prawdy, do tajemnicy bytu, do myśli własnej, a nie tylko ten
kto posiada wysokie wykształcenie naukowe. Żyje w kulturze człowiek, który w
działaniu daje wyraz miłości ojczyzny, a nie tylko historyk, który zna dokładnie
jej dzieje”18. Kultura pedagogiczna ściśle koresponduje z kulturą osobistą każdego wykładowcy, w tym z wartościami i wzorami tworzącymi jego kulturową
tożsamość.
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„Niekulturalnym człowiekiem – mimo pozorów – jest ten, kto dzieła,
które powinny go kształcić, traktuje w sposób czysto użytkowy […] kto uprawia naukę dla zysku”19, bowiem w ten sposób porzuca on prawdę na rzecz wartości wyłącznie materialnych i – co szczególnie niekorzystne – następnie rozpowszechnia taką postawę wśród swoich wychowanków.
Piękno jako wartość indukowana w procesie edukacji w dzisiejszych realiach domaga się szczególnej uwagi ze strony nauczycieli akademickich. Praktyczność, utylitarność przekazywanej wiedzy oraz komercjalizacja samej edukacji wyższej powoduje odsunięcie na dalszy plan humanistycznego imperatywu obcowania ze sferą piękna. Jeszcze raz podkreślmy w tym miejscu fakt, iż
kultura pedagogiczna wykładowców determinuje hierarchię wartości wychowanków, a tym samym również ich stosunek względem wartości estetycznych
oraz kreuje ich potrzeby estetyczne. Od kształtu kultury pedagogicznej zależy w
dużej mierze wrażliwość estetyczna młodych ludzi. Kultura pedagogiczna nauczycieli akademickich pozwala bowiem modelować postawy estetyczne wychowanków i w ten sposób pośrednio decyduje o tym, czy będą oni – najogólniej mówiąc – realizować postmodernistyczny kult piękna, kult ciała, kult doskonalenia zewnętrzności czy też na pierwszym miejscu postawią piękno i bogactwo wewnętrzne, kształtowane dzięki obcowaniu z książką, muzyką czy
ogólnie ujmowaną sztuką.
4. O znaczeniu dialogu - kultura pedagogiczna a kultura komunikacyjna
W kontekście rozważań dotyczących kultury pedagogicznej nauczycieli
akademickich warto postawić pytanie: jak skutecznie przekazać w edukacji
wyższej – obok profesjonalnej wiedzy i kompetencji – pożądane wzory i wartości kultury? Jest to problem niewątpliwie bardzo skomplikowany, wymagający
szerokich analiz znacznie wykraczających poza temat niniejszego artykułu. Z
tego względu skoncentrujemy się tylko na jednym, wybranym zagadnieniu, to
jest na kwestii znaczenia kultury komunikacyjnej oraz dialogu w działalności
wykładowców.
Problem świadomego i skutecznego komunikowania pomiędzy nauczycielem a uczniem zyskuje szczególne znaczenie w dobie rozpowszechnienia
elektronicznych środków przekazu. Ze względu na fakt, iż funkcjonujemy – jak
podkreślają znawcy przedmiotu – w erze „nieustannego bycia w kontakcie”
(jeśli nie bezpośrednim, to pośrednim – dzięki elektronicznej sieci), każdy
aspekt naszej egzystencji wplata się w bezustannie rozbudowywane continuum
komunikacyjne, obejmujące również procesy edukacji. Dzisiaj „niemożliwe jest
niekomunikowanie […] ludzie niemal zawsze znajdują się w interakcjach, w
których muszą porozumiewać się […] należy zwracać uwagę na komunikację i
jej kryteria, jeśli te procesy mają być skuteczne. Dlatego znajomość kryteriów
procesów komunikacji powinna być podstawą wykształcenia pedagogów i na19
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uczycieli”20 uczestniczących w permanentnym obiegu komunikacyjnym. Wypracowanie odpowiednich strategii komunikacyjnych stanowi jeden z zasadniczych czynników przesądzających o sukcesie edukacyjnym każdego wykładowcy. W tym kontekście szczególne znaczenie ma konsekwentnie stosowany
w działalności akademickiej dialog pomiędzy nauczycielem a studentami.
Badacze specyfiki komunikacji międzyludzkiej w sferze edukacji podkreślają, iż „życie społeczne i jego ważna część – edukacja – widziane jako
proces komunikowania, pozwalają dostrzec, że dialog jest najbardziej dojrzałą
kategorią komunikacyjną […] Dialog edukacyjny jest rozmową szczególną,
pełną namysłu nad słowem i czynem. Jego istotą i celem są procesy uczenia się,
a te są bardzo złożone i zależne od kultury komunikacyjnej nauczyciela”21 oraz
jego rzeczywistych umiejętności w tym zakresie. We współczesnych realiach
uniwersyteckich łatwo zaobserwować, iż poziom kultury komunikacyjnej nauczycieli akademickich pozostaje dość odległy od klasycznego kunsztu oratorskiego oraz wzorców wykształconych w ramach tradycji retoryki czy dialektyki.
Z pewnością jest to sytuacja niekorzystna z punktu widzenia skuteczności procesów edukacji. Zanikająca dziś sztuka retoryki i dialektyki przybliża bowiem
społeczność akademicką ku wartościom nadrzędnym nauki, a przede wszystkim
służy osiąganiu prawdy. Warto w tym miejscu podkreślić, że już od czasów
Arystotelesa „antyczna dialektyka była pojmowana jako […] ważna metoda
[…] skierowana na wspólne poszukiwanie wiedzy i prawdy. W taką dyskusję
koniecznie musiały być zaangażowane co najmniej dwie osoby, które wspólnie
starały się wydedukować z przyjętej tezy wniosek […] Tak rozumiany dialog
miał odgrywać istotną rolę w tworzeniu przestrzeni intersubiektywnej wiedzy”22. Dzisiaj, w dobie technicznych ekstensji mających optymalizować proces
edukacji (a de facto usprawniać przekazywanie informacji), na dalszy plan wydają się odsuwać umiejętności, które zaliczylibyśmy do „miękkich” komponentów kultury komunikacyjnej wykładowców. Są to wszelkie kompetencje komunikacyjne, które „koncentrują się na skuteczności zachowań werbalnych i niewerbalnych nauczyciela w sytuacjach edukacyjnych, na umiejętności słuchania,
operowania mową milczenia, skupienia uwagi na wypowiedziach”23 uczestniczącego w dialogu studenta-interlokutora. W ramach rozważań dotyczących
kultury komunikacyjnej wykładowców warto przypomnieć, iż wymogi retoryki
narzucają konieczność każdorazowego dopasowania wystąpienia do audytorium
i okoliczności w jakich ono przebiega oraz zapewnienia mu odpowiedniej struk20
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tury, w tym zastosowania odpowiednich środków perswazyjnych, takich jak
logos, etos i patos24. Niekiedy powyższe reguły znikają z pola uwagi akademików skoncentrowanych na treściach, które pragną przekazać swoim słuchaczom, bez należytego namysłu nad tym, jak owe treści przekazują.
Kultura komunikacyjna, opanowanie sztuki efektywnego dialogu stanowi
zatem – obok przygotowania merytorycznego – niezwykle istotny element kwalifikacji nauczyciela akademickiego. Nauczycielskie kompetencje komunikacyjne oraz ogólnie ujmowana kultura mowy nauczycieli akademickich (podobnie jak w przypadku nauczycieli innych szczebli edukacji) przejawia się „w
umiejętności współpracy i współdziałania z innymi, w skutecznym tworzeniu
środowiska edukacyjnego i jego kultury […] w umiejętności ukazywania istoty
faktów i zjawisk społecznych, kulturowych, historycznych i odnoszenia ich do
współczesności […] Silny związek, jaki wytwarza się między nauczycielem a
uczniem w toku dialogu edukacyjnego, niesie ze sobą […] chęć pogłębiania
kontaktu”25 stwarzającego szansę nie tylko na skuteczny przekaz wiedzy profesjonalnej, lecz również na transmisję cennych wzorów i wartości naszej kultury.
Zakończenie
Zmierzając do konkluzji powyższych rozważań, przywołajmy raz jeszcze
zawarte we wstępie artykułu konstatacje dotyczące komercjalizacji szkolnictwa
wyższego, łączącej się ze standaryzacją procesów kształcenia, z rozpowszechnieniem na uniwersytetach myślenia w kategoriach popytu i podaży, z gwałtownym – według oceny P. Scotta – odwrotem „od traktowania wyższej edukacji jako służby publicznej. Przestaje się ją postrzegać jako kulturalne, a nawet
moralne przedsięwzięcie […] staje się przedsiębiorstwem, w którym klienci
(studenci czy inne osoby) mogą kupić pewne usługi”26. Powagę sytuacji dostrzegają nie tylko przedstawiciele gremium pedagogicznego, ale również badacze szeroko ujmowanych zmian zachodzących w ramach współczesnej, umasowionej kultury oraz jej kluczowych instytucji. W najbardziej pesymistycznych scenariuszach kreślonych przez zaniepokojonych specjalistów, wyższe
uczelnie zmierzają w kierunku przekształcenia się w skomercjalizowane ośrodki
nauki, „w których studentów w coraz większym stopniu traktuje się jak konsumentów”27, podobnych do supermarketowych nabywców krzykliwie opakowanych (choć nie najwyższej jakości) dóbr. W takich realiach kultura pedagogiczna nauczycieli akademickich przesądza o zachowaniu tożsamości, autonomii, a
przede wszystkim misji środowiska akademickiego, stojącego przed wyzwaniem ukazanym przez Jana Pawła II w dziele Pamięć i tożsamość. Mianowicie
24
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podkreślał on „jak bardzo trzeba przestrzegać właściwego stosunku pomiędzy
ekonomią a kulturą, ażeby nie zniszczyć tego dobra, które jest większe, które
jest bardziej ludzkie, na rzecz cywilizacji pieniądza, na rzecz dyktatury jednostronnego ekonomizmu”28, mogącego przesłonić nadrzędny cel i sens działania
każdej instytucji społecznej, w tym również wyższej edukacji.
Streszczenie
Autorka tekstu podejmuje próbę analizy wybranych zagadnień związanych z problematyką kultury pedagogicznej wykładowców akademickich.
Kształcenie akademickie oraz związana z nim kultura pedagogiczna oraz kultura komunikacyjna nauczycieli akademickich łączy się nie tylko ze skutecznym
przekazem profesjonalnej wiedzy, ale również z transmisją społecznie doniosłych kulturowych wzorów i wartości, cenionych wśród członków danej wspólnoty. Nadrzędnymi wartościami są: prawda, dobro i piękno, które przekazywane są na drodze dialogu pomiędzy studentami a dysponującymi odpowiednim
poziomem kultury pedagogicznej i komunikacyjnej nauczycielami akademickimi. Kultura pedagogiczna akademików (skonstruowana z komponentu intelektualnego, emocjonalnego i behawioralnego) stanowi jedną z gwarancji realizacji misji oraz zadań edukacji wyższej, funkcjonującej w realiach skomercjalizowanej kultury.
Summary
Pedagogical culture of academic teachers. Selected issues.
The author of the text attempts to analyze selected issues related to the
problems of pedagogical culture of academic teachers. Academic education and
the associated with it pedagogical culture and the communicational culture of
academics connects not only with the effective transfer of professional
knowledge, but also the transmission of socially important cultural patterns and
values respected among members of the community. Overriding values are:
truth, goodness and beauty that are transferred through dialogue between
students and academics having an appropriate level of pedagogical and
communicational culture. Academics pedagogical culture (constructed from a
component of the intellectual, emotional and behavioral) is one of the guarantees of the realization the mission and tasks of higher education, functioning in
the reality commercialized culture.
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A. B. Топузова (НАПН)
Початковий етап формування географічного товариства україни та
його педагогічне значення
Вступ
В сучасній педагогіці не втрачає свого значення історичний підхід у
дослідженнях. Автор статті неодноразово використовує його для аналізу
педагогічного значення Українського географічного товариства, діяльність
якого протягом багатьох років має непересічне значення, так як є
науковою громадською організацією вчених, освітян, студентів, фахівців в
галузі географії та суміжних з нею наук. Українське географічне
товариство було створене з метою задоволення та захисту спільних
інтересів його членів, сприяння організації, розвитку, підвищенню
ефективності та координації географічних досліджень, використання їх
досягнень для вирішення проблем соціально - економічного розвитку,
оптимізації взаємодії суспільства і природи [1].
Товариство співпрацює з органами державної влади і місцевими
органами самоврядування, академічними установами України, в тому
числі й з Національною академією педагогічних наук, закладами освіти,
науково-дослідними установами, громадськими організаціями в Україні та
географічними товариствами іноземних країн. Організація науковцівгеографів України веде свій відлік від 13 лютого 1873 року, коли в Києві
було утворено Південно-Західний відділ Руського географічного
товариства, так як більша частина України входила тоді до складу
Російської імперії. Першим головою було обрано Григорія Ґалаґана —
юриста і громадського діяча. Секретарем і керуючим справами Відділу
був Павло Чубинський (1839 – 1884) - географ, краєзнавець, етнограф,
саме він є автором слів пісні «Ще не вмерла Україна», що стала основою
державного гімну України[2, 12].
Аналіз останніх досліджень. У проекті Концепції географічної
освіти в основній школі зазначається, що географія має залишатися
базовим світоглядним навчальним предметом у загальноосвітніх
навчальних закладах, адже вона має потужний методичний інструментарій
для створення умов виховання національної еліти планетарного масштабу.
Головними орієнтирами реформування географічної освіти мають
бути методичні засади, які віддзеркалюють сучасний стан освітньої
системи України і на яких базується розвиток змісту предмета і набуваття
учнями певних якостей, які давали б змогу самореалізуватися у складному
глобалізованому світі [5, с. 4]. Тому досить важливими і актуальними є
питання аналізу діяльності провідних вчених минулого, які фактично
зініціювала створення Українського географічного товариства.
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Формування цілей статті. У даній статті автор має на меті, за
допомогою історичного підходу та аналізу архівних джерел прослідкувати
початковий етап формування Українського географічного товариства та
оцінити педагогічне значення праць його фундаторів.
Основна частина. Однією з передумов створення в м. Києві відділу
географічного товариства стало організаційне засідання Київського
товариства дослідників природи, яке відбулося 28 лютого 1869 р. у
приміщенні університету Св. Володимира. Ініціатором його створення
були зоолог К. Кесслер і біолог-еволюціоніст О.Ковалевський. Активну
участь у діяльності товариства у різний час брали геологи М. Андрусов, К.
Феофілактов, В. Тарасенко, П. Тутковський, О. Рогович, І. Шмальгаузен,
О.Коротнєв та ін [6]. Через три роки - 15 лютого 1872 року П.Чубинський
подав Київському генерал-губернатору М. Дондукову-Корсакову проект
статуту Південно-Західного відділу Російського географічного товариства
[13]. Ця ідея, після розгляду у вищих інстанціях, сприяла тому, що
правління Російського географічного товариства та царський уряд
зрештою погодилися на заснування Південно-Західного відділу
Російського географічного товариства, але його роль фактично зводили до
«вивчення губерній Київського навчального округу у всіх тих напрямках,
які складають предмет дослідження товариства і особливо зі статистики та
етнографії» [10].
Відкриття Південно-Західного відділу Російського географічного
товариства відбулося 13 лютого 1873 року, яке фактично стало початком
формування Українського географічного товариства. Головними
передумовами його створення стали такі чинники як поширення
географічних досліджень, та ініціатива вчених і громади м. Києва. На
засіданні були присутні 17 членів - засновників відділу: Г.Ґалаґан,
П.Чубинський, В.Антонович, П.Житецький, К.Михальчук, В.Симиренко
інші відомі наукові і громадські діячі [6].
Головою відділу було обрано Г. Ґалаґана, популярного в Києві
мецената, людину, що вболівала за виховання національної інтелігенції і
матеріально підтримувала вітчизняну науку. Правителем справ
одноголосно обрали П.Чубинського. Йому ж і надали почесне право
виступати з програмною промовою. Відомий історик Н. ПолонськаВасиленко справедливо вважає цю подію першим кроком до створення
майбутньої Академії наук України [7]. Але треба справедливо зазначити,
що таким чином, також, почалося формування Українського
географічного товариства. За словами одного з дослідників історії
Південно-Західного відділу Російського географічного товариства
Ф.Савченка це був час українського науково-культурного розвою і
самовизначення [4]. Рамки товариства у той час були можливістю до
здійснення наукових географічних досліджень на українських та
польських землях та шляхом до педагогічної просвіти на цих теренах.
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На першому засіданні новоутвореного Товариства П.Чубинський у
вступній промові наголосив, що утворення відділу дасть можливість
покращити інтелектуальний стан суспільства, сприятиме виникненню
нових наукових осередків в Україні. Він зазначив, що одним з головних
завдань відділу є організація етнографічно-статистичного вивчення краю,
насамперед трьох основних етнографічних типів – українського,
польського і єврейського. Згадавши імена видатних українських і
польських дослідників краю, П.Чубинський закликав присутніх працювати
на користь країни.
Активними членами відділу були В. Антонович, Ф. Вовк, М.
Драгоманов, П. Житецький, М. Зібер, О. Кістяківський, О. Клосовський,
О. Лазаревський, С. Подолинський, О. Рогович, О. Русов, І. Рудченко, М.
Старицький, В. Шульгін, К. Феофілактов, М. Яснопольський.
З перших днів свого існування відділ розгорнув активне
дослідження природних умов і соціально-економічного життя України.
Зокрема, К. Феофілактов здійснював вивчення геологічної будови і
рельєфу, О. Рогович - рослинного світу, О. Клосовський - клімату, П.
Чубинський, М. Зібер, С. Подолинський – структуру та побут населення,
М. Яснопольський – стан економічних, фінансових та торгівельних
відносин.
Одним із заходів, що пригорнув увагу членів товариства був
перепис населення міста Києва 2 березня 1874 року. За матеріалами
перепису у 1875 р. світ побачив книгу «Киев и его предместия: Шулявка,
Соломинка с Протасовым Яром, Байкова гора и Демиевка с Саперною
слободкою по переписи 2 марта 1874 года, произведенной и
разработанной Юго-Западным Отделом Императорского Русского
Географического Общества».
Чільне місце в діяльності відділу займало налагодження відносин з
іншими науковими товариствами та установами, обмін друкованою
продукцією, складання і поширення програм для збирання матеріалів про
край і предметів для музею, підготовка та заслуховування рефератів,
освітня та науково-просвітницька діяльність.
Впродовж 1874-1875 років побачили світ два томи наукових праць
членів товариства, що позитивним чином вплинули на розвиток
географічної, історичної та філологічної складових тогочасної освіти в
Україні. Зокрема жвавий інтерес викликали статті О. Клосовського - про
клімат Києва, О. Русова - про Остапа Вересая, відомого українського
музиканта-кобзаря, М.Драгоманова – про зразки лицарської поезії в
українських народних піснях.
У 1875 р. відділ одержав запрошення взяти участь у Географічному
конгресі та виставці в Парижі. Для відбору колекцій і складання
бібліографічного огляду головних географічних та етнографічних праць
про край, була створена комісія під керівництвом М.Драгоманова [3]. На
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виставку також була надіслана колекція фотографій видів місцевості
України, типажів населення України з характерними зразками одягу та
узорів-орнаментів.
Також були представлені представили: реферати В.Антоновича
«Про ремісничу і фабричну виробничу діяльність у Південно-Західному
краї в кінці XVIII ст.», М.Яснопольського «Про умови торгівлі ПівденноЗахідного краю і Малоросії з північно-західними і особливо польськими
ринками», О. Клосовського «Деякі дані для кліматології м. Києва»,
О.Волкова «Про сільські ярмарки та значення їх для вивчення кустарної
промисловості», О. Русова «Російські тракти кінця XVII і XVIII ст.» та
«Деякі дані про Дніпро із атласу кінця минулого століття». Всі ці праці
мали неабияке значення як для розвитку університетської освіти так і
розширенні географічного сегмента знань у шкільній освіті.
Протягом восьми місяців відділ видавав газету «Киевский
телеграф». За матеріалами перепису населення 1874 року на сторінках цієї
газети вийшло цілий ряд аналітичних матеріалів, зокрема «О жилище
бедного населення Києва», «Женский труд в Києве» та ін. [9].
Науковці товариства склали програму комплексного географічного
та краєзнавчого дослідження території України, яка мала низку питань з
топографії, орографії, гідрографії, вивчення ґрунтів, клімату і
атмосферних явищ, рослин, тваринного світу, шляхів сполучення,
населення та охорони природи. Не залишалися осторонь питання
культури, етнографії, освіти, мови.
Крім того, відділ проводив широку просвітницьку діяльність. При
Товаристві було засновано бібліотеку, яка налічувала понад тисячу
наукових видань, а також музей, що мав близько 3 тис. експонатів. Все це
мало непересічне значення для навчальних закладів Києва та освітянської
громади всієї України, адже роль бібліотек у той час була надто велика.
Члени відділу взяли найактивнішу участь у III Археологічному
з’їзді, що відбувся у серпні – вересні 1874 року в м. Києві, який був
блискучим виявом наукової організованості, тих досягнень з боку
наукового осередку відділу географії Товариства у Києві, що саме дійшов
свого найвищого розквіту [3].
У березні 1875 року головою відділу було обрано визнаного лідера
українського руху, професора Київського університету Св. Володимира
В.Антоновича, а його заступником П.Чубинського. Крім того
В.Антонович очолював Археографічну комісію, що відкривало
можливості для тісного співробітництва комісії і відділу. Таким чином,
Південно – Західний відділ Російського географічного товариства почав
претендувати на роль не лише регіонального, але й всеукраїнського
наукового центру [1].
Проте, після видання Олександром II сумнозвісного Емського указу,
дні відділу були злічені. Після цього відділ почали звинувачувати в
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українофільстві. На той час це було дуже серйозним штампом, який міг
впливати на долі звинувачуваних [11]. Закриття відділу загалом стало
тяжким ударом для української науки, освіти і національного руху.
М.Драгоманова та П.Чубинського було вислано за межі України, а
газету «Киевский телеграф» закрито, все майно відділу – музей, бібліотеку
і архів передано Церковно-археологічному товариству при Київській
духовній академії.
Отже, Південно-Західний відділ Російського географічного
товариства проіснував лише три роки. Проте він залишив помітний слід в
науковому дослідженні Волині, Київщини, Поділлі й інших регіонів
України, сприяв консолідації зусиль українських та польських
дослідників, залишив помітний слід у тогочасному освітньому просторі на
території України.
Висновок. Утвореня Південно-Західного відділу Російського
географічного товариства, незважаючи на короткий термін його існування,
відіграло помітну роль у розвитку науки та освіти тогочасної України.
Фактично поява цього відділу заклала перші підвалини у подальшому
формуванні Українського географічного товариства. Вагомий вклад у
розвиток тогочасної системи освіти, шляхом публікації своїх праць,
виступам перед педагогічною громадськістю та організацією краєзнавчих
досліджень зробили В. Антонович, М. Драгоманов, П.Чубинський, М.
Яснопольський та інші активні учасники товариства. П.Чубинський й
після закриття відділу товариства продовжував вивчення просторів
України, зокрема цікавився виготовлення заліза на Поліссі «О возникшем
производстве железа на Вольни» (1875).
Вагоме педагогічне значення мали розроблені відділом методичні
засади проведення досліджень певних територій. Зокрема, новаторські на
той час методи опитувань, анкетування тощо. Надбанням українського
освітнього простору цього періоду стала багатотомна комплексна праця
П.Чубинського «Труды этнографическо-статистической экспедиции в
Западно-Русский край», яка слугувала взірцем для багатьох наступних
поколінь географів, краєзнавців, педагогів [8].
Streszczenie
Niniejsza praca zajmuje się geograficznym i historycznym przegląd
historii badań lokalnych przeprowadzonych na terytorium Ukrainy w latach 70tych XIX wieku. Są one omówione w kontekście tworzenia ukraińskiego
Towarzystwa Geograficznego oraz w świetle ich wartości pedagogicznej.
Słowa kluczowe: Southwest Division Rosyjskiego Towarzystwa
Geograficznego, ukraiński Geographic Society, naukowe badania geograficzne.
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Summary
This paper deals with the geographical and historical overview of local
history studies conducted on the territory of Ukraine in the 70-ies of the XIX
century. They are discussed in the context of the formation of Ukrainian
Geographic Society and in the light of their pedagogical value.
Key words: Southwest Division of the Russian Geographical Society,
Ukrainian Geographic Society, scientific geographic research.
Abstrakt
В статті розглядаються питання історичного огляду географічних та
краєзнавчих досліджень, що проводилися на території України у 70-тих
роках ХІХ століття. Вони розглядаються у контексті формування
Українського географічного товариства та через призму їх педагогічного
значення.
Ключові
слова:
Південно-Західний
відділ
Російського
географічного товариства, Українське географічне товариство, наукові
географічні дослідження.
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Stanisław Żukowski (KUL)
Obecne problemy osób niepełnosprawnych w systemie edukacji
Wstęp
Każda osoba, zarówno pełnosprawna, jak i niepełnosprawna, powinna
mieć możliwość pełnego rozwoju swojego potencjału, a co za tym idzie – powinna mieć szanse uczyć się, aby wiedzieć, uczyć się, aby działać, uczyć się,
aby żyć wspólnie i uczyć się, aby być. Realizacja w każdym z tych zakresów
pozwoli na rozwijanie talentów, zwiększy autonomie oraz poczucie własnej
wartości i przekonanie o spełnieniu w życiu. Wykształcenie wyższe daje szczególnie osobom niepełnosprawnym szanse na podjecie pełnego i satysfakcjonującego uczestnictwa w życiu społecznym, potwierdzenie swojej skuteczności w
działaniu, zdobycie poczucia sensu życia, a także umiejętności wykorzystywania swoich atutów w celu osiągnięcia sukcesu. Ponadto jest to możliwość realizacji w zakresie aktywności intelektualnej, edukacyjnej i zawodowej, dzięki
czemu większego znaczenia nabierają kompetencje, wiedza i osiągnięcia samej
osoby niż jej niepełnosprawność.
W tworzeniu właściwych warunków dla uczestnictwa osób niepełnosprawnych w systemie edukacji szczególną role. odgrywa aktywność państwa1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 70 stanowi, że każdy ma prawo do nauki.
Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna. Władze publiczne zapewniają obywatelom powszechny i równy dostęp do wykształcenia. W tym celu tworzą i wspierają systemy indywidualnej pomocy finansowej i organizacyjnej dla uczniów i studentów2. Z powyższego uregulowania wynika, że prawo do nauki adresowane jest
do najszerszych kręgów społeczeństwa. Prawo to konstytucja gwarantuje każdemu,
a więc także osobom niepełnosprawnym3.
Nowelizacja ustawy o systemie oświaty (obowiązuje od 1 stycznia 1996
r., Dz. U. nr 101, poz. 504), do której przyczyniły się starania Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, przyznaje obowiązek
kształcenia również dzieci głęboko upośledzonych umysłowo, włączając w ten
sposób w obowiązujący system oświaty pomijaną dotąd grupę dzieci. Polskie
1

A. Ostrowska, J. Sikorska, B. Gąciar, Wpływ transformacji społecznoekonomicznej na sytuację życiową i aktywność osób niepełnosprawnych w latach 90,
[w:] Problemy opieki i środowisko życia osób niepełnosprawnych, red. Z. KawczyńskaButrym, Olsztyn 2001, s. 31.
2
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483).
3
M. Bilewicz, Edukacja jako wyznacznik jakości życia osób niepełnosprawnych.
Studium pedagogiczne na tle gwarancji prawnych, [w:] Jakość życia a niepełnosprawność. Konteksty psychopedagogiczne, red. Z. Palak, A. Lewicka, A. Bujnowska, Lublin
2006, s. 57
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kształcenie specjalne stanowi integralną część systemu oświaty Rzeczypospolitej Polskiej i zapewnia możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół
i placówek przez dzieci i młodzież niepełnosprawną zgodnie z indywidualnymi
potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami4.
Mimo, iż w ostatnich latach bardzo wiele mówi się i próbuje przedstawiać wszelkie rozwiązania zapewniające odpowiedni dostęp do edukacji osobom niepełnosprawnym to nadal istnieje wiele przeszkód, które to utrudniają.
Wiele rozwiązań jest tylko realizowana w teorii bez poparcia w praktyce.
1. Edukacja dzieci i młodzieży na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i średnim
Edukację osób niepełnosprawnych można określić jako system przedsięwzięć dydaktyczno-wychowawczych, uwzględniający potrzeby i indywidualne możliwości edukacyjne tychże osób. Dzięki niemu osoby niepełnosprawne
zdobywają zdolności, umiejętności i postawy pozwalające na funkcjonowanie w
życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym. Edukacja spełnia funkcje dydaktyczne, wychowawcze, ułatwia adaptację w środowisku, integrację społeczną,
umożliwia pokonywanie barier psychologicznych, wspomaga osobisty rozwój.
Ponadto edukacja pełni istotną role. w likwidacji barier prawnych, ekonomicznych, architektonicznych, transportowych, komunikacyjnych itp. Poziom wykształcenia i jego jakość przesądza również o szansach znalezienia atrakcyjnej,
dobrze płatnej pracy, a w konsekwencji – o poziomie życia5.
Osoby niepełnosprawne juz od najwcześniejszego dzieciństwa objęte są
systemem opieki edukacyjnej. W zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności oraz potrzeb edukacyjnych organizowane są oddziały specjalne w
ramach kształcenia specjalnego, często błędnie utożsamianego z umieszczeniem
dziecka w szkole specjalnej, wyróżnia się takie formy kształcenia jak6:
• klasy w szkołach oraz placówkach ogólnodostępnych, gdzie wyróżnia
się klasy integracyjne, specjalne, terapeutyczne,
• placówki publiczne specjalne, wśród których wyróżnia się: przedszkola
szkoły podstawowe, szkoły przysposabiające do pracy zawodowej, szkoły zasadnicze, ośrodki szkolno-wychowawcze,
• kształcenie indywidualne.
Przedstawione powyżej formy kształcenia niepełnosprawnych stanowią
szerokie spektrum możliwości wyboru. Mogło by to dowodzić, iż idea włączenia jednostek nie w pełni sprawnych do systemu kształcenia w istocie nie stanowi w Polsce marginalnie trudnego obowiązku.
A jednak mimo, iż zapisy w dokumentach prawa oświatowego gwarantują rodzicom prawo wyboru najlepszej dla ich dziecka formy kształcenia, a więc
4

Ibidem, s. 57.
Ibidem, s. 55.
6
J. Wyczesany, Pedagogika upośledzonych umysłowo, Kraków 2009, s. 54.
5
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i rodzaju szkoły. Jak do tej pory, pomimo sprzyjających okoliczności dla rozwoju systemu integracji, jakie niesie ze sobą polskie ustawodawstwo oświatowe, nie wszystkie dzieci niepełnosprawne mogły z niego skorzystać. Przyjmuje
się, że około 2-3% dzieci niepełnosprawnych objętych jest kształceniem integracyjnym, i to – jak wykazuje praktyka – głównie dzieci z niewielką, „mało
widoczną” niepełnosprawnością7.
Funkcjonowanie przedszkoli czy szkół ogólnodostępnych w polskich realiach jest bardzo interesującym zjawiskiem. O ile idea ogólnodostępnego systemu kształcenia dla wszystkich dzieci bez względu na ich sprawność jawi się w
dokumentach, jako właściwe, realne do w prowadzenia w życie codzienne rozwiązaniem, o tyle realizacja owych założeń w praktyce wiąże się z wieloma
przeszkodami.
Wiele dzieci nadal uczy się w systemie segregacyjnym (szkoły specjalne
i oddziały specjalne w szkołach masowych) bądź jest objętych indywidualnym
nauczaniem, a nawet ma odroczony obowiązek szkolny. Coraz częściej i coraz
głośniej docierają do mediów informacje świadczące o tym, iż dzieci niepełnosprawne niepotrzebnie uczęszczają o szkół integracyjnych lub specjalnych zamiast ogólno dostępnych. I mimo, iż to rodzice ostatecznie decydują o tym w
jakiej szkole będzie się uczyć ich dziecko, to brak właściwych nakładów finansowych stanowi czynnik determinujący ów wybór.
Okazuje się, że nie każda szkoła chce przyjąć dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jak wskazuje raport „Wszystko jawne”, przygotowany
przez Stowarzyszenie Nie-grzeczne Dzieci wynika, że to dyrektorzy szkół czynią aluzje rodzicom, by kierować dzieci na kształcenie indywidualne lub do
szkół specjalnych, czując się z jednej strony nieprzygotowana do tego zadania
pod względem bazowym, organizacyjnym, metodycznym. Swe stanowisko
uzasadniają brakiem odpowiednich dotacji na dodatkowego nauczyciela, tzw.
pedagoga specjalnego czy ograniczenie liczebności klasy, przez co opieka nad
dzieckiem z dysfunkcjami jest w znacznym stopniu ograniczona. Natomiast z
możliwości zatrudnienia asystenta osoby niepełnosprawnej szkoły nie zawsze
chcą korzystać. Wzbudza to zdziwienie, zważywszy na fakt, iż środki finansowe rozwiązujące powyższe problemy otrzymują samorządy z budżetu państwa8.
Stan ten można jednak tłumaczyć zbyt niską kwotą w stosunku do ich potrzeb
lub po prostu zwykłym zbywaniem zainteresowanych, obawiając się wielu,
niekiedy nieprzewidzianych trudności, jakie mogą nastręczać te dzieci, oraz by
ograniczyć liczbę wiążących się z podjęciem takich działań obowiązków.

7

T. Lewandowska-Kidoń, Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole masowej, [w:] Jakość życia a niepełnosprawność, Lublin 2006, s. 75.
8
Źródło:
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/402479,szkoly_nie_chca_ksztalcic_niepelnospra
wnych.html (data dostępu 10.12.2013)
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Jak wykazują badania Pańczyka, wszystkie dzieci upośledzone umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym, 76% dzieci lekko upośledzonych
umysłowo, 60% dzieci niesłyszących i słabosłyszących, 23% dzieci niewidomych i słabowidzących, 12% dzieci niepełnosprawnych ruchowo i 8% dzieci
przewlekle chorych, nie pobiera nauki w zwykłych warunkach, jakie stwarza
szkoła masowa9. Tak więc wskazuje to na fakt, iż w dalszym ciągu osoby niepełnosprawne przede wszystkim uczestniczą w nauczaniu specjalnym. Negatywną stroną tego typu nauczania jest pozbawianie uczniów możliwości społecznego kontaktu z osobami pełnosprawnymi i kolektywnej pracy. Wynikiem
takiego stanu rzeczy jest brak wiary w to, iż wystarczyłoby pokonać bariery
architektoniczne i społeczne, aby ludzie niepełnosprawni mogli kształcić się w
placówkach ogólnodostępnych. Należy także zauważyć, że system szkół specjalnych wytworzył głęboki podział miedzy dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną a ich pełnosprawnymi rówieśnikami, kształcącymi się w zwyczajnych
szkołach. Często bariery tkwią w samych osobach niepełnosprawnych, które
obawiają się konfrontacji ze sprawnymi członkami społeczeństwa. Tego rodzaju
system edukacji specjalnej związany jest z opresją wobec osób niepełnosprawnych i powinien zostać zlikwidowany10.
Szkoła masowa traktuje osoby niepełnosprawne jako tzw. trudny/kliniczny
przypadek i z tego powodu pojawia się tendencja do ich marginalizacji, co w konsekwencji prowadzi do praktyk segregacyjnych, a nie włączających.
Radzenie sobie przez szkołę z tym problemem polega głównie na obniżaniu kryteriów i wymagań, a także wypychaniu na zewnątrz - do szkół specjalnych. Rzadko natomiast podejmuje się próby pomocy uczniom niepełnosprawnym, aby mieli oni dostęp do wyższych poziomów kształcenia. Tymczasem
możliwości radzenia sobie z dalszą nauką są już silnie zdeterminowane pierwszym etapem nauki. Nierzadko do poradni trafiają rozżaleni rodzice, skarżąc
się, iż wobec ich dziecka nie stosuje się żadnych dodatkowych zajęć, pochopnie
obniżając wymagania jako rozwiązanie problemu, bo mają stwierdzone upośledzenie. Rodzi to sytuacje, w których dziecko biernie siedzi na zajęciach i nie
musi uczestniczyć w nich tak, jak pozostali uczniowie w procesie dydaktycznym. Rodzice pozostawiający dzieci niepełnosprawne w szkołach ogólnodostępnych mają inne oczekiwania. Mają nadzieję, że ich dziecko, przebywając i
ucząc się wśród pełnosprawnych rówieśników, będzie lepiej uspołecznione i
nadrobi wszelkie zaległości. Dyrektorzy szkół brak zajęć specjalistycznych
tłumaczą brakiem specjalistów w swoich placówkach11. W efekcie młodzi niepełnosprawni uzyskują mniejszą wiedzę, a świadomość tego jest mocno skore9

M. Minczakiewicz, Mowa. Rozwój – zaburzenia – terapia, Warszawa 2000, s. 6.
C. Barnes, G. Mercer, Niepełnosprawność, Warszawa 2008
11
L. Legierska, Uczeń niepełnosprawny w reformowanej przestrzeni szkoły ogólnodostępnej. O realnych efektach radosnej twórczości legislacyjnej, [w:] red. Z. Gajdzica, Człowiek
z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej, Kraków 2013, s. 149.
10
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lowana z poczuciem niższej wartości i z mniejszymi szansami na poradzenie
sobie z trudnościami życiowymi. W ten sposób zaczynają się wykształcać postawy bierne i roszczeniowe. Wzrasta również prawdopodobieństwo trafienia
do szkoły o profilu typowo zawodowym lub do szkoły specjalnej12. Taka praktyka wskazuje, że pozbawienie niepełnosprawnych dzieci rodziny, rówieśników
i lokalnej wspólnoty ma daleko idące skutki negatywne. Specjalne szkoły ograniczają możliwości zawierania przyjaźni przez dzieci niepełnosprawne z ich
pełnosprawnymi rówieśnikami. Poza tym uczniowie mają ograniczony program
zajęć i obowiązują ich niższe wymagania ze strony nauczycieli i reszty personelu. W rzeczywistości, osiągnięcia w nauce tych dzieci są zdecydowanie niższe
niż tych, które uczą się w szkołach zwyczajnych. Natomiast Ministerstwo Edukacji Narodowej stoi na stanowisku, że zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w związku z tym, iż subwencja oświatowa pozostała bez
zmian, mają prowadzić nauczyciele w ramach tak zwanych godzin karcianych13.
Jest to kolejne fikcyjne założenie niemożliwe do realizacji w praktyce: nie ma
dodatkowych zajęć, a ich wymienianie w rozporządzeniu jest tylko wypisanie
możliwości na papierze bez możliwości ich realizacji, gdyż brakuje nauczycieli
z kwalifikacjami do prowadzenia takich specjalistycznych zajęć. Zajęcia rewalidacyjne, w zależności od niepełnosprawności podopiecznych, powinni realizować: oligofrenopedagodzy, surdopedagodzy, tyflopedagodzy. Natomiast okazuje się, że takie zajęcia odbywają się w szkołach, lecz prowadzą je nauczyciele
przedmiotowi, zwykle nie uwzględniając specjalnej drogi nabywania wiedzy
przez uczniów z orzeczoną potrzebą kształcenia specjalnego. To kolejny służący oszczędnościom ukłon MEN w kierunku organów prowadzących placówki
zapis w rozporządzeniu o ramowych planach nauczyciela14, po której rewalidacja indywidualna została zamieniona na rewalidację, co pozwala na interpretację, że dopuszczalne jest prowadzenie zajęć rewalidacyjnych z kilkoma uczniami łącznie.
Na sam koniec warto podnieść problem podręczników dostosowanych do
potrzeb z niepełnosprawnością wzroku, słuchu lun intelektualną. Są one dofinansowywane z budżetu państwa na mocy przepisów ustawy o systemie edukacji15. Aktualne problemy polegają na nie zapewnieniu uczniom we wszystkich
12

E. Giermanowska (red.), Młodzi niepełnosprawni o sobie. Rodzina, edukacja,
praca, Instytut Spraw
Publicznych, Warszawa 2007, s. 166.
13
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku, Karta Nauczyciela, Dz.U. 2006, Nr 97,
poz. 674; Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja
2006 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Karta Nauczyciela, Dz.U.
2006, Nr 97, poz. 674.
14
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, Dz.U. 2012, Nr 0, poz. 204.
15
art. 71 d ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, Dz.U. z 2004,
Nr 256, poz. 2572 ze zm.
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typach szkół specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych, wybranych przez
nich podręczników w terminie umożliwiającym pracę z nimi od początku roku,
nie zapewnieniu uczniom w szkołach ogólnodostępnych oraz integracyjnych
dokładnie tych podręczników, które wybrano jako obowiązujące dla ich klasy,
braku rozwiązań gwarantujących uczniowi otrzymanie podręcznika w najlepszej dla niego formie. Szczególną barierę w edukacji stanowi brak prawidłowego zaopatrzenia uczniów z niepełnosprawnością wzroku, w odpowiednie podręczniki drukowane w Alfabecie Braille'a oraz pomoce dydaktyczne. Prawo
korzystania z podręczników w Alfabecie Braille'a przez uczniów z dysfunkcją
wzroku jest realizowane w stopniu niewystarczającym16.
Co więcej, MEN literalnie interpretuje przepisy i stoi na stanowisku, iż jest
tylko zobowiązane do dofinansowania tego typu materiałów edukacyjnych, zaś nie
jest odpowiedzialne za ich powstawanie i dostępność. Zdaniem resortu jego rolą
jest dopuszczenie podręczników do użytku, za sama dostępność zależy wyłącznie
od inwencji autorów podręczników i wydawców17. Należy uwzględnić inne przepisy ustawy o systemie oświaty, które zobowiązują ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania do koordynacji i realizacji polityki oświatowej państwa, na
którą składa się między innymi realizacja prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się. Zatem w przypadku kiedy brakuje odpowiednich
podręczników, to Ministerstwo powinno stymulować ich powstanie18. W praktyce
Ministerstwo Edukacji Narodowej podejmuje działania, by zapewnić minimum
jeden podręcznik dla danego przedmiotu na danym etapie edukacyjnym dla
uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
2. Edukacja na poziomie szkolnictwa wyższego
Mimo iż w ciągu kilku ostatnich lat poziom wykształcenia osób niepełnosprawnych znacznie się podwyższył, to w Polsce w szkolnictwie wyższym
niepełnosprawni studenci nadal stanowią znikomy odsetek owej populacji. Spośród niepełnosprawnych ponad 60% to jednostki, które zakończyły edukację na
poziome gimnazjalnym19.
W myśl regulacji znowelizowanej w 2011 roku ustawy o szkolnictwie
wyższym do podstawowych obowiązków uczelni dołączyło „stworzenie oso16

P. Wdowik, Zaopatrzenie uczniów niewidomych i słabo widzących w podręczniki, Wrocław 2011, s. 129-130.
17
Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 11607, w sprawie dostępności podręczników
spełniających wymogi w zakresie nowej podstawy programowej dla uczniów upośledzonych
intelektualnie
oraz
niesłyszących,
http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/44892634 (data dostępu 28.05.2014)
18
A. Waszkielewicz, Finansowanie edukacji osób z niepełnosprawnością, 2013, s. 9.
19
H. Żuraw, Udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, Warszawa 2008,
s. 72-74.
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bom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i
w badaniach naukowych”20.
Uzupełnienie dla tej zasady stanowią art. 94 ust. 1 pkt 11 i art. 94 ust. 4
tejże ustawy, na mocy którego uczelnie otrzymywać będą środki celowe, przeznaczone na „dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji, w
tym służących kształceniu studentów i doktorantów, będących osobami niepełnosprawnymi (...)”21.
Taki stan prawny kształtuje zupełnie nową perspektywę edukacji osób
niepełnosprawnych na poziomie szkolnictwa wyższego. Dotychczas dostęp do
instytucji akademickich ograniczony był w dużej mierze poziomem otwartości
oraz dobrą wolą przedstawicieli konkretnych uczelni. Fakt nałożenia obowiązku
dostępności na wszystkie uczelnie, zgodnie z koncepcją autorów nowelizacji,
powinien zaowocować zmniejszeniem dysproporcji pomiędzy liczbą absolwentów niepełnosprawnych oraz sprawnych.
Jeśli weźmiemy pod uwagę szkolnictwo wyższe dostrzeżemy łatwo, że
niewiele uczelni jest dostosowanych architektonicznie, sprzętowo i metodologicznie w stopniu wystarczającym do przyjęcia niepełnosprawnych studentów.
W tym zakresie jest jeszcze w Polsce dużo do zrobienia. Wprowadzenie nowych rozwiązań formalno-prawnych nie wyeliminowało wielu istotnych barier
w dostępie osób niepełnosprawnych do szkolnictwa wyższego, w tym szczególnie bariery związanej z dostępem do materiałów dydaktycznych w formie dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, czy braku mentalnego i organizacyjnego przygotowania uczelni do pracy z osobami niepełnosprawnymi22.
Jak wskazują badania aktywności ekonomicznej BAEL23 20,1% pełnosprawnych Polaków ukończyło studia wyższe, podczas, gdy w grupie osób niepełnosprawnych jedynie 6,7% to absolwenci wyższych uczelni. Konsekwencji takiego
stanu rzeczy nie sprowadza się jedynie do obniżenia kwalifikacji zawodowych lecz
także brak dostępu do edukacji wyższej zaburza proces rehabilitacyjny, znacznie
ogranicza osobom niepełnosprawnym możliwość wyrównania różnic w obszarze
umiejętności komunikacyjnych, społecznych i zawodowych24.
Przedstawiona różnica jest znaczna, jednak jak dowodzą dotychczas
przeprowadzone działania, jest ona możliwa do zniwelowania przy użyciu szeregu wzajemnie uzupełniających się narzędzi. Podstawą dla ich zastosowania
20

Art. 13 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.
21
Art. 94 ust. 1 pkt 11 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
22
I. Raszeja-Ossowska, Młodzi - niepełnosprawni. Sytuacja społeczna i zawodowa, Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo 2013, s. 16,
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Badanie aktywności ekonomicznej BAEL, dane z pierwszego kwartału 2011 roku, http://stat.gov.pl
24
B. Szczupał, Marginalizacja młodzieży niepełnosprawnej w procesie edukacji i
zatrudnienia, [w:] red. P. Bury, D. Czajkowski-Ziobrowski, Edukacja bez granic - mimo barier. Przestrzeń tworzenia, Poznań 2008, s. 199.
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jest trafna diagnoza, poparta opinią środowiska niepełnosprawnych studentów,
których omawiane zagadnienia dotyczą bezpośrednio.
Z badań Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego wynika, że studenci
niewidomi i słabowidzący najczęściej uskarżają się na:
• brak specjalistycznego sprzętu komputerowego dla niewidomych i słabowidzących - 59% ogółu badanych,
• niski poziom dostępności podręczników w postaci elektronicznej lub
drukowanych Alfabetem Braille'a - 45% ogółu badanych,
• brak współpracy ze strony prowadzących zajęcia, nie wyrażanie zgody
na nagrywanie - 32% ogółu badanych,
• oraz trudności na zajęciach ćwiczeniowych - 27% ogółu badanych25.
Wieloletnia obserwacja środowiska akademickiego wskazuje ponadto na
istotną słabość w postaci braku wiedzy na temat warunków funkcjonowania
osób z różnymi rodzajami dysfunkcji wśród osób odpowiedzialnych za organizację i realizację procesu kształcenia studentów niepełnosprawnych. Z relacji
byłych i obecnych studentów wynika, że część barier jest tworzona sztucznie,
unikając zakładania złej woli, na skutek niskiej świadomości społecznej. Poniżej zacytowane wypowiedzi studentów obrazują sytuacje, w jakich znaleźli się
niepełnosprawni studenci:
„Rozmawiałem z dziekanem o moich szansach na jego kierunku
(inżynieria). Dziekan porozmawiał z kimś przez telefon i powiedział
wprost, że oni mnie tutaj nie widzą...”
„Zaproponowano mi status wolnego słuchacz "Bo przecież i tak
Pan nigdzie pracy nie dostanie, a czy Pan wie, ile kosztuje wykształcenie
nauczyciela?...".”
„Byłam zażenowana tekstami i uwagami, jakie usłyszałam od pracowników uczelni. Jestem na egzaminie i słyszę, jak Pani doktor krzyczy
"wózki piszą tutaj", dla mnie to żenujące”
„Przed egzaminem maturalnym podszedł do mnie Dyrektor liceum
i powiedział "daj sobie spokój z maturą i nie męcz się bo przecież i tak
na żadne studia nie pójdziesz bo nie dasz sobie rady". Obecnie jestem
doktorantem.”
„Egzamin był horrorem, nie zapomnę go do końca życia, ponieważ zdawałam ustnie coś co inni zdawali pisemnie,. Rozwiązywałam test
z lukami, pani mi wystukiwała, a ja miałam sobie policzyć, ile literek
mam wpisać.”26
Ponadto, mimo obowiązujących od dnia 1 stycznia 1996 roku podstaw
prawnych, zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa, eliminujących wszelkie bariery architektoniczne i urbanistyczne,
25

Niewidomi i słabowidzący studenci uczelni wyższych w roku akademickim
2005/2006, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Kraków 2007, s. 25.
26
Ibidem
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dostępność wielu uczelni wyższych jest mocno ograniczona, podobnie jak i
dojazd do nich27. Brak architektonicznego przystosowania budynków, czyli tzw.
bariery natury fizycznej czy odpowiednich środków finansowych, to nie jedyne
bariery ograniczające możliwość zdobycia wykształcenia. Nie można przecież
zapomnieć o barierach intelektualnych czy psychospołecznych28.
Dodatkowo należy zwrócić uwagę na niską dostępność nie tylko architektoniczną, przestrzeni wspólnych, stanowiących integralne elementy procesy
kształcenia, takich jak: bibliotek, stołówek, domów studenckich itp. Oprócz
oczywistych trudności w pokonaniu barier architektonicznych studenci z różnymi dysfunkcjami mogą zmagać się z trudnościami komunikacyjnymi jak np.
dysfunkcja mowy, słuchu, ruchu oraz w dostępie do zasobów bibliotecznych.
Jednym z wielu czynników różnicujących pozom wykształcenia wśród
niepełnosprawnych jest miejsce jak i warunki zamieszkania. Dane pochodzące z
badań GUS dostarczają informacji, iż jedna na cztery rodziny, którą dotkną
problem niepełnosprawności, obawia się biedy. Badanie wykazują, iż co trzecia
osoba niepełnosprawna nie ma dostępu do ciepłej bieżącej wody, natomiast co
czwarty nie ma ogrzewania. W przypadku zmagania się z takimi problemami
myśli o edukacji schodzą na dalszy plan.
Uzupełniając i podsumowując, do głównych barier w dostępie do szkolnictwa wyższego dla osób niepełnosprawnych należy wymienić:
• niski poziom świadomości potencjału osób z różnego typu dysfunkcjami wśród pracowników uczelni29,
• brak organizacyjnego przygotowania uczelni do kształcenia osób z niepełnosprawnością, w tym niedostosowanie materiałów dydaktycznych do specyficznych potrzeb osób z dysfunkcją sensoryczną,
• niezależność szkół wyższych, a co za tym idzie nierówny dostęp do
uczelni w poszczególnych regionach kraju30,
• niski status rodzin osób niepełnosprawnych,
• w przeszłości brak gwarancji prawnych dla dostępu osób niepełnosprawnych do uczelni wyższych.
27

P. Popławski, Niepełnosprawne studiowanie niepełnosprawnych, [w:] red. H. Saryusz-Wolska, R. Figlewicz, D. Wodnicka i inni, Niepełnosprawność a edukacja akademicka - materiały konferencyjne, Łódź 2003, s. 12-13.
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J. Pilecki, K. Parys, Kształcenie osób niepełnosprawnych w szkole wyższej - możliwości i ograniczenia, [w:] red. A. Rakowska, J. Baran, Dylematy pedagogiki specjalnej, Kraków 2000, s. 108-109.
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M. A. Paszkowicz, M. Garbat, Wykształcenie szansą awansu zawodowego osób
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intelektualny, Rzeszów 2005, s. 483,
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M. Struck-Peregończyk, Kwestia niepełnosprawności w kontekście edukacji akademickiej, [w:] red. M. Struck-Peredończyk, A. Rozmus, Między integracją a wykształceniem. Wybrane problemy edukacji akademickiej osób niepełnosprawnych, s. 69.
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Ogólnie osoby niepełnosprawne są wciąż znacznie gorzej wykształcone
niż osoby sprawne. W ciągu ostatnich lat zaobserwowano stopniowy wzrost
udziału osób niepełnosprawnych w szkolnictwie na poziomie średnim (od
32,1% w 2009 do 33,7% w 2010 roku) oraz wyższym (w 2009 wynosi. jedynie
5,9%, wzrósł do 6,6% w 2010 roku). Wykształcenie zasadnicze zawodowe ma
30,4% osób niepełnosprawnych. Dane te jednak w porównaniu z sytuacją młodzieży pełnosprawnej nie napawają optymizmem: udział osób sprawnych mających wykształcenie co najmniej średnie wynosi. w 2010 roku 54,1%, wyższe –
19,5%, zaś zasadnicze zawodowe – 24,0%31.
Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym formalnie wyeliminowała bariery natury prawnej, w związku z czym uczelnie wyższe stoją aktualnie przed wyzwaniem skutecznego zastosowania ich w praktyce akademickiej. Przepisy ustawy dają możliwość zawarcia w regulaminach studiów zapisów, dzięki którym proces kształcenia osób niepełnosprawnych będzie mógł
stać się pełny i efektywny. Biorąc pod uwagę fakt, iż uczelnie wyższe otrzymują dotacje celowe na pokrycie kosztów związanych z kształceniem studentów
niepełnosprawnych, nowa sytuacja prawna pozwala oczekiwać, że poziom dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnością w przeciągu najbliższych
kilku lat znacznie wzroście.
Streszczenie
Edukacja spełnia funkcje dydaktyczne, wychowawcze, ułatwia adaptację
w środowisku, integrację społeczną, umożliwia pokonywanie barier
psychologicznych,
wspomaga
osobisty
rozwój.
Edukację
osób
niepełnosprawnych można określić jako system przedsięwzięć dydaktycznowychowawczych, uwzględniający potrzeby i indywidualne możliwości
edukacyjne tychże osób. Dzięki niemu osoby niepełnosprawne zdobywają
zdolności, umiejętności i postawy pozwalające na funkcjonowanie w życiu
rodzinnym, społecznym i zawodowym.
Mimo, iż w ostatnich latach bardzo wiele mówi się i próbuje
przedstawiać wszelkie rozwiązania zapewniające odpowiedni dostęp do
edukacji osobom niepełnosprawnym to nadal istnieje wiele przeszkód, które to
utrudniają. Wiele rozwiązań jest tylko realizowana w teorii bez poparcia w
praktyce. Jeśli weźmiemy pod uwagę szkolnictwo wyższe dostrzeżemy łatwo,
że niewiele uczelni jest dostosowanych architektonicznie, sprzętowo i metodologicznie w stopniu wystarczającym do przyjęcia niepełnosprawnych studentów. W tym zakresie jest jeszcze w Polsce dużo do zrobienia. Wprowadzenie
nowych rozwiązań formalno-prawnych nie wyeliminowało wielu istotnych
barier w dostępie osób niepełnosprawnych do szkolnictwa wyższego.

31

Źródło:
www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-wliczbach/opracowania-analitycznotabelary/ (data dostępu 12.02.2012).
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Summary
Contemporary problems of the disabled in the educational system
Education serves didactic and teaching functions, facilitates adaptation to
a given environment, social integrity, makes it easier to overcome psychological
barriers, and supports self development. Education of the disabled may be defined as a system of didactic and teaching operations which considers needs and
individual educational abilities of the mentioned group. Due to that, the disabled
acquire abilities, skills and attitudes enabling them to function in their family,
social and professional lives.
Although over the recent years much has been said and every solution
ensuring the disabled adequate access to education have been presented, there
are still many obstacles that hinder this access. Many solutions are implemented
in theory, not in practice. If we consider higher education, we will easily notice
that only few higher education institutions are adjusted in terms of architecture,
equipment and methodology to the extent sufficient to enrol disabled students.
There is still much to do in Poland in this field. Implementation of new formal
and legal solutions has not eliminated many actual barriers hindering the access
of the disabled to higher education.
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Justyna Krzywkowska (UWM)
Katecheta pośrednikiem między szkołą i Kościołem
Wstęp
Obowiązki nauczyciela religii, stanowiące treść niniejszego artykułu,
wynikają z przepisów prawa oświatowego oraz z funkcji, jaką on pełni. Zadania
katechety bezpośrednio nadzoruje dwóch przełożonych: dyrektor i ksiądz proboszcz. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest permanentne dokształcanie się,
poznawanie nowoczesnych technik i metod aktywizujących pracę uczniów oraz
stosowanie na lekcjach różnych środków dydaktycznych. Szczegółowy zakres
zadań nauczyciela określa statut szkoły. Nauczyciel zobowiązany jest do prowadzenia i wypełniania licznych dokumentów1, sprawozdań, dzienników elektronicznych i tradycyjnych dzienników lekcyjnych. Nauczyciel prowadzący
pracę dydaktyczno-wychowawczą odpowiedzialny jest za pomoce dydaktyczne
i szkolny sprzęt, odpowiada za jakość i wyniki swojej pracy, dba o bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. Ponadto powinien być bezstronny,
obiektywny w ocenianiu uczniów i sprawiedliwy w ich traktowaniu. Za uchybienia tym obowiązkom nauczyciel podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej.
Zadania powierzone katechecie - oprócz wyżej wymienionych zobowiązań - domagają się od niego przede wszystkim intensywnego życia sakramentalnego i duchowego, praktyki modlitwy, pokory i roztropności. Bycie katechetą
to coś więcej niż praca, to powołanie i odpowiedzialna misja.
1. Katecheta świadkiem wiary
Religia w szkole łączy się ze specjalnymi wymaganiami wobec katechetów. Katecheci powinni podnosić swoje kwalifikacje poprzez lekturę książek i
czasopism katechetycznych, teologicznych i pedagogicznych, brać udział w
przeznaczonych dla nich szkoleniach (kursach, konferencjach, sympozjach), ale
nade wszystko powinni troszczyć się o swoją formację duchową. Po uzyskaniu
koniecznych kwalifikacji do nauczania religii w szkole, katecheta uczestniczy w
stałej formacji rozłożonej w czasie przez wszystkie lata aktywności katechetycznej2. Celem formacji jest kształtowanie osobowości katechety oraz rozwija1

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2010 r. Nr 156, poz. 1047).
2
Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję
Episkopatu, Poznań 1984, kan. 780: „Ordynariusze miejsca winni troszczyć się o odpowiednie przygotowanie katechetów do właściwego wypełniania ich zadania, a więc by
ich kształcenie miało charakter stały, aby mogli poznać w wystarczającym zakresie
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nie katechetycznych możliwości i umiejętności. Pierwszym i głównym odpowiedzialnym za własną formację jest sam katecheta, wierny swemu powołaniu i
swojemu posłannictwu. Natomiast na terenie własnej diecezji – odpowiedzialnym jest biskup diecezjalny (któremu służy pomocą Wydział Nauki Katolickiej,
zwany również Wydziałem Katechetycznym). „Jest konieczne, by nauczanie
religii w szkole jawiło się jako przedmiot, który wymaga takiej samej systematyczności i organizacji jak inne przedmioty. Powinno ono ukazywać orędzie i
wydarzenia chrześcijańskie z taką samą powagą i głębią, z jaką przedstawiają
swoje treści inne przedmioty”3. Niezbędne jest zwrócenie uwagi na osobowość
katechety, jego przygotowanie, jak i wrodzone predyspozycje. Osoba katechety,
jego osobowość jest jednym z elementów skuteczności oddziaływania katechetycznego. Świadomość podejmowanej misji wymaga podjęcia ciągłej formacji
duchowej i pedagogiczno-katechetycznej; pogłębienia własnej wiary katechety,
zapewnienia solidnej znajomości doktryny wiary, przygotowywania do wiernego przekazywania orędzia wiary w świecie4.
Każdy katecheta musi troszczyć się usilnie, aby poprzez swe nauczanie i
swój sposób życia przekazywać naukę i życie Jezusa. Zadania powierzone katechecie domagają się od niego intensywnego życia duchowego i praktyki modlitwy. Potrzebne jest świadectwo katechety modlącego się, w pełni uczestniczącego we Mszy świętej i nabożeństwach roku liturgicznego. Formacja zmierza
do uczynienia z katechety wychowawcy człowieka i życia ludzkiego w wierze5.
Formacja katechetyczna osiąga swój szczyt i centrum wtedy, gdy zdobywa się
odpowiedzialność i zdolność do przekazywania ewangelicznego orędzia.
2. Katecheta wzorem dla uczniów
Nauczyciel religii powinien szanować godność ucznia jako osoby, a także respektować przysługujące mu prawa. Traktując ucznia podmiotowo nauczyciel wspiera nie tylko rodziców w procesie jego wychowania, ale czyni jego
samego współtwórcą i współuczestnikiem procesu własnego integralnego rozwoju i doskonalenia6. Każdy nauczyciel winien wspierać swoich uczniów w
sferze intelektualnej, duchowej, moralnej, fizycznej, estetycznej oraz społecznej. Powinien być zatem przyjacielem, który nie odpycha uczniów, ale i nie
spoufala się z nimi zbytnio. Pozostaje sobą i wyraża siebie, przy jednoczesnym

naukę katolicką oraz przyswoić sobie teoretycznie i praktycznie zasady dyscyplin pedagogicznych.”
3
Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji z dnia 15
sierpnia 1997 r., nr 73.
4
Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o katechizacji w naszych czasach Catechesi
tradendae z dnia 16 października 1979 r., nr 18, [w:] AAS 71 (1979) 1277-1340.
5
Tamże, nr 22.
6
M. Wrężel, Partner ucznia i rodzica, „Wychowawca” 3 (2001), s. 24-25.
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poszanowaniu podmiotowości ucznia i przysługujących mu praw7. Szczerość
postawy katechety domaga się także umiejętności przyznania się do popełnionego przez niego błędu zarówno przed uczniem, jak i rodzicami. Nauczyciel
powinien traktować ucznia indywidualnie, starając się rozumieć i wspomagać
jego możliwości i potrzeby. Nie do przyjęcia jest stosowanie wobec uczniów
wyzwisk, drwin czy ośmieszania8. Katechetę obowiązuje obiektywizm, sprawiedliwość, bezinteresowność w ocenie każdego ucznia bez względu na różnego rodzaju okoliczności9. Nauczyciel winien stanowić wzór osobowości prawej
i szlachetnej, wrażliwej i odpowiedzialnej. Powinna go cechować wysoka kultura osobista, a zwłaszcza kultura języka polskiego. Winien odznaczać się otwartością na drugiego człowieka. Podejmując trud swej posługi, katecheta stawia
dobro ucznia jako swój najwyższy cel.
3. Katecheta współorganizatorem rekolekcji szkolnych
Uczniowie uczęszczający na katechezę uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w okresie Wielkiego Postu dla odbycia rekolekcji10.
Celem rekolekcji jest wejście w siebie, uczenie się pracy nad sobą. Pozwalają
one uczestnikom weryfikować swoje dotychczasowe życie. Rekolekcje to nadzwyczajna forma głoszenia Słowa Bożego, akcja ewangelizacyjna Kościoła,
podejmowana względem dzieci i młodzieży katechizowanej w ramach jednej
szkoły przez grono osób do tego upoważnionych i przygotowanych, w celu
pogłębienia jakiegoś aspektu życia chrześcijańskiego11. Tematyka rekolekcji
winna współbrzmieć z programem katechetycznym, a właściwie go dopełniać.
Zasadniczym celem każdych rekolekcji jest doprowadzenie do nawrócenia i
mobilizacja do modlitwy. Potrzeba jest zaangażowania szeregu osób: duchownych i świeckich: katechetów, rodziców, pedagogów. Niezbędna jest współpraca wszystkich nauczycieli szkoły, w której odbywają się rekolekcje12. Rodzice
wyrażając wolę uczestnictwa dziecka w lekcjach religii wyrażają też wolę brania udziału w rekolekcjach. Pieczę nad uczniami w tym czasie zapewniają katecheci. Szczegółowe zasady dotyczące organizacji są przedmiotem odrębnych
ustaleń między organizującymi rekolekcje a szkołami13.
7

Por. Polskie Towarzystwo Nauczycieli, Kodeks Etyki Nauczycielskiej, Ząbki 1997.
J. Bagrowicz, Nauczyciele, rodzice, uczniowie wspólnotą wychowującą,
„Ateneum Kapłańskie” 133 (1999) z. 2-3 (543-544), s. 234.
9
J. Maritain, Dynamika wychowania, „Znak” 43 (1991), s. 24.
10
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w
sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych, § 10
ust. 1 (Dz.U. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.).
11
W. Przyczyna, Rekolekcje dla dzieci i młodzieży, „Katecheta” 3 (1995), s. 193-201.
12
J. Szpet, Dydaktyka katechezy, Poznań 1999, s. 157.
13
Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach
publicznych, § 10 ust. 1. Przykładowa praktyka stosowana w szkołach: „W mojej szkole w tym
czasie zorganizowano szkoleniową radę pedagogiczną dotyczącą przepisów BHP, a nauczy8
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Rekolekcje szkolne mogą stać się okazją do dalszej pracy formacyjnej
przy parafii (ministranci, grupy modlitewne, wolontariat, działalność charytatywna). Warto więc w tym czasie przybliżyć dzieciom i młodzieży istniejące
możliwości w ich parafii. Uczniowie powinni być współtwórcami rekolekcji.
Można włączyć ich do tworzenia programu i jego realizacji, by zrozumieli i
odczuli, że rekolekcje są dla nich, że są ich rekolekcjami. Zadanie to spoczywa
głownie na katechetach. Nie należy przekazywanych na rekolekcjach treści
ograniczać tylko do prelekcji, wykładu. Należy zaplanować odpowiednie nabożeństwa, zadbać o oprawę śpiewno-muzyczną, zaangażować młodzieżowe zespoły parafialne: scholę, ministrantów i oazę. Szczególnie zaś trzeba się zatroszczyć o dobre przygotowanie uczestników rekolekcji do sakramentu pojednania, opracować dostosowany do ich wieku rachunek sumienia oraz zatroszczyć się o odpowiednią liczbę spowiedników14.
4. Katecheta realizatorem programu nauczania
Zadaniem katechezy jest dostosowanie nauki Chrystusa do zdolności i
potrzeb katechizowanych. Katecheza ma więc zachować niezmienną i nieomylną naukę Chrystusa i dostosować ją do zmieniających się warunków miejsca i
czasu. Służą temu programy i treści katechetyczne15. Nauczyciel jest zobowiązany do realizacji programu przedmiotu. Program nauczania to przedstawienie
celów, treści oraz metod nauczania i uczenia się danego przedmiotu, niekiedy
również wyników, które powinny być osiągnięte przez uczniów16. Program
nauczania religii zatwierdzają właściwe władze Kościoła katolickiego i przedstawiają do wiadomości Ministrowi Edukacji Narodowej17.
W wyniku przemian nauczyciel zyskał dużą autonomię w organizowaniu
i realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego, jak również w podejmowaniu twórczych działań. Katecheta podejmujący pracę w szkole musi zapoznać
się z obowiązującym programem nauczania religii Kościoła edalickiego w
cieli porozdzielano do kilku szkolnych komisji inwentaryzacyjnych, które miały spisywać
mienie szkolne. Wcześniej przed rekolekcjami, po uzgodnieniu z dyrekcją, poprosiliśmy oficjalnie na radzie pedagogicznej chętnych do pomocy nauczycieli o wpisanie się na listę. Niektórzy tak też uczynili, ale ich udział w opiece nad uczniami stał się niemożliwy ze względu na
przydzielenie ich do komisji inwentaryzacyjnych (zjawiło się tylko 3 nauczycieli!?)
…motywacja innego rozwiązania jest - moim zdaniem - jak najbardziej wskazana, gdyż zapewnienie opieki uczniom przez niewielką liczbę opiekunów (w naszej szkole na ok. 1200
uczniów było to 3 katechetów) jest bardzo ryzykowne”. R. Wawrzeniecki, Rekolekcyjne potyczki katechetów, [w:] http://www.opoka.org.pl/biblioteka/K/ katecheta/0201F_ 02.html (dostęp 08.06.2014).
14
Za zorganizowanie i przebieg rekolekcji odpowiedzialni są księża proboszczowie.
15
T. Miłek, Katecheza szkolna – nadzieje i obawy, „Katecheta” 2 (1995), s. 79-80.
16
W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1995, s. 228.
17
Kwestię tę reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, § 4.
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Polsce, zarówno szczegółowym, jak i ramowym. Wszelkie programy autorskie
muszą być zatwierdzone przez kompetentną władzę kościelną.
Nauczyciel nie ma być jedynie odtwórcą i realizatorem odgórnego programu, ale uwzględniając warunki, możliwości uczniów i współdziałając z nimi
ma programować swoją działalność pedagogiczną. Od decyzji nauczyciela zależy dobór materiału nauczania, jego ewentualna selekcja, rozszerzanie czy też
różnicowanie pod kątem możliwości uczniów. W gestii nauczyciela pozostaje
też dobór metod nauczania, środków dydaktycznych, form organizacyjnych
procesu dydaktyczno-wychowawczego.
Środki dydaktyczne wzbogacają stosowane metody nauczania i przyczyniają się do wzrostu ich efektywności. Usprawniają bezpośrednie poznawanie
rzeczywistości przez uczniów, dostarczają tworzywa w postaci wrażeń i spostrzeżeń, na których opiera się poznanie pośrednie18. Katecheta powinien zwracać uwagę, aby środki dydaktyczne były często stosowane w katechezie19. Stosowanie pomocy naukowych na katechezie ma bardzo duże znaczenie, dzięki
nim lekcja staje się bardziej atrakcyjna i ciekawa. Istotną rolę w katechizacji
odgrywa Pismo Święte. Powinno ono zajmować centralne miejsce w każdej
katechezie, gdyż tutaj zawsze musi dojść do przekazu orędzia zbawienia20.
Katecheta może posługiwać się różnymi metodami do przekazywania
tekstu biblijnego. Przy wyborze metody powinien jednak uwzględnić rodzaj
tekstu, wiek uczniów, a także cel, jaki pragnie osiągnąć. Głównym celem pracy
z Biblią jest przeniesienie tekstu biblijnego w sytuacje życiowe uczniów i odczytanie go w kontekście tej sytuacji21.
Podręcznik, stanowiąc jeden z najważniejszych środków dydaktycznych22, ma służyć pogłębieniu wiary uczniów i doprowadzić do osobowego
spotkania człowieka z Bogiem. Ma on mieć poprawność doktrynalną. W katechezie musi dojść do przekazania orędzia Bożego bez uszczuplenia czy ograniczenia. Jednym z kryteriów doboru i układu treści jest przystępność tekstów,
pytań i zadań podręcznika dla ucznia23. Dobry podręcznik to podręcznik, który
jest dobry pod względem edytorskim, odznacza się harmonią treści i formy.
Ćwiczenia muszą być urozmaicone; wymagać myślenia, skupienia, samodzielności i starannego wykonania. Istotną funkcję pełni strona graficzna. Ważna jest
równowaga między słowem a przekazem graficznym. Źródłem tekstów winno

18

Cz. Kupisiewicz, Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa 1974.
A. Wielgoszyńska, Pomoce dydaktyczne jako środki usprawniające katechizację
dzieci w różnym przedziale wieku, „Katecheta” 11 (2001), s. 64.
20
R. Lis, Zagadnienia z katechetyki formalnej, Lublin 1991, s. 91.
21
L.A. Elchinger, Pismo św. w katechizacji – jego rola, użyteczność, przeznaczenie,
„Katecheta” 6 (1992), s. 342.
22
W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1996, s. 294.
23
Catechesi tradendae, nr 51.
19
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być Pismo święte, źródła historyczne, nauczanie papieży i inne dokumenty
Urzędu Nauczycielskiego24.
5. Katecheta członkiem rady pedagogicznej
Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej – kolegialnego
organu szkoły realizującego statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki25. Rada ta opiniuje plan pracy szkoły, ocenia organizację zajęć
pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych. Kompetencje stanowiące
rady to: zatwierdzenie planu pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę szkoły
oraz zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów. Ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, podejmowanie uchwał w sprawie
innowacji pedagogicznych oraz uchwał w sprawie skreślenia ucznia - są to zadania ustawowe. Oprócz nich rada pedagogiczna ma prawo stanowić o wszelkich elementach funkcjonowania placówki. Kompetencje opiniodawcze rady
pedagogicznej to: opiniowanie organizacji pracy w szkole, rozkładu zajęć
szkolnych, projektu planu finansowego szkoły, propozycji dyrektora w sprawie
przydziału nauczycielom stałych zadań w ramach wynagrodzenia zasadniczego
i płatnych dodatkowo. Ponadto rada przygotowuje projekt statutu szkoły, może
wystąpić z wnioskiem o odwołanie dyrektora szkoły lub innej osoby pełniącej
stanowisko kierownicze26. Nauczyciel religii jako członek rady pedagogicznej
ma prawo opiniowania oceny z zachowania ucznia, jaką zamierza wystawić
wychowawca klasy oraz prawo do zatwierdzania wyników klasyfikacji i promocji uczniów.
Zadaniem nauczyciela religii jest obowiązek współpracy z nadzorem pedagogicznym. Nadzór nad nauczaniem religii w zakresie metodyki nauczania i
zgodności z programem prowadzą dyrektor szkoły oraz pracownicy nadzoru
pedagogicznego, jak i wyznaczeni przedstawiciele Kościoła katolickiego (wizytatorzy dekanalni, diecezjalni). Zasadniczą formą realizacji tego obowiązku jest
hospitacja (wizytacja) lekcji religii odbywana wraz z rozmową pohospitacyjną27. Wizytatorzy katechetyczni dokonują systematycznej kontroli wypełniania
obowiązków związanych z katechetyczną posługą Słowa Bożego.

24

Catechesi tradendae, nr 21 i 49.
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, art. 40 ust. 1 (Dz.U. z 1991
r. Nr 95, poz. 425); Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 7). Por. Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
warunków i sposobu organizowania lekcji religii w szkołach publicznych (Dz.U. z 1999
r. Nr 67, poz. 753).
26
Ustawa o systemie oświaty, art. 41-42.
27
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk
wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania
25
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6. Katecheta członkiem zespołu przedmiotowego
Nauczyciele religii mogą tworzyć zespół przedmiotowy, podobnie jak
nauczyciele innych przedmiotów28. Pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący. Nauczyciele tworzący zespół przedmiotowy
wspólnie opracowują szczegółowe kryteria oceniania uczniów, sposób badania
wyników nauczania, dbają o salę katechetyczną, opracowują ścieżki dydaktyczne, dzielą się wiedzą i doświadczeniem pedagogicznym z nauczycielami stażystami i kontraktowymi (np. lekcje koleżeńskie, wspólne organizowanie konkursów przedmiotowych dla uczniów, uroczystości szkolnych). Głównym zadaniem zespołu jest organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobu realizacji programu nauczania, jak również korelacja treści nauczania z
programami innych przedmiotów i programem wychowawczym. Zespół przedmiotowy pracuje zgodnie z opracowanym planem pracy zespołu oraz harmonogramem, który zatwierdza dyrektor danej szkoły.
7. Katecheta organizatorem spotkań z rodzicami
Ważnym elementem pracy nauczyciela religii jest organizowanie spotkań
z rodzicami, do których należy się starannie przygotować29. Od poziomu ich
przeprowadzenia zależeć będzie przyszła współpraca i pomoc rodziców30. Ważną cechą jest umiejętność nawiązywania stosunków interpersonalnych, umiejętność przekonywania i dyskusji, a także negocjacji i osiągania porozumienia31.
Nauczyciel powinien być dla rodziców partnerem i doradcą, a nie tylko osobą
informującą o osiągnięciach czy zaniedbaniach ucznia. Katecheta musi mieć
świadomość, iż starannym oraz głęboko przemyślanym sposobem prowadzenia
spotkań dla rodziców może wpłynąć na rozwój ich religijności.
Rodzice są pierwszymi wychowawcami, a rodzina chrześcijańska powinna odzwierciedlać różne aspekty i funkcje życia całego Kościoła. Spotkania
z rodzicami winny wpisywać się w całokształt działań katechetycznych, a nie
tylko pedagogicznych. Należy je organizować dla rodziców jednej klasy, a
przynajmniej jednego poziomu wiekowego. Spotkania należy organizować na
terenie szkoły lub parafii, zawsze w porozumieniu z władzami szkolnymi i
księdzem proboszczem32. Rodzice mają prawo do uzyskiwania w każdym czanadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie
badań i opracowywanie ekspertyz (Dz.U. z 2006 r. Nr 235, poz. 1703).
28
Zadania zespołów przedmiotowych określa statut szkoły.
29
Dyrektorium ogólne o katechizacji, nr 179.
30
J. Radziewicz, Wychowawca i jego klasa, Warszawa 1986, s. 6.
31
L. Pawelski, Być (albo nie być) nauczycielem, „Nowa Szkoła” 2 (2000), s. 9-13.
32
Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 2010, [w:] „W trosce o prawidłowy rozwój religijny dziecka katecheci:
informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu; zapoznają rodziców z programem nauczania religii dzieci w wieku przedszkolnym i włączają ich w proces zdobywania przez dziecko podstawowych wiadomości religijnych oraz
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sie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i
przyczyn trudności w nauce. Katecheta powinien podkreślać autorytet rodziców, wartość rodziny, znaczenie dobrych tradycji rodzinnych, szukać kontaktu
z rodzicami, szczególnie w sytuacjach trudnych materialnie i duchowo. Niekiedy należy dostrzec bezradność rodziców w kwestiach religijnych i moralnych,
ponieważ oni sami potrzebują pomocy. Ważne jest również uwrażliwienie
uczniów, że mogą być pomocą swoim rodzicom.
8. Katecheta osobą oceniającą osiągnięcia uczniów
Jednym z ważnych elementów procesu katechetycznego jest ocenianie33.
Problem ten jest bardzo złożonym procesem, w którym bezpośrednio dotyka się
drugiej osoby, dlatego też wymaga dobrej znajomości założeń reformy systemu
edukacji34. Uczniowie powinni wiedzieć, że ich wysiłki na katechezie są dostrzeżone i ocenione. Na stopień szkolny z katechezy nie mogą mieć wpływu
praktyki religijne. Ocenia się zatem wiadomości, gorliwość w zdobywaniu wiedzy, aktywne uczestnictwo w katechezie, prowadzenie zeszytu, odrabianie pracy domowej. Ocena na katechezie nie może być elementem zasadniczym; musi
ona mieć swój odrębny cel, podporządkowany celowi katechezy. Musi być ona
sprawiedliwa. Ocena nie może spełniać funkcji represyjnej, powinna być wspierająca dla ucznia. Nauczyciel jest zobowiązany do przestrzegania zasady jawności w wystawianiu ocen. Ocena szkolna daje nauczycielowi szerokie możliwości wyrażania własnego stosunku do osiągnięć czy niepowodzeń ucznia35. Ocena spełnia swoją rolę, kiedy katecheta posługuje się nią rozsądnie, świadomie i
z dużą dozą wyobraźni co do skutków. Musi być trafna i rzetelna. Ma wartość,

kształtowania u dziecka określonych umiejętności; powiadamiają rodziców o sukcesach i
kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć w rozwoju psychofizycznym i religijnym dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają; zachęcają rodziców do
uczestnictwa z dzieckiem w obserwacji otaczającego świata i odkrywania Boga jako Dawcy
życia i świata; pomagają rodzicom w kształtowaniu chrześcijańskiego obrazu Boga; wspierają
rodziców w procesie wychowania modlitewnego, liturgicznego, społeczno-moralnego, wspólnotowego i misyjnego; zapraszają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola,
np. wspólnie organizują wydarzenia i uroczystości religijno-patriotyczne, w których biorą
udział dzieci.”
33
Catechesi tradendae, nr 18; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 520). Por. B. Niemierko, Między oceną szkolną a dydaktyką, Warszawa 1997, s. 13-40.
34
M. Falk, Ocenianie na katechezie w nowej szkole, „Katecheta” 5 (2000), s. 4-7; J.
Chodnicki, W jakim celu oceniamy?, Warszawa 1999, s. 22.
35
M. Cogiel, Uwagi dotyczące szkolnej oceny z nauki religii, „Katecheta” 2 (1995),
s. 84-85.
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gdy jest słuszna w oczach nauczyciela i ucznia. Ocena niesprawiedliwa zniechęca i demobilizuje, jest źródłem stresów uczniów.
Ocena z religii nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy.
Umieszcza się ją na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie ze sprawowania. W celu wyeliminowania ewentualnych przejawów nietolerancji nie należy zamieszczać danych, z których wynikałoby na zajęcia z jakiej religii uczeń
uczęszczał.
9. Katecheta organizatorem pielgrzymek i konkursów
Nauczyciel religii jako pracownik szkoły ma prawo do organizowania
wycieczek, pielgrzymek. Wycieczki i inne formy pozaszkolnej aktywności
uczniów należą do najbardziej wartościowych form pracy dydaktycznowychowawczej. Wycieczka stanowi swoistą formę organizacyjną uczenia się,
przyczyniającą się do wzrostu zainteresowań oraz zmiany stosunku emocjonalnego do poznanej rzeczywistości. Funkcja dydaktyczna wycieczki sprowadza
się do bezpośredniego zaznajomienia uczniów z określonymi przedmiotami,
zjawiskami, procesami w ich naturalnym środowisku. Pozwala nauczycielowi
lepiej poznać grupę, służy umacnianiu więzi uczniów i nauczyciela. Organizowanie wycieczek i pielgrzymek przez katechetę wymaga zwrócenia uwagi na
przepisy bezpieczeństwa. Należy pamiętać o liczeniu uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu i po przybyciu do celu. Wycieczka jest z
jednej strony bardzo pracochłonną formą pracy pedagogicznej i bardzo odpowiedzialną z drugiej. Katecheta ma prawo również organizować olimpiady i
konkursy wiedzy religijnej. Są one czynnikiem podnoszącym poziom pracy
dydaktycznej. Konkurs, który ma przynieść dobre rezultaty, musi być poprzedzony wnikliwą pracą koncepcyjną (opracowanie regulaminu konkursu) i organizacyjno-techniczną.
10. Odpowiedzialność zawodowa katechety
Nauczyciel religii – tak jak każdy pracownik – ponosi odpowiedzialność
pracowniczą powszechną, określoną w Kodeksie pracy, którą możemy podzielić
na odpowiedzialność porządkową i materialną. Przedmiotem odpowiedzialności
porządkowej, o której mowa w art. 75 ust. 2 Karty Nauczyciela, są naruszenia
obowiązków, dyscypliny pracy, regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych36. Stosowanymi karami za te
36

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141
z późn. zm.), art. 108: „§ 1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji
i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów
przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w
pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować: 1)
karę upomnienia, 2) karę nagany; § 2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy

359

uchybienia mogą być upomnienia, nagany oraz kary pieniężne37. Odpowiedzialność pracownicza szczególna w odniesieniu do nauczycieli związana jest z
odpowiedzialnością dyscyplinarną. Jej przedmiotem są uchybienia godności
zawodu nauczyciela lub uchybienia obowiązkom38. Obowiązki te zostały wymienione w art. 6 Karty Nauczyciela39. Do kar dyscyplinarnych zalicza się:
naganę z ostrzeżeniem, zwolnienie z pracy, zwolnienie z pracy z zakazem
przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat
od ukarania oraz wydalenie z zawodu nauczycielskiego40. Nauczyciel zostaje
zawieszony w pełnieniu obowiązków z mocy prawa w razie jego tymczasowego
aresztowania lub w razie pozbawienia go wolności w związku z postępowaniem
karnym41. Kary dyscyplinarne są wymierzane nie przez dyrektora szkoły, lecz
przez komisję dyscyplinarną42.
Nauczyciel może być także pociągnięty do odpowiedzialności materialnej za szkodę wyrządzoną szkole43 oraz za utratę powierzonego mienia44. Odszkodowanie za szkodę wyrządzoną szkole nie może przekroczyć kwoty trzy-

bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie
alkoholu w czasie pracy – pracodawca może również stosować karę pieniężną; § 3.
Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń, o których mowa w art. 87 § 1
pkt 1-3; § 4. Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.”
37
Tamże.
38
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r., poz. 191),
art. 75 ust. 1.
39
Do obowiązków nauczycielskich zalicza się: 1) rzetelne realizowanie zadań
związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły:
dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem
bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 2) wspieranie
każdego ucznia w jego rozwoju; 3) dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego; 4)
kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla
każdego człowieka; 5) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów,
ras i światopoglądów.
40
Karta Nauczyciela, art. 76 ust. 1.
41
Karta Nauczyciela, art. 83 ust. 2.
42
Karta Nauczyciela, art. 76 ust. 2. Por. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i
trybu postępowania dyscyplinarnego (Dz.U. z 1998 r. Nr 15, poz. 64).
43
Kodeks pracy, art. 114.
44
Kodeks pracy, art. 124.
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miesięcznego wynagrodzenia pracownika45. Nauczyciel, któremu powierzono z
obowiązkiem zwrotu albo rozliczenia się pieniądze, instrumenty, pomoce naukowe, odpowiada w pełnej wysokości za szkody powstałe w tym mieniu46. Od
tej odpowiedzialności nauczyciel może się zwolnić jedynie w tym przypadku,
gdy wykaże, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności na skutek niezapewnienia przez szkołę warunków umożliwiających
zabezpieczenie powierzonego mienia47.
Nauczyciel religii – podobnie jak każdy inny nauczyciel – odpowiada
także służbowo przed dyrektorem szkoły i organem prowadzącym szkołę za
poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych stosownie do realizowanego
programu i warunków, w jakich działał katecheta oraz za stan warsztatu pracy i
środków dydaktycznych przydzielonych przed dyrektora.
Jednym z ważnych zadań szkoły w zakresie funkcji opiekuńczej jest
zdrowie i bezpieczeństwo uczniów. Nauczyciel odpowiada za tragiczne skutki
wynikłe z braku swego nadzoru nad uczniami (w grę wchodzi również odpowiedzialność cywilna czy karna). Nauczyciel jest odpowiedzialny za zdrowie
uczniów w czasie ich pobytu w szkole oraz podczas zajęć poza szkołą, organizowanych przez nią. Do zadań nauczyciela należy kontrolowanie miejsca, gdzie
prowadzi zajęcia. Dostrzeżone zagrożenia musi sam usunąć, albo niezwłocznie
zgłosić kierownictwu szkoły. Na każdej lekcji religii nauczyciel powinien skontrolować obecność uczniów oraz zareagować na nagłe zniknięcie ucznia ze
szkoły. W czasie przerw dyżurujący katecheta musi zapobiegać niebezpiecznym
zachowaniom uczniów. Jeśli zdarzy się wypadek ucznia podczas zajęć szkolnych lub w czasie przerw nauczyciel będący świadkiem tego jest zobowiązany
doprowadzić poszkodowanego do gabinetu lekarskiego. Jeśli ma zajęcia z klasą
prosi o nadzór nad grupą nauczyciela z najbliższej sali.
Podsumowanie
Nieodzownym procesem w życiu zawodowym każdego nauczyciela jest i
powinno być doskonalenie i dokształcanie. Nauczyciele powinni mieć świadomość i nawyk dokształcania się, ale musi to iść w parze z osobistym doskonaleniem postawy moralnej i ciągłym pogłębianiem wiary.
Świadomość podejmowanej misji wymaga od katechety podjęcia ciągłej
formacji duchowej i pedagogiczno-katechetycznej, na którą trzeba spojrzeć
komplementarnie, nie tylko pod kątem jego rozwoju profesjonalnego, lecz i
45
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Kodeks pracy, art. 124 § 1-2. Por. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 1996 r. w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za
szkodę w powierzonym mieniu (Dz.U. z 1996 r. Nr 143, poz. 662).
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osobowościowego. Celem jego pracy nie jest jedynie przekazanie wiedzy, lecz
przekazanie uczniom wiary i wprowadzenie ich do życia w wierze (modlitwa
prywatna, liturgiczna, praktyki religijne, życie według chrześcijańskich zasad
moralnych). Obowiązki nauczyciela religii należy rozważać w odniesieniu do
Kościoła, do szkoły (wynikające z zadań i ze statutu szkoły) oraz do samego
katechety48.
Summary
Religion teacher intermediary between the school and the Church
Duties of a religion teacher, representing the content of this article, result
from the provisions of the educational law and its mission. Tasks of the catechist are directly supervised by two managers: the school principle and the parish priest (parson). Although, the duty of every teacher is permanent further
training, learning new techniques and methods activating the work of the students, and the application of different teaching techniques during the lessons,
but especially during fulfilling the tasks of catechesis, nothing will substitute a
proper spiritual formation. The tasks entrusted to the catechist require from
him/her the intense sacramental and spiritual life, practice of prayer, fervent
love, humility and prudence. Being a catechist is more than a job, it is a vocation and a responsible mission.
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Marcin Jakóbczyk (KUL)
Jak na nowo wykształcić elity intelektualne?
Choroby polskiego systemu edukacji
Wstęp
Stawiając pytanie o wykształcenie na nowo elit intelektualnych w Polsce
trzeba mieć świadomość złożoności problemu i wielopłaszczyznowego rozłożenia czynników, które musiałyby kumulatywnie zostać spełnione ażeby dokonało
się uzdrowienie kraju na polu szkolnictwa. Pierwszym zagadnieniem nad jakim
należałoby się pochylić przy poszukiwaniu odpowiedzi na ten problem jest
określenie momentu, przyczyn i okoliczności w jakich elity zostały utracone.
Następnie – jaka była reakcja społeczności i instytucji państwowych na taki stan
rzeczy. Mam tu na myśli podjęcie, bądź nie, działań na rzecz odrodzenia elit
intelektualnych – mając cały czas na uwadze fakt, że ta misja znajduje się w
obszarze działań systemu szkolnictwa i edukacji. Cały szereg takich rozważań,
które w swojej pracy i wystąpieniu będę chciał streścić prowadzi do głębszej
refleksji i analizy nad aktualną kondycją polskiej szkoły oraz czynnikami, które
taki stan determinują. Wśród najistotniejszych kwestii wymagających omówienia są bezproduktywność pracy nauczycieli, wynikająca jednak z ograniczeń lub
bezsensownych obowiązków nakładanych przez uwarunkowania prawne. Chodzi tu o wszechwładną biurokrację, szereg ograniczeń w zakresie oddziaływania
na ucznia i brak możliwości reagowania na problemy oraz pozbawianie nauczycieli misji edukacyjnej na rzecz uczynienia z nich kolejnego urzędnika, którego
skupienie ma być przeniesione z realnego działania na papier – bo w ten sposób
mierzona jest skuteczność pracy. Podobnie ma się rzecz z efektywnością pracy,
która ustępuje coraz częściej efektowności. Rozwiązanie problemu leży w kilku
sferach – zarówno w pracy już na etapie rodziny (co wiąże się z jeszcze innymi
zagadnieniami wymagającymi odrębnego omówienia), ale także w kierunku w
jakim będą zmierzały kolejne reformy edukacyjne, również w obszarze oferty
programowej i metody nauczania (trudno nie dostrzec ciągłego okrajania programu nauczania połączonego z usuwaniem zeń elementów, które decydują o
istnieniu świadomości narodowej w sferze myślenia młodych obywateli). Jednakże ogromną rolę w funkcjonowaniu rzeczywistości szkolnej odgrywa także
osoba przywódcy – jakim jest dyrektor placówki. Omówienie roli przypadającej
ludziom piastującym stanowisko dyrektora, często zupełnie nie rozumiejącym
zadania jakie przed nimi stoi, a także wymagań jakie przed taką osobą stoją
stanowi odrębny problem, który nie może zostać pominięty w dysertacji.
1. Utrata elit intelektualnych
Naród Polski, niezwykle mocno doświadczony przez historię, w brutalny
sposób został pozbawiony swoich elit intelektualnych, pokolenia ukształtowa-
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nego przez okres zaborów oraz 20-lecia międzywojennego, a zatem czasy w
których na myślenie młodego człowieka niezwykle intensywnie oddziaływało
pragnienie wolności, a także określone wartości jakich nabywał dzięki ówczesnemu systemowi oświatowemu. I o ile 123 lata niewoli związanej z utratą niewoli na rzecz porozumienia Austrii, Rosji, Węgier i Prus nie dokonały takiego
spustoszenia w strukturze narodu i społeczeństwa, to czas okupacji niemieckiej
podczas II wojny światowej, a następnie 44 lata pod jarzmem sowieckim dokonały zmian, które do tej pory trudno pojąć, a tym bardziej nadrobić.
Po pierwsze dokonana została masowa eksterminacja narodu zarówno od
strony niemieckiego okupanta, sowieckiego najeźdźcy, a także zdradzieckich
band UPA (wciąż nierozliczona zbrodnia wołyńska). Prócz obozów koncentracyjnych zgotowanych przez III Rzeszę ogromną hekatombą była tragedia Powstania Warszawskiego. Podczas tej bitwy naród polski stracił w sumie 200
tysięcy ludzi, a pozostałych mieszkańców miasta Warszawy wypędzono z jej
obrębu. Zgładzona została patriotyczna elita walcząca wówczas w szeregach
AK, najpiękniejsze młode pokolenie jakiego doczekała się Polska1. O ogromie
bohaterstwa i oddania sprawie – co wiele mówi o niezwykle wysokim poziomie
wychowania moralnego – niech świadczy fakt, że Polacy przelewali swoją krew
na wszystkich polach bitewnych świata w okresie II wojny światowej. Czynili
to z miłości do swojego kraju wierząc, że taka postawa zapewni Polsce silną
pozycję w ładzie powojennym. Nie miejsce tu na ocenę polityczną decyzji
głównodowodzących AK, niemniej warto zwrócić uwagę na drobny niuans, że
o ile Stalin, dysponując ogromną rzeszą żołnierzy, nie licząc się totalnie z ich
życiem i za nic mając wszelkie wartości etyczne, posyłał na pewną śmierć „na
wpół piśmiennych muzyków i odurzonych wódką Azjatów”, to ze strony Polski
na polach walk poniosło śmierć „najwspanialsze polskie pokolenie. Dzieci z
inteligenckich, najbardziej patriotycznych rodzin, przyszłą elitę państwa i narodu”. Okupacja Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, trwająca aż do
1989r., oprócz dalszej eksterminacji fizycznej ludzi wychowanych w okresie II
RP, wierzących w to czego zostali nauczeni, doprowadziła jednak społeczeństwo do stanu totalnego rozkładu umysłowo-etycznego. Gdyby chcieć dzisiaj
zapytać postaci aspirujące do miana autorytetów moralnych narodu o to „Kim
są dzisiaj Polacy?” odpowiedzieliby w zdecydowanej większości, że „nie wiedzą”. Problem sięga głębiej, oni nawet „nie chcą tego wiedzieć i nie chcą wiedzieć, że nie wiedzą”. Jak słusznie wskazuje Rafał A. Ziemkiewicz: „Taka radosna niewiedza, rezygnacja z zadawania pytań, z dociekliwości, jest charakterystyczną cechą elity postkolonialnej. Ona nie zamierza tworzyć żadnych projektów, bo po co, skoro gotowy projekt przyślą nam z metropolii, gdzie wszystko wiedzą lepiej. Zamiast polską pospolitość, wystarczy studiować mądrości
stamtąd płynące. A potem nakładać je na tutejszą rzeczywistość, tak samo, jak
1
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Powstanie Warszawskie, Poznań 2013, s. 313.
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się „implementuje” przysyłane z Unii Europejskiej ustawodawstwo. A jak nie
pasuje − dopchnąć kolanem. To rzeczywistość musi się dostosować, bo przecież
nie nadesłane instrukcje”2.
Tak jest prościej. Każdy człowiek chce pretendować do miana inteligenta, każdy chce należeć do sfer traktowanych jako elita pewnej zbiorowości.
Tym bardziej pragnie tego człowiek, który nie ma predyspozycji by to osiągnąć.
Nie rozumie faktu, że przynależność do takiej czy innej grupy społecznej, decydowanie o sprawach mniejszej czy większej wagi nie czyni z niego lepszego
bądź gorszego człowieka, nie rozumie że każdy ma swoje miejsce w strukturze
państwa oraz narodu – gorzej nawet: nie chce tego zrozumieć. I taką osobą łatwiej jest pokierować i ułatwić mu dostęp do czegoś co zdawało się dla niego
niedostępne, a z powodu czego gotów byłby posunąć się nawet do czynów nieetycznych – bowiem pojęcie etyki, zostało z niego wykorzenione przez system,
który sprawy wychowania wziął w swoje ręce, tak by stworzyć człowieka, którym łatwiej będzie sterować.
Zwróćmy uwagę, że inteligenci w zaborach, przekonani o tym, że „Polska to jest wielka rzecz”, umieli ją na nowo stworzyć. Powstała demokratyczna,
równa w prawach i wolnościach obywatelskich dla każdego Polska – mimo
posiadania wszystkich swoich wad. Dzisiaj natomiast ludzie nazywający siebie
inteligencją na wzór tej XIX wiecznej, są zaledwie postkomunistyczną obrazowanszcziną, nie rozumiejącą Polski, ani też jej potrzeb, a tym bardziej nie poszukującą rozwiązań jakie mogłyby na nowo kształcić elity narodowe3.
2. II RP i cele przyświecające edukacji, a współczesna destrukcja intelektualna
Zanim określone zostaną prawne ograniczenia pracy szkół oraz nauczycieli, należałoby dokładnie przyjrzeć się wzorcom jakie przyświecały edukacji
narodowej w okresie, który odnosił w tym zakresie największe sukcesy, czyli w
II RP. Już wówczas wskazywano na fakt silnego przełożenia programu i metod
nauczania w szkołach, a także ich prowadzenia, na rozwój państwa oraz świadomości narodowej. Jeszcze w 1900 roku ukazała się książka „Nowe Wychowanie” autorstwa Edmunda Demolinsa, jednego z pierwszych pedagogów podkreślających nierozerwalną więź między edukacją szkoły, a ustrojem życia społecznego i w ogóle organizacją społeczeństwa w danym miejscu i czasie4. W
Polsce niepodległej swoją działalność zainicjował ruch nowego wychowania
„będący swoistą gorączką reform wychowawczych i wrzeniem w ówczesnej
pedagogice”, a także pojawiły się dominujące i działające z różną intensywno2
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ścią dwie koncepcje wychowawcze: narodowa oraz państwowa, akcentujące w
swych założeniach wychowanie obywatelskie młodzieży. Nowe prądy wychowawcze zakładały zbliżenie szkoły do życia i postulowały współdziałanie szkoły ze środowiskiem społecznym, w którym wzrasta dziecko. Taki był kierunek
ewolucji charakteru i zmian funkcji szkoły. Uczestnicy I Polskiego Zjazdu Wychowania Moralnego, zwołanego w 1926 r., zgodnie postulowali: „zadaniem
szkoły obok kształcenia umysłu winno być wychowanie moralne młodzieży”5.
Równocześnie wskazywano na konieczność harmonizacji takich czynników
wychowawczych jak: rodzina, Kościół, państwo i szkoła, jako mających największy wpływ na dziecko. Wg. Ireny Pennekowej „żaden z tych czynników
nie może ponosić wyłącznej i pełnej odpowiedzialności za wychowanie. Ale
brak harmonii między nimi mści się na dziecku”6. Natomiast Henryk Rowid
uważał, że szkoła powinna stawać się także „środowiskiem kulturalnym rodziców dzieci szkolnych7. Dlatego też pojawiały się postulaty, aby wciągać rodziców uczniów w obszar zabiegów wychowawczych placówek szkolnych. Uzasadniano taką potrzebę możliwością głębszego poznania dziecka, pozyskania
zaufania rodziców oraz usunięcia możliwych i rzeczywistych nieporozumień,
wskazywano przy tym że należy to uczynić już w zarodku. Osiągnięcie takich
rezultatów widziano jedynie na drodze ścisłej współpracy rodziców ze szkołą.
Najważniejszym celem było uczynienie ze szkół miejsc „prawdziwego wychowania” zamiast zakładów o charakterze dydaktycznym. Ówczesne spostrzeżenia
nie tracą zatem nic na aktualności – warto zatem postawić pytanie: dlaczego nie
sięga się po skuteczne, rodzime metody tylko poszukuje się ich poza granicami,
w coraz mocniej zlaicyzowanej Europie. Pytanie jest jak najbardziej zasadne,
ponieważ w tamtym czasie niezwykle istotnym czynnikiem prowokującym do
oddania wychowaniu szkolnemu pierwszeństwa przed procesem nauczania,
była silna potrzeba powtórnej edukacji społeczeństwa, które z uwagi na tragiczne i niespotykane na szerszą skalę w historii losy, posiadało szereg wad i braków w kontekście pożądanych postaw społeczno-moralnych. Nic się w tej materii nie zmieniło za wyjątkiem postawy osób odpowiedzialnych za proces edukacyjno-wychowawczy w kraju8.
Bez względu na perspektywę ideową teoretyków pedagogiki tamtejszych
czasów zwiększenie rangi funkcji wychowawczej uznawane było jako „obowiązek narodowy, którego zaniedbanie czyniłoby dzisiejsze pokolenie odpowiedzialnym przed sądem historii”9, a sam proces wychowawczy miał za zadanie
5
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rozbudzić najwyższą pełnię świadomości narodowej. Prekursorzy tzw. nowego
wychowania oferując metody edukacyjne jako punkt wyjścia traktowali diagnozę rzeczywistości wychowawczej, a następnie dochodzili do tworzenia „mikrosystemu wychowawczego szkoły”, traktując ją przy tym jako jeden z wielu
czynników (środowisk wychowawczych), a nie instytucji zasadniczej, decydującej w wychowaniu dziecka10.
W tym kontekście niezwykle interesujące jest spojrzenie prof. Andrzeja
Nowaka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, redaktora naczelnego pisma „Arcana”, na reformę szkolnictwa w zakresie programu nauczania przygotowanej
jeszcze za kadencji min. Katarzyny Hall. Jego zdaniem „reforma dzieli społeczeństwo na tych z poprzedniego pokolenia, którzy mieli jedną wspólną edukację historyczną i na tych z nowego pokolenia – po reformie minister Hall. Ci
ostatni zostają pozbawieni wspólnego nauczania na poziomie klasy 2 i 3 licealnej”. I problemem nie jest tu sama liczba jednostek lekcyjnych nauczania historii – choć ta także została pomniejszona. Jako podstawowy błąd tych zmian
określić należy pozbawienie uczniów wszelkiego wspólnego rdzenia edukacji w
klasie 2. i 3. Prof. Nowak wskazuje, że „Polacy w wieku 17, 18 lat stracą
wspólną oś historycznej świadomości, wokół której można dyskutować o sprawach polskich w Europie. Zostanie im, jako wspólne ze starszym pokoleniem,
tylko to, czego byli uczeni do 15 roku życia”. Grono naukowców i historyków
apelowało do pani minister, by ta jako obowiązkowy uczyniła blok tematyczny
– jeden z dziewięciu opcjonalnych – Panteon ojczysty i ojczyste spory. „Blok
ten nie jest wykładem w stylu „Słowacki wielkim poetą był”, to strona rządząca
go projektowała i ten blok, jak rozumiem, może uczyć właśnie spierania się o
polskość, o najważniejsze sprawy polskie, na przykładach konkretnych bohaterów – przez jednych kwestionowanych, przez innych wynoszonych na piedestał. Samo jednak wyliczenie tych zagadnień i wyliczenie tych osób, które w
naszej historii kandydowały do takiego miejsca na piedestale, wydaje nam się
ważne. To nie zastąpi pełnego wykształcenia historycznego, o które cały czas
się upominamy; nie zastąpi odrzucenia tej reformy i wzmocnienia nauczania
historycznego. Jest jednak niezbędnym minimum” – podkreślał w swoich wypowiedziach Andrzej Nowak. Postulował on także, aby ten blok stał się obowiązkowy, co uzyskało poparcie wielu przeciwników reformy (m.in. prof. Wojciecha Roszkowskiego). Istniała także zgoda, co do podwójnego wymiaru godzinowego wymaganego dla omawianego bloku – 60 jednostek lekcyjnych
zamiast 30. Miałby on zajmować jedną klasę, natomiast drugą poświęcono by
na dwa z pozostałych ośmiu opcjonalnych bloków. Byłoby to osiągnięcie w tym
temacie swoistego kompromisu, połączenia elementu obowiązkowego z elementem fakultatywnym.
10

K. Jakubiak, Dążenia do wzmocnienia funkcji wychowawczej szkoły w pedagogice II Rzeczpospolitej, [w:] W kręgu dorobku edukacyjnego II Rzeczypospolitej, Kraków
2011, s. 33.
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Interesująco brzmi z tej perspektywy reakcja „Gazety Wyborczej”. Jeden
z jej redaktorów stwierdził, że celem tej reformy powinno być porzucenie kanonu, martyrologicznej obowiązkowości. Taka reakcja daje wiele do myślenia,
potwierdza założenie o celowości takiego działania i pozwala lepiej zrozumieć,
że aktualny stan polskiej edukacji nie jest przypadkiem, ale zamierzonym efektem starań określonych środowisk. Celnym spostrzeżeniem prof. Nowaka jest,
że „jeśli uważamy, że bez patriotyzmu wspólnota traci swoją wartość w oczach
tych, którzy ją stanowią i jeśli obecny rząd tego nie rozumie albo nie chce zrozumieć, to trzeba zmienić rząd. Oczywiście patriotyzm rozumiemy jako pozytywne przywiązanie do ojczyzny, które nie wiąże się z wrogością i poniżaniem
jakichkolwiek sąsiadów”. Według Naczelnego krakowskich „Arcanów” nie
lepiej jest w obszarze pozostałych sfer nauczania. „Należy przywrócić korelację
w nauczania języka polskiego i historii, gdyż katastrofa nie dotyczy tylko nauczania historii, tylko całej edukacji. Nie chcę się wypowiadać na temat fizyki,
bo nie jestem specjalistą, ale wiadomo, że Komitet Nauk Fizycznych PAN także
zaprotestował w sprawie tej reformy, która drastycznie ograniczyła nauczanie
fizyki, a jeszcze bardziej – podkreślmy i to – chemii, geografii, biologii, a nawet… informatyki. To są przedmioty, które najwięcej ilościowo tracą. Choć nie
mają tak fundamentalnego znaczenia dla tożsamości danej grupy obywatelskiej,
ale są przecież bardzo ważne dla jej poziomu i miejsca w cywilizowanym świecie. Inaczej niż historia, ale nie mniej niż historia. Natomiast korelacja z językiem polskim dlatego jest ważna, że język polski łączył się we wcześniejszej
edukacji z nauczaniem historii w taki sposób, że wprowadzał określone wątki w
tym samym czasie, co lekcje historii, rozwijając wiedzę o poszczególnych epokach rozwoju naszej kultury w porządku chronologicznym. Dzięki temu występowało zjawisko synergii, materiał lepiej się utrwalał w głowach. Tymczasem
rozpadła się nauka języka polskiego, jako nauka pewnej formacji kulturalnej.
Dzisiaj są to postmodernistyczne kolaże, w każdym podręczniku inny. Są i takie, w których Gombrowicz występuje przed Sienkiewiczem. Niektórzy to
usprawiedliwiają, ale dla historyka i w ogóle człowieka myślącego jest to ustawienie absurdalne, bo Gombrowicza nie da się zrozumieć, bez uprzedniego
poznania Sienkiewicza. Dam przykład, który był już sygnalizowany w proteście
ze stycznia 2009 r. Z literatury XX wieku jedyną lekturą obowiązkową dla
wszystkich uczniów polskich liceów są „Sklepy Cynamonowe” Brunona Schulza. Nie chodzi przecież o krytykę akurat tej pozycji, bo jest to literatura bardzo
dobra i warta poznania, ale ograniczenie obowiązkowego wyboru do jednej
książki sprawia, że na maturze nie można odwołać się do innej literatury, do
żadnej innej pozycji – bo inne nie są obowiązkowe…”
Świetną pointą powyższego zagadnienia jest spostrzeżenie prof. Roszkowskiego, który twierdzi, że spotyka wielu młodych ludzi, posiadających wysoko rozwiniętą umiejętność perswazji, gotowych podejmować spory na każdy
temat nie posiadając jednak do tego odpowiedniej wiedzy. Ich możliwości
sprowadzają się jedynie do erystyki, są znakomitymi sofistami. A to sprawia, że

370

politycy oraz media kreujące rzeczywistość mogą nimi swobodnie manipulować
ponieważ nie znają faktów. Silna pozycja historii w procesie edukacji (jak i
sama edukacja) jest właśnie po to, żeby znać określone fakty, co uniemożliwi
bezwolne sterowanie człowiekiem11.
3. Biurokracja – instrument upodlenia nauczycieli;
Podejmowanie próby ponownego wykształcenia polskich elit intelektualnych musiałoby nastąpić jednocześnie na kilku płaszczyznach. Omówiony
powyżej problem reform programu nauczania oraz idei jaka powinna edukacji
przyświecać nie może pozostawać w oderwaniu od uwarunkowań prawnych,
które mocno ograniczają rolę i możliwości nauczycieli, a także w istotnym
stopniu wpływają na sposób i efektywność ich pracy. Z samej obserwacji pracy
współczesnego pedagoga można wyciągnąć wnioski, że został on zaprzęgnięty
do papierkowej roboty, sprowadzony do roli urzędnika państwowego, którego
głównym zadaniem staje się udokumentowanie najbardziej drobiazgowych
czynników codziennej pracy. Siłą rzeczy staje się to podstawowym czynnikiem
demotywującym dla pedagoga, a co za tym idzie pozbawia rolę nauczyciela
przypisanej jej misji – która została już scharakteryzowana. Ogromną rolę w
ewentualnym pokonywaniu tego rodzaju trudności, podtrzymaniu w kadrze
pedagogicznej woli walki z chorym systemem oraz wsparciu w realizacji misji
nauczycielskiej odgrywa osoba dyrektora, o tym jednak później.
Samych jednak obowiązków wynikających z postępującej biurokracji i
tzw. papirologii jest aż nadto. Nauczyciele – przynajmniej w teorii – zobowiązani są do prowadzenia w teczkach bądź segregatorach obszernej dokumentacji
w rodzaju podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie swojego
przedmiotu, podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie zadań
ogólnych szkoły, program nauczania na cały etap kształcenia wraz z numerem
dopuszczenia ministerialnego oraz nr na szkolnej liście programów, indywidualny plan rozwoju zawodowego (doskonalenie, cele do zrealizowania w danym
roku), analizy czy raporty dotyczące oceniania wykonane przez nauczycieli
szkoły, analizy, raporty zewnętrzne i wewnątrzszkolne przekazywane przez
nauczycieli i cały szereg innych dokumentów. Dodatkowo trzeba wspomnieć o
ogromie różnego rodzaju pism z MEN i ORE zobowiązujących dyrektorów i
nauczycieli do zliczania czegoś, opisywania, wyjaśniania, udokumentowania
etc. Równie bezsensownym pomysłem – wynikającym prawdopodobnie ze
współczesnych trendów w „rozwoju edukacji” – jest powoływanie wewnątrzszkolnych zespołów przedmiotowych, co naturalnie również podlega
11

Bez mądrej edukacji będziemy skazani na rozpad naszej wspólnoty – od kryzysu
edukacji do kryzysu cywilizacji. Rozmowa z profesorem Andrzejem Nowakiem. Część I,
[w:]
http://www.portal.arcana.pl/Bez-madrej-edukacji-bedziemy-skazani-na-rozpadnaszej-wspolnoty-od-kryzysu-edukacji-do-kryzysu-cywilizacji-rozmowa-z-profesoremandrzejem-nowakiem-czesc-i,2881.html [30 V 2014].
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udokumentowaniu i w rezultacie jest dodatkowym obciążeniem miast być pomocą dydaktyczną.
Z kolei nauczyciele, którzy ubiegają się o awans zawodowy dodatkowo
mają obowiązek prowadzenia segregatorów z danymi na temat ich pracy, zaangażowania, z dokumentacją dotyczącą wytworów tejże pracy, pomijając w tym
miejscu słabości, niepowodzenia i wątpliwości. Zmiany w Karcie Nauczyciela z
18 lutego 2000 r. wprowadziły do obrotu prawnego następujące stopnie awansu
zawodowego nauczycieli (art. 9a): nauczyciel stażysta, nauczyciel kontraktowy,
nauczyciel mianowany oraz nauczyciel dyplomowany12. Art. 9c ust.3 wprowadza obowiązek realizacji własnego planu rozwoju zawodowego uwzględniający
określone wymagania, które jakoby są określone w art. 9g ust. 10. Ten jednak
odsyła zainteresowanego aż do rozporządzenia MEN. I tak – przykładowo –
wśród wymagań na stopień nauczyciela mianowanego wymienia się:
1) uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających
ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego,
2) pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub
przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego,
3) poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela –
przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły – z uwzględnieniem specyfiki typu i
rodzaju szkoły, w której odbywa staż.
Ponadto wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego obejmują:
1) umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania
ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania
zmian w tych działaniach; w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1
ust. 1a Karty Nauczyciela – umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz
aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków;
2) umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów,
problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;
3) umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i
komunikacyjnej;
4) umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i
dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub
postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych
z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;
12
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Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Dz. U. z 2014 r. Nr 0, poz. 191.

5) umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie
funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż13.
Najciekawsze jest to, że wszystkie powyższe wymagania są w praktyce
czynnikami niemierzalnymi. Absurdem jest konieczność dokumentowania tego
typu zachowań. Jest to o tyle groźne, że każde działanie nauczyciela wraz z
podległymi mu uczniami będzie powodowane nade wszystko chęcią zdobycia
jedynie dodatkowego punktu w walce o wyższy stopień, z którym rzecz jasna
wiąże się poprawa bytu materialnego. Z pewnością innym ze skutków będzie
przedkładanie efektowności nad efektywność i otwarcie furtki dla zakłamywania rzeczywistości – ważniejsze jest to co jest na papierze od tego co się rozgrywa w rzeczywistości. Godzien przemilczenia jest też fakt, że każdy z powyższych przepisów z punktu widzenia prawnika jest mocno niedookreślony i
użyte zostały mocno nieprecyzyjne określenia. Kompletnym bezsensem jest
wymaganie od pedagoga znajomości przepisów prawnych (punkt 5) także w
zakresie funkcjonowania szkoły w której odbywał staż. Nie na tym ma polegać
rola nauczyciela, nie do tego został powołany, nie w ten sposób dochodzi się do
sukcesów na tym polu. Zmuszanie do produkowania stert makulatury opisującej
najdrobniejsze szczegóły działań (które rezultaty mogą przynieść jedynie w
rzeczywistości a nie na papierze) można traktować swoisty akt upodlenia przez
ministerstwo pracowników szkoły, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę realne
dokonania na polu naukowym (jak choćby doktorat), które nie zmieniają w
żaden sposób położenia materialnego pracownika. Doprecyzowując, czynnikiem motywującym nauczyciela do lepszej pracy ma być jego współpraca z
uczniami i sukcesy osiągane na tym polu przez podopiecznych, obserwowanie
jak wzrastają w wiedzy i kulturze, z całą pewnością nie pomaga w realizacji
takiego procesu wszechobecna „papierologia”.
4. Przeniesienie ucznia oraz rola dyrektora w prowadzeniu szkoły
Rozwijając zagadnienie misji pedagoga, którą jest kształcenie społeczeństwa i narodu, w efekcie czego wykrystalizować by się mogły nowe elity intelektualne, trzeba odnieść się do jeszcze dwóch problemów związanych z funkcjonowaniem szkół publicznych. Pierwszym zagadnieniem jest kwestia skreślenia ucznia z listy uczniów. Ważniejszy wydaje się w tym momencie przypadek
ucznia realizującego obowiązek szkolny, bo decyzja w takich okolicznościach
wymaga większej odwagi i determinacji w działaniach. Omawiany instrument
oddziaływania na ucznia został w istotny sposób ograniczony, co wydaje się że
również jest działaniem o określonym nakierunkowaniu. Chodzi o zniechęcenie
dyrekcji szkół do podejmowania wszelkiego rodzaju działań w tym zakresie. A
pozostawienie w swojej placówce ucznia, który w znacząco destruktywny spo13

Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie
uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
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sób wpływa na swoje otoczenie dla jego klasy oraz w jakimś stopniu całej szkoły oznacza staczanie się w przeciętność. Ponadto brak zdecydowanej reakcji,
wywołującej dolegliwość u dziecka odpowiedzialnego za nieodpowiednie zachowanie, powoduje u niego poczucie bezkarności, co nie zostanie nie zauważone przez jego otoczenie. Nie da się przy tym nie dostrzec fatalnego wpływu
funkcjonowania takiej jednostki na pracę nauczycieli, którzy przez ostatnie lata
zostali pozbawieni wszelkich możliwości oddziaływania w sposób odczuwalny
na nagannie zachowujących się podopiecznych.
Przyglądając się uwarunkowaniom prawnym wynikającym z ustawy o
systemie oświaty. W przypadku ucznia realizującego obowiązek szkolny, przeważnie ma się do czynienia z osobą małoletnią realizującą obowiązek szkolny
poprzez uczęszczanie do szkoły podstawowej i gimnazjum zgodnie z art. 16 ust.
5 ustawy o systemie oświaty14. Wypełnienie tego obowiązku obwarowane jest
przymusem administracyjnym, ponieważ na podstawie art. 20 ustawy o systemie oświaty niespełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego podlega egzekucji
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji15. Ustawa o
systemie oświaty w art. 39 ust. 2a zdecydowanie wyklucza możliwość skreślenia ucznia objętego obowiązkiem szkolnym z listy uczniów. Niemniej uczeń
taki może zostać w uzasadnionych przypadkach (które powinien oczywiście
precyzować statut szkoły) i na wniosek dyrektora danej szkoły publicznej, przeniesiony do innej szkoły decyzją kuratora oświaty. Zatem rejonizacja wykonywania obowiązku szkolnego wymaga tego by kurator oświaty wskazał inną
szkołę, do której ma być przeniesiony dany uczeń. Przeniesienia dokonuje kurator oświaty (to on podejmuje decyzję w tej sprawie, nie zaś dyrektor szkoły)16.
W statucie szkoły publicznej powinien zostać zawarty enumeratywny katalog
przypadków, w których można dokonać przeniesienia ucznia do innej szkoły.
Przykładowo może to być stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i
zdrowiu uczniów i pracowników szkoły, notorycznego opuszczania bez usprawiedliwienia obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a postępowanie takie powtarza się w kolejnym roku szkolnym, naruszenia godności i nietykalności osobistej innych osób, w tym również pracowników szkoły, dystrybucji narkotyków i środków psychotropowych oraz ich posiadania i inne17.
Drugim zagadnieniem wymagającym omówienia jest rola jaką winien
odgrywać w całym procesie edukacyjnym dyrektor placówki. W samym nawet
kontekście procedury przeniesienia ucznia do innej szkoły ujawnia się pierwsza
z cech wymaganych wobec osoby pełniącej funkcję dyrektora. Jego zdecydowanie, determinacja w działaniu i odwaga są podstawowymi predyspozycjami
14

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, z późn. zm.).
15
Tamże.
16
Tamże.
17
Tamże.
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jakie powinny być sprawdzane przy powierzaniu stanowiska danej osobie. Postać stojąca na czele placówki jaką jest szkoła musi mieć nade wszystko świadomość misji jaka stoi przed nim i jego podwładnymi, których stanowi ciało
pedagogiczne, a jednocześnie musi zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności
jaką ponosi za dobro nauczycieli. Pojawiają się niekiedy obawy – szczególnie
ze strony środowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego – przed możliwością
objęcia stanowiska dyrektora przez osobę niebędącą z wykształcenia pedagogiem. Obawy te wydają się być całkowicie nieuzasadnione. Wręcz przeciwnie.
Osoba będąca spoza środowiska może poradzić sobie o wiele lepiej z prowadzeniem szkoły niż niejeden nauczyciel, którego wejście w rolę dyrektora placówki można porównać do marynarza, znakomitego w wykonywaniu zwykłych
czynności okrętowych, ale już niekoniecznie potrafiącego obliczyć kurs statku,
cel jego misji czy też dokonanie podziału okrętowych obowiązków. Jeżeli nawet szkołą miałby zarządzać manager, ale przy tym uwrażliwiony na problemy
polskiej szkoły, rozumiejący potrzebę misji pedagogicznej, znający zagadnienia
i uwarunkowania prawne, a przy tym potrafiący podejmować zdecydowane
decyzje i oprzeć się na tyle na ile jest to możliwe machinie biurokratycznej to
żadna placówka na tym by nie ucierpiała.
Stanowi to jednoczesny przyczynek do dyskusji nad równie ważną umiejętnością pożądaną na stanowisku decyzyjnym. Nie da się prowadzić okrętu i
dowodzić nim, jeżeli załoga nie darzy kapitana szacunkiem. Załoga tak statku
jak i szkoły winna stanowić jedność, pokój nauczycielski ma stawać murem za
dyrektorem, on zaś bezwzględnie na zewnątrz szkoły bronić swego nauczyciela,
problemy zaś rozwiązywać wewnątrz gabinetu. Ewidentnym wsparciem ze
strony dyrektora jest maksymalne zminimalizowanie sfery biurokratycznej wobec swoich podwładnych, a także umiejętność postawienia się w sytuacji pedagogów, każdego indywidualnie. Zatem podstawą budowania dobrych stosunków wewnątrz szkoły jest wzajemne zaufanie, a takie da się z kolei stworzyć
budowaniem atmosfery partnerstwa, pozbawionej drobiazgowego rozliczania i
pretensjonalnych tonów. Każda ze stron – w pierwszej kolejności dyrektor –
musi mieć świadomość, wbrew obowiązującym trendom, modom oraz ustawom, że szkoła ma swoją szczególną misję do realizacji, a do tego niezbędny
będzie zdrowy rozsądek. Interesujący przykład prowadzenia „okrętu edukacji”
daje ks. Janusz Rempalski, dyrektor Katolickiego Liceum w Chełmnie: „Chcemy, żeby nasza młodzież była nie tylko dobrze wykształcona, ale i dobrze wychowana. U nas na topie jest się uczyć. Lubimy kujonów” –– dodaje śmiejąc
się. Nagrodami za dobre wyniki w nauce i sukcesy uczniów są m.in. bilety do
kina lub teatru. Świetny kontakt utrzymuje także z nauczycielami i rodzicami,
raz w miesiącu organizowane są spotkania, podczas których dyskutowane są
bieżące problemy. Przed każdym z takich spotkań odprawiana jest msza święta,
a następnie przy kawie czy herbacie trwają rozmowy na temat uczniów i szkoły.
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Jednym z ciekawszych pomysłów ks. Rempalskiego było organizowanie partii
kręgli z nauczycielami jako podziękowanie za dobre wyniki w nauce18.
5. Podsumowanie
Wpływ na aktualny kształt polskich elit intelektualnych ma cały szereg
czynników, z których część wymaga zmiany, część intensywnej pielęgnacji, a
na wszystko to z pewnością potrzeba czasu. Choćby na to, aby społeczeństwo
zmieniło swoją mentalność, co również nie będzie proste, gdyż po indoktrynacji
ze strony imperializmu moskiewskiego nadeszły czasy medialnego szturmu na
umysły młodych ludzi ze strony konsumpcyjnej Europy. Trzeba w tym kontekście pamiętać o słowach Prymasa Stefana Wyszyńskiego, który mówił, że
„Szkoła musi być narodowa! Szkoła musi dać dzieciom i młodzieży miłość do
ojczyzny, do kultury domowej, rodzinnej i narodowej. I musi wychować w tym
duchu...”
Streszczenie
Stawiając pytanie o wykształcenie na nowo elit intelektualnych w Polsce
trzeba mieć świadomość złożoności problemu i wielopłaszczyznowego rozłożenia czynników, które musiałyby kumulatywnie zostać spełnione ażeby dokonało
się uzdrowienie kraju na polu szkolnictwa. Pierwszym zagadnieniem nad jakim
należałoby się pochylić przy poszukiwaniu odpowiedzi na ten problem jest
określenie momentu, przyczyn i okoliczności w jakich elity zostały utracone.
Następnie – jaka była reakcja społeczności i instytucji państwowych na taki stan
rzeczy. Mam tu na myśli podjęcie, bądź nie, działań na rzecz odrodzenia elit
intelektualnych – mając cały czas na uwadze fakt, że ta misja znajduje się w
obszarze działań systemu szkolnictwa i edukacji. Cały szereg takich rozważań,
które w swojej pracy i wystąpieniu będę chciał streścić prowadzi do głębszej
refleksji i analizy nad aktualną kondycją polskiej szkoły oraz czynnikami, które
taki stan determinują. Wśród najistotniejszych kwestii wymagających omówienia są bezproduktywność pracy nauczycieli, wynikająca jednak z ograniczeń lub
bezsensownych obowiązków nakładanych przez uwarunkowania prawne. Chodzi tu o wszechwładną biurokrację, szereg ograniczeń w zakresie oddziaływania
na ucznia i brak możliwości reagowania na problemy oraz pozbawianie nauczycieli misji edukacyjnej na rzecz uczynienia z nich kolejnego urzędnika, którego
skupienie ma być przeniesione z realnego działania na papier – bo w ten sposób
mierzona jest skuteczność pracy. Podobnie ma się rzecz z efektywnością pracy,
która ustępuje coraz częściej efektowności. Rozwiązanie problemu leży w kilku
sferach – zarówno w pracy już na etapie rodziny (co wiąże się z jeszcze innymi
zagadnieniami wymagającymi odrębnego omówienia), ale także w kierunku w
jakim będą zmierzały kolejne reformy edukacyjne, również w obszarze oferty
programowej i metody nauczania (trudno nie dostrzec ciągłego okrajania pro18
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A. Herbich, Dyrektorzy z powołania, [w:] „Uważam Rze” 2012 nr 6(53), s. 40.

gramu nauczania połączonego z usuwaniem zeń elementów, które decydują o
istnieniu świadomości narodowej w sferze myślenia młodych obywateli). Jednakże ogromną rolę w funkcjonowaniu rzeczywistości szkolnej odgrywa także
osoba przywódcy – jakim jest dyrektor placówki. Omówienie roli przypadającej
ludziom piastującym stanowisko dyrektora, często zupełnie nie rozumiejącym
zadania jakie przed nimi stoi, a także wymagań jakie przed taką osobą stoją
stanowi odrębny problem, który nie może zostać pominięty w dysertacji.
Summary
How to educate intellectual elites once more? – The illness of polish
educational system
The issue of educating intellectual elites in Poland once more is complex.
To heal the national educational system there must be multiple factors which
have to occur altogether. The first topic, which should be discussed in order to
resolve the problem, is to name the time, the reason and the circumstances of
the loss of the elites. The next one will be the reaction of the society and the
national institutions when they faced the problem. Were there taken actions
leading to reborn the intellectual elites or not, knowing that it was the school
and educational system the institution responsible for the actions? The subjects
that I intent on referring in my paperwork and performance lead to deeper reflection on actual condition of polish school and the factors that determine its
ambience. The unproductive work of teachers which is an effect of restraining
or pointless responsibilities imposed by the law footing is one of the most crucial issues. The matter of this is the mighty bureaucracy, the row of restraints in
influencing on pupils, the lack of possibilities of reaction on problems and depriving teachers of their educational mission to make them clerks whose attention is to be turned from real actions to paper. This is the way of measuring the
results of their work. The effectiveness of their work is more often less important than attractiveness. The resolution of the problem has three spheres. The
first is the work in families (which involves other issues that need separate discussion), the second is the direction in which the following educational reforms
will proceed and the last one is the program offers and the teaching methods (it
is difficult not to notice a constant cutting in the teaching program and removing elements that decide of the national conscience in the thought of the young
nationals). The great role in the school’s life plays the leader – the head teacher.
The responsibilities of those who are head teachers and often do not understand
their requirements and the tasks they were given is a separate issue that will not
be omitted in the dissertation.
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Elżbieta Jędruszczak (KUL)
Kompetencje menedżerskie dyrektora szkoły
Menedżerowie muszą być nie tylko decydentami,
lecz także inspiratorami zdolnymi do motywowania ludzi.
Lee Iacocca

Wstęp
Inspiracją do napisania niniejszego artykułu, była polska szkoła w dobie
przemian społeczno- ekonomicznych na drodze których stanęła u progu XXI
wieku. Na skutek licznych zmian w systemie oświaty, jak również członkostwa
Polski w Unii Europejskiej a co za tym idzie korelacją nauk pedagogicznych, na
grunt nauki o zarządzaniu, przed dyrektorem szkoły zostały postawione nowe
zadania. Współczesna nauka przedstawia szkołę jako organizację uczącą się, co
sprawia że zachodzą w niej procesy jak w każdym przedsiębiorstwie. Dalej
idące zmiany kierowane trendami europejskimi, postrzegają uczniów jako
klientów, odbiorców rynku usług edukacyjnych. Szkoła jako organizacja musi
więc podlegać prawom rynku jakim jest np. konkurencja a co za tym idzie potrzeba ciągłego dynamicznego rozwoju.
By móc sprostać oczekiwaniom środowisk szkolnych, dyrektor szkoły
musi nabyć odpowiednie kompetencje menedżerskie. Zaś proces kierowania
szkołą podporządkować regułom zarządzania, nie zapominając przy tym, że jest
pedagogiem. Powierzoną mu funkcję powinien wypełniać z pełną pasją, zaangażowaniem i entuzjazmem, ponieważ tylko wtedy ma szansę odnieść sukces.
Jako menedżer musi się ciągle doskonalić, być otwartym na nowe technologie,
wprowadzać innowację, podnosić ciągle swoje kwalifikacje.
W publikacji autorka próbuje podkreślić istotną rolę kompetencji menedżerskich, niezbędnych w pracy każdego dyrektora szkoły. Następnie podejmuje próbę klasyfikacji tych kompetencji w odniesieniu do szkół publicznych i
niepublicznych, przybliżając czytelnikowi ich praktyczne aspekty. Badając
wnikliwie literaturę przedmiotu, jak również na podstawie własnych doświadczeń nabytych w pracy jako menedżer oświaty, sądzi, że znacznie szerszy zakres możliwości, a co za tym idzie kompetencji menedżerskich mają dyrektorzy
szkół niepublicznych. Wynika to zarówno z ustawy o systemie oświaty jak i
Karty Nauczyciela. Uważa jednak, że dyrektorzy szkół powinni być inicjatorami zmian, i odważnie kroczyć do przodu co pozwoli im osiągnąć sukces na
rynku usług edukacyjnych, czyniąc zarządzaną przez nich placówkę konkurencyjną i nowoczesną.
1. Kompetencje dyrektora współczesnej szkoły
1.1 Obraz szkoły jako organizacji
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Polska szkoła w ostatnim dziesięcioleciu stanęła przed ogromem przemian społeczno- ekonomicznych, związanych z członkostwem Polski w Unii
Europejskiej. W świetle których, zmienił się całkowicie model zarządzania,
oraz postrzeganie szkoły w środowisku lokalnym. Nastąpił dynamiczny rozwój
organizacyjny szkolnictwa, natomiast teoria organizacji została adoptowana na
potrzeby systemu oświaty. R. Schulz stwierdził że, na wskutek rozwoju organizacyjnego zachodzącego w szkolnictwie, szkoła stanowi złożony system organizacyjny zarówno w aspekcie instytucjonalnym jak i ilościowym, co czyni ją
znacznie lepszą pod kątem jakości1. Model szkoły jako organizacji przedstawia
poniższa ilustracja.
Ilustracja 1.1. Model szkoły jako organizacji

Źródło :I. Bednarska-Wnuk, Zarządzanie szkołą XXI wieku Perspektywa menedżerska, Warszawa 2010, Wolters Kluwer business, s.17.za : K.B. Everard, G. Morris,
Effective School Management, London 1990, cyt. za :D. Elsner, D. Ekiert-Grabowska,
B. Kożusznik, Jak doskonalić pracę dyrektora szkoły?, Materiały do samokształcenia,
Część III, Kierowanie szkołą, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Katowicach, Katowice 1997, s. 9.

Analogicznie do powyższych treści rozpatrując funkcje szkoły jako organizacji, możemy dostrzec elementy charakterystyczne dla organizacji gospodarczych. Do których możemy zaliczyć: konkurencyjność, oferowanie usług
edukacyjnych, funkcjonowanie w gospodarce rynkowej. Według H.J Levitta
organizacja składa się z czterech podstawowych ogniw: ludzi, celów , wyposażenia, formalnej struktury.
Przedstawiony model pomija bardzo istotną dla poruszanego tematu
kwestie, a mianowicie kierownictwo w organizacji. Bliższy naszym rozważaniom jest model M. Bielskiego który wyróżnia pięć podsystemów organizacji :
- podsystem celów i wartości: zawarty w statucie, oraz ustawie o systemie oświaty, wyznacza kierunki współdziałania,

1

Zob. R. Otręba, Sukces i autonomia w zarządzaniu organizacją szkolną, Warszawa 2012, s. 23-25.
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-podsystem psychospołeczny: obejmuje cały personel placówki wraz z
podmiotami edukacyjnymi,
- podsystem techniczny: to technologie i umiejętności, oraz zgromadzone
środki rzeczowe,
- podsystem struktury: zawiera podział zadań i uprawnień w organizacji,
- podsystem zarządzania: łączy wszystkie podsystemy, monitoruje otoczenie, definiuje cele, wartości i zadania szkoły, oraz tworzy system motywacyjny dla nauczycieli. Podsystem dzieli się na inne podsystemy istotne w kreowaniu tożsamości szkoły takie jak: jakość świadczonych usług edukacyjnych,
zadowolenie odbiorców , pozycję szkoły, infrastrukturę2, oraz jej kondycję finansową3. W wyniku transformacji polskiego szkolnictwa, ustawa o systemie
oświaty dokonała podziału szkół i placówek (rys 1,2). Wyodrębniony podział
przedstawiony na poniższej rycinie ma duży wpływ na rolę i funkcje dyrektora
szkoły, oraz na zakres tych funkcji i kompetencji.
Z mojego doświadczenia, oraz obserwacji rynku usług edukacyjnych
wynika, że dyrektorzy szkół i placówek niepublicznych mają większą autonomię w kierowaniu placówką. Dzięki braku ograniczeń mogą łatwiej pełnić
funkcję menedżerską. Biorąc pod uwagę wskaźnik zarządzania szkołą publiczną
jako organizacją, współczesny system oświaty bardzo powoli ewaluuje. Funkcje
kierownicze w placówce pełni dyrektor pedagog, bez wiedzy i doświadczenia w
dziedzinie zarzadzania. Jego kompetencje najczęściej ograniczają się do nauczania i pedagogizacji środowisk szkolnych.
Ilustracja 1.2. Klasyfikacja szkół i placówek ze względu na organ
prowadzący.

2

Zob. I. Bednarska-Wnuk, Zarządzanie Szkołą XXI wieku Perspektywa menedżerska, Warszawa 2010, Wolters Kluwer business, s. 17-19.
3
Przez kondycję finansową szkoły autorka artykułu rozumie zdolność utrzymanie
się na rynku usług finansowych w otoczeniu konkurencji, co za tym idzie zdolność do
generowania zysku, lub wzrostu wartości zapewniające jednostce bezpieczeństwo oraz
stabilizację.
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Źródło: I. Bednarska- Wnuk, Zarządzanie szkołą XXI wieku… s. 20. za: W. Rup,
Gospodarka finansowa oraz rachunkowość szkół i placówek oświatowych, Ośrodek
Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2005, s. 9.

Szkoły publiczne prowadzone są przez ministra edukacji, stowarzyszenia,
organy administracji rządowej, gminy, związki komunalne. Organem założycielskim mogą być osoby fizyczne lub prawne, ale tylko za zgodą właściwego organujednostek samorządu terytorialnego. Mają obowiązek zapewnić bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania, w rekrutacji kierować się zasadą powszechnej dostępności, najczęściej zatrudniają nauczycieli w oparciu o Kartę Nauczyciela, realizują minimum programowe odpowiednie do typu szkoły, oraz zgodny z rozporządzeniem system oceniania i klasyfikowania4.
Szkoła publiczna jako organizacja podległa jednostkom samorządu terytorialnego, nie generuje zasobów finansowych, gdyż nie ma możliwości pobierania czesnego, dodatkowe źródła finansowani np. za wynajem sal lekcyjnych,
pracowni, nie trafiają bezpośrednio do budżetu szkoły, tylko do organu prowadzącego. Dyrektor zaś nie staje się ich bezpośrednim dysponentem, nie ma też
wpływu na liczbę oddziałów. Szkołę utrzymuje głownie z subwencji otrzymanej
od Skarbu Państwa, oraz dofinansowania od jednostek samorządu terytorialnego np. na remonty, modernizację etc. Może również pozyskiwać środki z Unii
Europejskie, które na chwilę obecną są dużym wsparciem dla placówek. W
przypadku szkół policealnych oraz zawodowych nie decyduje o wyborze kierunków kształcenia. W znacznym stopniu minimalizuje to jego możliwości
jeżeli chodzi o nabór do szkoły. W konsekwencji ma to przełożenie na sytuację
finansową placówki.
Szkoły niepubliczne wg. powyższej klasyfikacji dzielą się na o uprawnieniach szkół publicznych oraz nieposiadające uprawnień. Są zakładane i prowadzone przez osoby prawne oraz fizyczne, które mogą ubiegać się o wpis do
rejestru placówek z uprawnieniami szkół publicznych po spełnieniu przesłanek
określonych w ustawie o systemie oświaty.
Szkoły niepubliczne z uprawnieniami publicznych finansowane są z
subwencji oświatowej, mogą dodatkowo pobierać czesne, oraz wpisowe. Nauczyciele najczęściej zatrudniani są na podstawie umowy o pracę, zlecenie, lub
o dzieło. Taki sposób zatrudnienia daje dużą autonomie dyrektorowi szkoły w
kwestii zatrudniania i zwalniania personelu. Jest również korzystne pod kątem
finansowym np., nauczyciel zatrudniony na Kartę Nauczyciela wypracowuje
tygodniowo 18 godzin dydaktycznych, natomiast na podstawie umowy o pracę
ma obowiązek przepracować tygodniowo 40 godzin, z tego w zależności od
organu prowadzącego 25-30 dydaktycznych. Co ma pozytywne przełożenie na
wynik finansowy placówki. Z moich obserwacji i doświadczenia wynika że w
szkołach niepublicznych przy naborze dominuje zasada ilościowa. Organ pro4
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Zob. I. Bednarska –Wnuk, Zarządzanie szkołą XXI wieku…,s. 20.

wadzący zakłada przyjęcie maksymalnej liczby uczniów adekwatnie do posiadanych warunków. W związku z faktem, że subwencja wypłacana jest na każdego ucznia, szkoła niepubliczna z uprawnieniami publicznej ma lepszą kondycją finansową. Korzystna sytuacja finansowa pozwala szkołom niepublicznym,
na szybki rozwój, wprowadzanie technologii informacyjnych, innowacji. Tym
samym zapewnia swoim uczniom lepsze warunki do pracy i nowoczesną bazę
dydaktyczną.
W ostatnim dziesięcioleciu możemy zaobserwować gwałtowny wzrost
liczby szkół i placówek niepublicznych. Ich oferta jest znacznie bogatsza niż
minimum podstawy programowej, uczniowie w ramach czesnego korzystają z
zajęć dodatkowych np.: języki obce, tenis, szachy, itp.
1.2 Istota i pojęcie kompetencji
W procesie ciągłych zmian, przed jakimi stanęła współczesna szkoła
ukształtował się nowy paradygmat zarządzania. Według którego, nowoczesny
dyrektor to osoba która skutecznie kieruje i zarządza powierzoną placówka,
odnajduje właściwe podmioty działania, jest kompetentna, twórcza, kreatywna5.
Istnieje wiele definicji kompetencji, najprostszą i najtrafniejszą w mojej
ocenie jest cytuję: „Kompetencja to odpowiedni zakres wiedzy i umiejętności,
fachowość, umiejętność znania się na rzeczy, bycia kompetentnym”6. Autor w
dalszej części publikacji doprecyzowuje „Kierownik placówki oświatowej staje
się menedżerem wtedy, gdy po prawidłowo dokonanej diagnozie potrafi twórczo opracować a następnie realizować własną koncepcję funkcjonowania szkoły, oraz ma sprecyzowaną wizję jej rozwoju”7.
W potocznym rozumieniu, często kompetencje definiuje się jako wymagania związane z pracą na danym stanowisku8. W ocenie M. Kossowskiej oraz
I. Sołtysińskiej podstawą kompetencji jest wiedza rozpatrywana na trzech poziomach:
- wiedza deklaratywna- ( „wiem co”)
- umiejętności (wiedz proceduralna, czynnościowa „wiem jak i potrafię”)
- postawy (chcę i jestem gotów wykorzystać swoją wiedzę)9.
Powyższe atrybuty należy poszerzyć o staż pracy na danym stanowisku,
cechy osobowości, inteligencję i nasuwa się konkluzja, że kompetencje są szerszym pojęciem od kwalifikacji i umiejętności, stanowią one podstawowe źródło
5

Zob. I. Bednarska –Wnuk, Zarządzanie szkołą XXI wieku…, s. 63.
L.Gawrecki, Kompetencje menedżera oświaty, Poznań 2003, eMPI 2, s.10 za:
Słownik współczesnego języka polskiego, tom 1. Wyd. Reader’s Digest Przegląd Sp. z o.
o., Warszawa 1998.
7
Tamże. s. 27.
8
R. Otręba, Sukces i autonomia w zarządzaniu organizacją szkolną…, s.189, za: J.
F. Terelak, Psychologia menedżera, Warszawa 1999, s. 157.
9
R. Otręba, Sukces i autonomia w zarządzaniu organizacją szkolną…, s.189, za:
M. Kossowska, I. Sołtysińska, Szkolenia pracowników a rozwój organizacji, Kraków
2002, s. 14.
6
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sukcesów organizacji. Da się zauważyć że pomiędzy wymienionymi, zachodzą
ścisłe korelacje, co przedstawia poniższy rysunek.
Ilustracja 1.3. Zależności między kompetencjami a umiejętnościami

Źródło: I. Bednarska-Wnuk, Zarządzanie szkołą XXI wieku…, s.65. za: A. Rakowska, Kompetencje współczesnego menedżera (w:) Zarządzanie kompetencjami w organizacji, red. E. Masłyk-Musiał, Warszawa 2005, s. 94.

Z powyższego opracowania wynika, że kompetencje mają charakter wieloczynnikowy, których nie da się określić bez analizy poszczególnych składników. Wiedza odgrywa bardzo ważną rolę a XXI wiek określany jest jako „epoka przetwarzania wiedzy i informatyzacji”10. Dlatego też, posiadanie wiedzy i
umiejętne z niej korzystanie jest bardzo ważnym elementem w procesie zarządzania szkołą. W dobie konkurencji toczącej się na rynku usług edukacyjnych
dyrektor powinien dysponować wachlarzem wiedzy, nie ograniczającej się tylko do obszaru pedagogicznego.
Do prawidłowego funkcjonowania placówki potrzebuje wiedzy z zakresu: zarządzania, technik informacyjnych, ekonomii, finansów, administracji,
prawa, marketingu, public relations11 szkoły. Prezentowany pakiet stanowi tzw.
wiedzę menedżerską, niezbędną do prawidłowego funkcjonowania placówki.
Dlatego też dyrektorzy szkół powinni ciągle doskonalić i uzupełniać swój zasób
wiedzy, iść z duchem czasu oraz otworzyć się na wszelkie innowacje dostępne
10

I. Bednarska –Wnuk, Zarządzanie szkołą XXI wieku…, s. 67.
Public relations z ang.relacje publiczne, kontakt z otoczeniem, kreowanie pozytywnego wizerunku placówki na zewnątrz. Celem przedstawionych działań jest dbałość
o pozytywny wizerunek jak i życzliwość w kontaktach z innymi. Potocznie nazywa
pijar , pełni istotną rolę w organizacji, do Polski dotarł w latach 90-tych.
11
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na rynku. Proponowane formy doskonalenia dyrektorów to: konferencje, seminaria, kursy, szkolenia, warsztaty oraz studia podyplomowe bądź doktoranckie.
W dobie cyfryzacji dyrektorzy szkół mają możliwość do dokształcania na odległość metodą e-learningu. Proponowana forma kształcenia jest bardzo wygodna,
ogólnie dostępna, znacznie korzystniejsza finansowo. Z funduszy unijnych na
stronach Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej,
Ośrodka Rozwoju Edukacji zamieszczane są bezpłatne kursy dokształcające,
materiały po konferencyjne, ebooki z których bezpłatnie mogą korzystać dyrektorzy, nauczyciele, rodzice, pracownicy oświaty w celu uzupełnienia wiedzy.
Kolejnym znaczącym elementem w strukturze kompetencji jest doświadczenie zawodowe dyrektora, często mylnie interpretowane jako praktyka zawodowa. Według poglądów T. Pasierbińskiego który uważa, że można przepracować
wiele lat na danym odcinku nie nabywając proporcjonalnego do czasu doświadczenia. Uważa on również, że można stosować to zamiennie nabyć w krótkim czasie
obszerne doświadczenie, które zostanie wykorzystane do dalszej pracy. Mając na
uwadze powyższe treści możemy stwierdzić iż doświadczenie może być jednym z
czynników mających wpływ na kształtujące się kompetencje. Według cyklu uczenia się zaprezentowanego przez D. Kolba doświadczenie wraz z wiedzą ma wpływ
na proces uczenia się12. A jednostka chcąca się nauczyć musi przejść wszystkie
fazy cyklu, przedstawionego na poniższej ilustracji.
Ilustracja 1.4. Cykl uczenia się D.
Kolba

Źródło: I. Bednarska –Wnuk, Zarządzanie szkołą XXI wieku…, s.74. za: A.K.
Koźmiński, D. Jemielniak, Zarządzanie od podstaw. Podręcznik akademicki, Warszawa
2008, s. 272.

12

I. Bednarska –Wnuk, Zarządzanie szkołą XXI wieku…, s. 74.
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Z analizy której wynika, że są osoby które najpierw zapoznają się z teorią (faza zdobywania wiedzy), po czym zastanawiają się do jakich celów tę
wiedzę wykorzystać (pragmatyka), następnie przekładają wiedzę na praktykę(doświadczenie), po czym wyciągają wnioski do dalszej pracy (refleksja)13.
Poddając dalszej interpretacji schemat przedstawiony na ilustracji 1.3 należy przeanalizować cechy osobowości które powinien posiadać menedżer.
Według I. Sędłaka istotną rolę pełnią cechy menedżerskie do których możemy
zaliczyć: samodzielność, twórczość, sprawność i efektywność14. Idąc za analizą
badań C. Plewki która dowodzi że dobry dyrektor powinien być fachowy, kompetentny, otwarty na zmiany, twórczy, uczciwy, innowacyjny, obiektywny,
sprawiedliwy, posiadający autorytet i uznanie społeczne 15.
Rozpatrując kwestię umiejętności jakie powinien posiadać menedżer
XXI wieku, należy pochylić się nad stanowiskiem Ch. K. Prahalada, który usystematyzował je następująco:
- umiejętność myślenia systemowego,
- umiejętność działania w wielokulturowym środowisku,
- umiejętność i gotowość ustawicznej nauki,
- umiejętność ciągłego doskonalenia się,
Inne stanowisko w tej materii zajmują K. Atmańczuk i R. Przybyszewski, którzy do pożądanych umiejętności dyrektora zaliczają: szybką orientację w
analizowaniu problemów, opanowanie sprawnych technik komunikowania się,
wysoki stopień samorealizacji, zdolności przywódcze, umiejętność analizy i
planowania16.
Kompetencje dyrektora szkoły uzależnione są od powierzonych dyrektorowi szkoły zadań, od realizacji których, zależy czy jest kompetentny do piastowania powierzonego mu stanowiska. Planowanie, organizowanie, kontrolowanie, motywowanie17, umiejętność, wszechstronność, wiedza to predestynuje
dyrektora do sprawowanie funkcji menedżera oświaty. H. Mitzberg w swoich
badaniach objął pracę menedżerów wszystkich szczebli, dokonał klasyfikacji
wykonywanych czynności, na podstawie których określił dziesięć ról które wy13

Tamże. s.75.
I. Bednarska –Wnuk, Zarządzanie szkołą XXI wieku…, s. 81. za: J. Sendłak,
Zmienia się rola dyrektora szkoły, Nowa Szkoła 2001, nr 4, s. 20–21.
15
I. Bednarska –Wnuk, Zarządzanie szkołą XXI wieku…, s. 81. za: C. Plewka, Role
i zadania dyrektora współczesnej szkoły (w:) Vademecum menedżera oświaty, red. C.
Plewka, H. Bednarek, Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr, Instytut Technologii
Eksploatacyjnej, Radom 2000, s. 60.
15
I. Bednarska –Wnuk, Zarządzanie szkołą XXI wieku…, s. 81. za: K. Atamańczuk,
R. Przybyszewski, Edukacja i szkoła u progu XXI wieku, Olsztyn 2001, s. 43.
16
I. Bednarska –Wnuk, Zarządzanie szkołą XXI wieku…, s. 90 za: K. Atamańczuk,
R. Przybyszewski, Edukacja i szkoła u progu XXI wieku, Olsztyn 2001, s. 43.
17
Zob. I. Dzierzgowska, Akademia Zarządzania „Dyrektora Szkoły”, Warszawa
2011, Wolters Kluwer business, s. 300.
14
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znaczają zadania menedżera każdego typu organizacji. Na szczególną uwagę
zasługują trzy podstawowe 18:
- rola interpersonalna w ramach której dyrektor szkoły występuje jako
reprezentant szkoły, kieruje nią i odpowiada przed nadzorem pedagogicznym,
organem prowadzącym, ministrem.
Dyrektor kieruje pracą zespołu, organizuje, motywuje i dąży do osiągania wspólnych zamierzeń i celów pełniąc funkcję lidera.
- rola informacyjna polega na zbieraniu przez dyrektora szkoły informacji o formach doskonalenia nauczycieli, przekazywanie informacji pedagogom
o planie finansowym, innowacjach. Dyrektor utożsamiany jest z reprezentantem
przekazującym informacje poza środowisko szkolne, przedstawia osiągnięcia
uczniów, grona pedagogicznego, ogólnie uzewnętrznia sukcesy szkoły.
- rola decyzyjna, dyrektor pełni funkcję organizatora który opracowuje
nowe pomysły, wdraża innowacje, podejmowanie decyzji w stanach zagrożenia
(przemoc, agresja szkolna).
Do czynności w roli decyzyjnej możemy zaliczyć tworzenie planów organizacji, przydziału sal, wychowawców, oraz wydawanie decyzji o przyjęciu
do szkoły i skreśleniu ucznia.
Mając na uwadze, że dyrektor szkoły pełni również funkcję pedagoga, co
obliguje go do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych mówimy tu o
dualizmie ról, gdyż oczekuje się od niego bycia menedżerem oświaty i wybitnym pedagogiem.
Przedstawioną sytuację ilustruje poniższa tabela.
↔
Menedżer oświaty
↔
Role wewnętrzne
Strateg: określa kierunek działania,
jest inicjatorem zmian.
Organizator: przydziela zadania
i koordynuje
ich wykonanie.
Arbiter: rozstrzyga i pośredniczy

↔
Role zewnętrzne
Kwestor: odpowiada przez radą

Wybitny pedagog
Role wewnętrzne
Mentor: wspomaga rozwój zawodowy
pracowników.
Nauczyciel: demonstruje mistrzostwo
w działaniach dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych.
Doradca: służy odpowiednią poradą
podmiotom edukacyjnym, czyli
uczniom,
rodzicom oraz pracownikom.
Role zewnętrzne
Ambasador: stoi na straży etosu

18

B. Nogalski, J. Śniadecki, Kształtowanie umiejętności menedżerskich, Tonik,
Bydgoszcz 1998, s.91.
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szkoły
i organem prowadzącym za prawidłowe
wydatkowanie środków publicznych.
Dyplomata: promuje szkołę na
zewnątrz, współpracując z podmiotami
otoczenia.

nauczycielskiego,
uczestnicząc w pracach
różnych zawodowych gremiów.
Adwokat: reprezentuje interesy społeczeństwa
oświatowego w środowisku.

Źródło: I. Bednarska –Wnuk, Zarządzanie szkołą XXI wieku…, s.60, za: S. Law, D.
Glover, Educational Leadership and Learning, Practice, Policy and Research, Buckingham 2003, s. 6 cyt. za D. Elsner, Kierowanie zmianą w szkole. Nowy sposób myślenia i
działania, Warszawa 2005, s. 114.

Zestawienie ukazuje podobieństwa i różnice w sprawowaniu roli pedagoga i menedżera, autorzy wskazują na ich komplementarny charakter 19.
2. Praktyczne aspekty kompetencji menedżerskich dyrektora szkoły
Praktyka jak i teoria, określa zakres pracy menedżera za pomocą typowych funkcji występujących na stanowiskach kierowniczych niezbędnych do
sprawnego zarządzania20. H. Fayol usystematyzował wiedzę na temat czynności
kierowniczych, sformułował klasyczną koncepcję teorii zarządzania, która miała charakter uniwersalny ponieważ odnosiła się zarówno do przedsiębiorstw jak
i do organizacji non-profit. Wyróżnił takie funkcje: planowanie, organizowania,
motywowanie, kontrolowanie ukazując wzajemne relacje i powiązania między
nimi. Zależności przedstawia poniższy schemat.
Ilustracja 1.5 Wzajemne powiązania występujące w procesie kierowania.

19

I. Bednarska –Wnuk, Zarządzanie szkołą XXI wieku…, s. 60.
Zob. Tamże s.102, za: S. Lachiewicz, Praca kierownicza w organizacjach gospodarczych [w:] Organizacja pracy kierowniczej. Wybrane zagadnienia, red. S. Lachiewicz, Łódź 1994, s.10.
20
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Źródło I. Bednarska –Wnuk, Zarządzanie szkołą XXI wieku…, s. 103. za: A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert, Kierowanie, Warszawa 1998, s. 24.

Planowanie, przewidywanie, obieranie kierunku umożliwiającego szkole
jako organizacji realizowanie założonych celów21. Efektem planowania jest
dobór odpowiedniej strategii działania. W codziennej pracy dyrektora szkoły
skuteczne planowanie umożliwia maksymalne wykorzystanie czasu pracy oraz
posiadanych zasobów. Wskazane jest aby dyrektor szkoły prowadził organizer,
w którym będzie wpisywał plan dnia z uwzględnieniem godzin realizacji zaplanowanych zadań. Przyczyni się to z pewnością do lepszej organizacji, pozwoli
stworzyć hierarchię zadań ważnych i mniej ważnych, oraz organizację spotkań
bez burzenia porządku dnia pracy. W planowaniu dyrektora istotne jest stworzenie projektu planu pracy, w tym celu powinien powołać zespół planistycznodoradczy. Projekt powinien obejmować roczny plan obserwacji przeprowadzanych w trakcie roku szkolnego, plan dyżurów nauczycieli, pedagoga, spotkań z
rodzicami, plan przychodów i rozchodów22 itp…Podział planów przedstawia
tabela zamieszczona poniżej.
Kryterium wyodręb- Charakterystyka
nienia
krótkookreso- – plan roczny dotyczący hospitacji nauczycieli
– plan kontroli wszystkich pracowników
– roczny plan finansowy szkoły
– harmonogram uroczystości szkolnych w danym
roku
– plan pracy rady pedagogicznej
– miesięczne plany dla poszczególnych nauczycieli w
tym
dyżury szkolne
– planowanie rozwoju zawodowego
Plany średniookreso- – planowanie rozwoju szkoły
– planowanie rozwoju zawodowego podległego perwe
sonelu
– plan własnego rozwoju zawodowego
– plan modernizacji zasobów rzeczowych (świetlica,
korytarze – planowanie rozwoju szkoły
– planowanie rozwoju zawodowego podległego personelu
– plan własnego rozwoju zawodowego
– plan modernizacji zasobów rzeczowych (świetlica,
Plany
we

21
22

R. Otręba, Sukces i autonomia w zarządzaniu organizacją…s.174.
I. Bednarska –Wnuk, Zarządzanie szkołą XXI wieku…, s.110.
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korytarze
szkolne, sala gimnastyczna)
Plany długookresowe planowanie rozwoju szkoły
– plan własnego rozwoju zawodowego
– planowanie rozbudowy infrastruktury szkolnej (budowa
nowej sali gimnastycznej, basenu)
Źródło: I. Bednarska –Wnuk, Zarządzanie szkołą XXI wieku…, s.113.
W szkole niepublicznej poza wyżej wymienionymi planami spotykamy
również: plan marketingowy, plan naprawczy, plan rozwoju placówki. Dyrektorowi- menedżerowi w szkole niepublicznej znacznie łatwiej planować i delegować zadania nauczycielom, gdyż jego działań nie ogranicza Karta Nauczyciela.
W planowaniu wieloletnim nie należy zapominać o wizji szkoły oraz o skonkretyzowaniu zamierzeń w przełożeniu na działanie. Natomiast misja szkoły powinna zostać zawarta w statucie szkoły i konsekwentnie realizowana.
Organizowanie to łączenie poszczególnych elementów działań w taki
sposób, aby osiągnąć założone cele, wymaga to od dyrektora stworzenia odpowiedniej struktury organizacyjnej, umiejętności delegowania zadań zgodnie z
kompetencjami zatrudnionych pracowników. Istotną rzeczą jest stworzenie
sprawnego przepływu informacji i właściwej komunikacji pomiędzy dyrektorem i personelem23. D. Elsner przedstawia kilka skutecznych reguł dotyczących
organizowania czasu pracy dyrektora które formułują następujące postulaty
które powinien stosować kompetentny menedżer24 :
- więcej czasu poświęcać na myślenie o przyszłości placówki, a nie na
skupianiu się na tym co było, gdyż czasu nie da się cofnąć,
- funkcje kierownicze wykonywać w rozsądnych wymiarach czasu,
- starać się wygospodarować jak najwięcej czasu do własnej dyspozycji,
- minimalizować straty,
- przeznaczyć maksymalnie dużo czasu na planowanie i motywowanie,
gdyż przełoży się to z czasem na efekty pracy,
Motywowanie jeden z najważniejszych czynników, oznacza tworzenie
określonych bodźców, tak by personel szkoły chciał robić to co do nich należy
zgodnie z planem i założonymi efektami 25. Skuteczny menedżer musi zaangażować cały zespół do pracy, stwarzając atmosferę współpracy, żeby każdy z
członków czuł się ważny i doceniony.
Dla lepszej efektywności oraz pełniejszego zaangażowania może zastosować takie narzędzia wsparcia jak: pochwały, wyróżnienia, drobne upominki,
23

Zob. I. Dzierzgowska, Akademia Zarządzania „Dyrektora Szkoły”…s.301.
I. Bednarska –Wnuk, Zarządzanie szkołą XXI wieku…, s.127, za: D. Elsner, 20
problemów pracy własnej dyrektora szkoły, Zakład Wydawnictw Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej, Jelenia Góra 1992, s. 25–30.
25
Zob. I. Dzierzgowska, Akademia Zarządzania „Dyrektora Szkoły”…s.301.
24
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nagrody (pozyskane od sponsorów szkoły). Dyrektor może za efektywną pracę
nagrodzić nauczyciela uczestnictwem w bezpłatnym kursie, studiach podyplomowych uwzględniając jego zainteresowania i pasje oraz kierunki rozwoju.
Może udzielić gratyfikacji finansowej osobiście, lub zgłosić nauczyciela do
nagrody kuratora, bądź Prezydenta Miasta, może również przyznać dodatek
motywacyjny. Przekładając problemy motywowania środkami pieniężnymi na
grunt praktyczny zauważamy, że dyrektor szkoły publicznej w tym aspekcie ma
bardzo ograniczone możliwości głównie przez prawo oświatowe. W szkole
niepublicznej na wniosek dyrektora organ prowadzący najczęściej wyraża zgodę na podwyżkę stawki godzinowej, bądź dla zatrudnionych nauczycieli i pozostałego personelu na umowę o pracę podwyżki wynagrodzenia, lub premii
uznaniowej. Cały zespół powinien być darzony szacunkiem i zaufaniem, oraz
chwalony za postępy w pracy. Harmonijna atmosfera współpracy, sprawia że
pracownicy chcą pracować jeszcze lepiej, stają się bardziej kreatywni, otwarci
na współpracę i wprowadzane zmiany. Pozytywnie motywowani pracownicy
darzą szacunkiem dyrektora-menedżera, co przekłada się na pozytywne relacje
interpersonalne.
Kontrolowanie, czynnik niezbędny do prawidłowego funkcjonowania
organizacji, polega na sprawdzaniu czy wszystko odbywa się zgodnie z planem,
czy zespół wypracował założone efekty. Oferowanie bieżącego wsparcia zespołowi, przyczynia się do terminowości wykonania zadania. Dobry menedżer
szybko zorientuje się który zespół potrzebuje pomocy, czy wsparcia, co zapewne pozytywnie wpłynie na końcowy wynik pracy zespołu. Kontrolowanie to
czynność trudna i stresująca, ale niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania
placówki.
W funkcji kontrolnej dyrektora szkoły może wyodrębnić dwa odmienne
obszary oddziaływań dotyczące personelu administracji szkoły oraz nauczycieli.
We wspomnianych obszarach kontroli będą podlegały zupełnie odmienne czynniki. Nauczyciele zostaną poddani kontroli z zakresu realizacji podstawy programowej, prowadzenia dokumentacji szkolnej, pracy z uczniem. Pozostały
personel rozliczany będzie z zakresu wykonywanych zadań wynikających z
umowy o pracę na określonym stanowisku. W szkole niepublicznej zakres kontroli jest zbliżony do szkoły publicznej. Należy jednak uwzględnić fakt, że pracownicy oraz nauczyciele częściej uruchamiają w sobie samokontrolę i samo
asertywność. Procesy organizowania i kontrolowania oraz motywowania i planowania łączą się wzajemnie, zaś do ich sprawnego przebiegu potrzebny jest
kompetentny menedżer-wybitny pedagog, który poprowadzi placówkę w sposób zapewniający jej sukces w środowisku lokalnym.
Podsumowanie
Zarządzanie i pedagogika będące oddzielnymi dziedzinami nauki w pracy dyrektora szkoły jak widzimy wzajemnie przenikają się, a nawet skutecznie
uzupełniają . Zachodzące zjawisko literatura przedmiotu określa jako dualizm
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ról, gdyż oczekuje się od dyrektora szkoły aby był wybitnym pedagogiem, jak i
menedżerem oświaty.
Autorka w artykule dokonuje próby systematyki kompetencji menedżerskich dyrektora szkoły w oparciu o pełnione funkcje i zadania jakie nakłada na
niego otoczenie, prawo oświatowe, oraz organ prowadzący. Poddaje analizie
kompetencje dyrektora szkoły publicznej i niepublicznej, gdyż ich zakres w
porównywanych placówkach jest różny ,tym samym ukazuje praktyczne aspekty kompetencji menedżerskich.
W swoich rozważaniach podkreśla jak ważną rolę we współczesnej szkole pełni kompetentny dyrektor, który poprzez wiedzę, doświadczenie , umiejętności oraz zaangażowanie staje się menedżerem oświaty.
Streszczenie
Powyższe opracowanie podnosi dość istotną kwestię kompetencji menedżerskich dyrektora szkoły. W wyniku wnikliwego badania literatury przedmiotu, jak i na kanwie własnych ponad pięcioletnich doświadczeń na stanowisku
menedżera oświaty autorka dowodzi jak ważne i konieczne jest w XXI wieku
wzajemne przenikanie się nauk o zarządzaniu na grunt pedagogiczny. W swoim
artykule przedstawia istotę kompetencji menedżerskich dyrektora szkoły oraz
funkcji z nimi związanych. Ukazuje praktyczne ich aspekty kompetencji menedżerskich z uwzględnieniem placówek publicznych i niepublicznych.
Summary
Management and pedagogics being separate branches of study in the
work of director as we see penetrated mutually and even complement effectively. Literature of the subject indicates the ongoing phenomena as dualism of
roles because is expected from the director to be a prominent teacher as well as
the manager of education. The author in the article accomplishes the attempt of
systematization of manager’s competencies of the director based on the executable functions and tasks that surrounding lays on him/her, educational right and
conducting authority. She exposes the analysis of director’s competencies of
public and non- public school, because their scope in the compared establishments is different, thus shows the practical aspects of managerial competences.
In her reflections she emphasizes how an important role at modern school is
fulfilled by a competent director, who through knowledge, experience and abilities and engaging becomes the manager of education.
Bibliografia
1. Bednarska-Wnuk I., Zarządzanie szkołą XXI wieku perspektywa
menedżerska, Wydawnictwo Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
2. Dzierzgowska I., Akademia Zarządzania „Dyrektora Szkoły”,
Wydawnictwo Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.

392

3. Gawrecki L., Kompetencje menedżera oświaty, Wydawnictwo eMPI 2,
Poznań 2003
4. Nogalski B, Śniadecki J., Kształtowanie umiejętności menedżerskich,
Wydawnictwo TONIK, Bydgoszcz 1998.
5. Otręba R., Sukces i autonomia w zarządzaniu organizacją szkolną,
Wydawnictwo Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.

393

394

Konrad Kozioł (KUL)
Edukacja obywatelska w zakresie systemów wyborczych do Sejmu i Senatu RP
Wstęp
Państwo prawa powinno być celem samym w sobie przy budowie ładu
we wszystkich społecznościach, które na podstawie umowy społecznej zdecydowały się zorganizować państwo oparte o pewne zasady. Abstrahując od aksjologicznej podstawy państwa prawa, którego jako tako samo w sobie w rozumieniu definicji opierać się powinno na zasadzie praworządności i równości, o
tyle nie można pominąć kwestii interpretacji państwa prawa w sposób dowolny,
a dla siebie korzystny. Dlatego ustrój, który nie jest oparty o zasadę demokratycznego państwa prawnego de facto nazywając się państwem prawa w rzeczywistości jest państwem, gdzie prawo nie stanowi społeczność obywateli tylko
tyran, autokrata czy dyktator, często tego prawa nie przestrzegając. Istotną zasadą jest fakt, że w nowoczesnych demokracjach to obywatele sprawują władzę
przez swoich przedstawicieli. Odpowiedzieć jednak trzeba na pytanie czy jest to
władza pozorna czy rzeczywista. Faktem jest, że ustrój demokratyczny nie jest
w pełni idealny, jednak trzeba przyznać, że w porównaniu do systemów totalitarnych, autorytarnych, demokracja nie ma sobie równych. Być może w przyszłości powstanie ustrój sprawiedliwszy niż demokracja, nie można niczego
wykluczyć, jednak z historycznego punktu widzenia, poglądów politologów i
filozofów i samego prawa naturalnego jest to póki co wielce wątpliwe. Podążając tym tokiem myślenia demokracja, jako rządy obywateli, w sposób rzetelny i
logiczny określać musi zasady sprawowania władzy. Dlatego też jednym z
istotnych, a może i najistotniejszym zagadnieniem będzie sposób i procedura
wyboru władz. Suweren powinien mieć możliwość wyrażenia swoich poglądów
i zdania, przy czym głos każdego obywatela jest równej wagi. To od ordynacji
wyborczej zależy w jaki sposób wyłaniani są zwycięzcy, w jaki sposób liczone
są głosy czy według jakiej zasady następuje podział mandatów. Jeżeli dokładniej się temu przyjrzeć to przepisy ordynacji wyborczej mogą w istotnych sposób wpływać na obsadzenie mandatów w izbach, a co za tym idzie na sposób
rządzenia i odpowiedzialności rządzących wobec wyborców, gdyż inaczej może
się kształtować sytuacja oparta na systemie proporcjonalnym, inaczej większościowym, a jeszcze inaczej we wszelakich systemach mieszanych.
1. System wyborczy do Sejmu RP
W roku 1989 Polska zyskała możliwość własnego kształtowania procedur i zasad powoływania władz w sposób całkowicie niezależny i samoistny.
Ustrój totalitarny przestał obowiązywać na rzecz ustroju demokratycznego.
Problemem okazała się swojego rodzaju adaptacja systemu wyborczego z tego
względu, iż dość pokaźna wiedza politologów i konstytucjonalistów w żaden
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sposób nie przekładała się na praktyczną wiedzę społeczeństwa odnośnie systemów wyborczych i systemu innego niż jednopartyjny1. Koniecznym było w
sposób łatwy i przystępny przedstawić zasadę demokratycznych wyborów
wszystkim kręgom społecznym. Również system wyborczy, który miał obowiązywać musiał gwarantować stabilność rządów oraz godną, uczciwą reprezentację. Wybór miał się dokonać pomiędzy systemem proporcjonalnym, większościowym, ale też w grę wchodził system mieszany2. Zdecydowano, że do Sejmu
wybory będą odbywały się na zasadach systemu proporcjonalnego. Obawy
przed wprowadzeniem systemu większościowego dotyczyły w szczególności
możliwości rozdrobnienia politycznego ze względu na ogrom zarejestrowanych
partii politycznych. Obawiano się niestabilnych rządów i tak w roku 1991 przeprowadzono pierwsze wolne wybory zgodnie z zasadami reprezentacji proporcjonalnej. Efekt był taki, że aż 29 komitetów wyborczych uzyskało mandaty. W
tej sytuacji rząd koalicyjny sprawował władzę przez dwa lata, po czym otrzymał
wotum nieufności i koniecznym było zorganizowanie ponownych wyborów. W
nowych wyborach zastosowano już próg wyborczy 5%, który pozwolił w 1993
roku stworzyć koalicyjny rząd, składający się z dwóch partii, który przetrwał do
końca kadencji.3 Oprócz progu wyborczego, zmieniła się również metoda podziału mandatów, bowiem o ile w 1991 zastosowano metodę Sainte-Laguë, o
tyle w 1993 wprowadzono metodę d’Hondta. Są to metody matematyczne służące do przeliczania ważnie oddanych głosów na mandaty. Metoda d’Hondta
polega na tym, iż głosy ważnie oddane w określonym okręgu wyborczym na
listy wyborcze dzieli się kolejno przez 1,2,3,4,5 itd. aż do momentu, gdy z
otrzymanych ilorazów możliwe jest uszeregowanie tyle kolejno największych
liczb, ile wynosi liczba mandatów do rozdzielenia między te listy. W metodzie
Sainte-Laguë różnica polega na tym, że ważnie oddane głosy na poszczególne
listy wyborcze w danym okręgu wyborczym dzieli się prze kolejne liczby nieparzyste: 1,3,4,7 itd. Dalszy rozdział mandatów przebiega identycznie jak w
metodzie d’Hondta4. Oprócz lat 1991 i 2001, gdzie obowiązywała metoda Sainte-Laguë, w pozostałych latach do chwili obecnej używana jest metoda
d’Hondta. Warto dodać, iż o ile pierwsza wymieniona sprzyja małym partiom, o
tyle druga faworyzuje duże partie polityczne.
W ławach sejmowych zasiada 460 posłów. Wybierani są oni na kadencję,
która trwa 4 lata. Posłowie wybierani są z wielomandatowych okręgów wyborczych. Nie wiążą ich żadne instrukcje wyborcze, przez to są oni przedstawicielami narodu, a nie jednostek czy grupy wyborców. Kandydaci zgłaszani są na
listy wyborcze przez poszczególne komitety wyborcze. Wyborcy głosują na
1

M.A. Griffith-Traversy, Demokracja, parlament i systemy wyborcze, Warszawa
2007, s. 125.
2
Tamże, s. 126.
3
Tamże, s. 128.
4
A. Żukowski, System wyborczy do Sejmu i Senatu RP, Warszawa 2004, s. 152.
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kandydatów, których uważają za godnych i kompetentnych do sprawowania
funkcji posła. Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza wyniki wyborów, następnie Sąd Najwyższy, po rozpatrzeniu ewentualnych protestów wyborczych orzeka o ważności wyborów. Wybory do Sejmu przeprowadzane są w oparciu o
zasady powszechności, równości, bezpośredniości, proporcjonalności i tajności
głosowania. Należy uznać, iż jedną z najważniejszych i współtworzących formę
demokratycznych wyborów jest zasad powszechności. Bowiem jest rozwinięciem zasady suwerenności narodu. Oznacza to, iż zarówno czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim obywatelom5. Jednakże pamiętać należy,
że przysługujące prawo wyborcze może zostać ograniczone przykładowo przez
pozbawienie praw publicznych orzeczeniem sądowym czy pozbawieniem praw
wyborczych wyrokiem Trybunału Stanu. Czynne prawo wyborcze do Sejmu
przysługuje każdemu obywatelowi polskiemu, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat. Bierne prawo wyborcze przysługuje obywatelom polskim,
którzy najpóźniej w dniu wyborów kończą 21 lat. Każdy wyborca w wyborach
do Sejmu zgodnie z zasadą równości dysponuje taką samą liczbą głosów. Wyborca głosuje na jedną listę i jednego kandydata i ma tylko jeden głos6. Głosowanie jest tajne, nikt nie ma prawa głosować imieniu kogoś innego, jak tylko
swoim, z wyjątkiem głosowania przez pełnomocnika w imieniu osób niepełnosprawnych, gdzie odpowiednio muszą być spełnione dodatkowe kryteria.
Wszystkie karty muszą być jednakowe, a w komisjach muszą być stworzone
warunki do tajnego głosowania przez umieszczenie odpowiednich kabin. Wyborca oddając swój głos ma wpływ na to, kto zasiądzie w poselskiej ławie, w
ten sposób realizuje zasadę bezpośredniości. Wybory do sejmu są proporcjonalne, o czym wspomniałem wcześniej, w wyniku utworzenia wielomandatowych
okręgów wyborczych, zasada ta jest realizowana w ten sposób, że następuje
podział mandatów pomiędzy wszystkie zarejestrowane listy proporcjonalnie do
uzyskanych głosów.
2. System wyborczy o Senatu RP
Losy ordynacji wyborczej do Senatu od 1989 roku zmierzały w zupełnie
innym kierunku niż wybory do Sejmu. Bowiem podczas obrad „okrągłego stołu” zdecydowano, iż wybory do Senatu będą większościowe. Jeszcze za czasów
obowiązywania starego podziału administracyjnego, gdzie przy 49 województwach, każde delegowało dwóch przedstawicieli z wyjątkiem województw warszawskiego i katowickiego, które delegowało trzech. Mandaty uzyskiwali kandydaci, którzy otrzymali najwięcej głosów. System został zmodyfikowany po
reformie w 2001 roku, kiedy wprowadzono podział na 16 województw, utworzono nowe okręgi wyborcze, określono ilość przypadających mandatów sena-
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torskich na województwa według kryteriów liczy ludności oraz zróżnicowania
gospodarczo-politycznego7.
W 2011 roku po raz pierwszy przeprowadzono wybory do Senatu na zasadzie jednomandatowych okręgów wyborczych. W ławach senackich zasiada
100 senatorów. Wybory są powszechne, bezpośrednie i tajne. Czynne prawo
wyborcze przysługuje obywatelowi polskiemu, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 18 lat. Bierne prawo wyborcze przysługuje obywatelowi, który
najpóźniej w dniu wyborów kończy 30 lat. Państwo podzielone zostało na 100
okręgów wyborczych za pomocą określonego przelicznika. Z każdego okręgu
do Senatu wybrany zostaje jeden kandydat, który otrzymał najwięcej głosów. W
przypadku zarejestrowania tylko jednego kandydata wybrany jest on automatycznie jeżeli otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Kandydatów zgłaszają komitety wyborcze, jednak mogą one zgłosić tylko jednego kandydata. Wyborca głosuje tylko na jedno nazwisko. Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza wyniki wyborów, a Sąd Najwyższy po rozpatrzeniu ewentualnych
protestów wyborczych decyduje o ważności wyborów. W wyborach do Senatu
w 2011 roku, które jak wspominałem przeprowadzone były na zasadzie jednomandatowych okręgów wyborczych mandat uzyskali kandydaci z siedmiu komitetów wyborczych. Najwięcej, bo 63 senatorów wybranych zostało z Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskie RP, Drugie miejsce uzyskał Komitet
Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość z 31 wybranymi senatorami. Jak można
zauważyć partia rządząca i największa partia opozycyjna zdominowały wybory
do Senatu bowiem pozostałe komitety obsadziły tylko 6 miejsc. Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe uzyskał dwa mandaty, Komitet Wyborczy
Wyborców Cimoszewicz do Senatu, Komitet Wyborczy Wyborców Marka
Borowskiego, Komitet Wyborczy Wyborców Kazimierza Kutza i Komitet Wyborczy Wyborców Rafał Dutkiewicz uzyskali po jednym mandacie. Wynika z
powyższego, iż pomimo wprowadzenia nowego systemu wyborczego układ sił
w Senacie w porównaniu do poprzednich wyborów nie uległ znacznej zmianie,
gdyż został zdominowany przez dwie największe partie. Jednak zamiast krytykować jednomandatowe okręgi wyborcze trzeba się zastanowić jaka była przyczyna takiego stanu rzeczy. Dlaczego system, który miał w pewnym sensie
faworyzować niezależnych działaczy lokalnych, tak naprawdę zadziałał na korzyść silnych i dużych partii? Czy może było to działanie celowe by odwrócić
uwagę od ordynacji wyborczej do Sejmu, a tym samym w pewnym sensie wypełnić obietnicę wyborczą? A może chodziło o osłabienie pozycji Senatu w
perspektywie jego likwidacji? Pewnym jest jednak, że jednomandatowe okręgi
wyborcze mają tyle samo zwolenników i argumentów za, ile przeciwników i
argumentów przeciw.
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3. Jednomandatowe okręgi wyborcze
Analizując aspekt historyczny zauważyć można, iż polski system wyborczy od roku 1989 jest bardzo niestabilny. Ciągłe zmiany systemów wyborczych
i nowelizacje aktów prawnych zamiast przynosić korzyści wpływają negatywnie na jakość wyborów, a także pośrednio na wyborców, którzy przekonują się
jak ułomna jest demokracja polska8. Zapoznając się bliżej z systemem jednomandatowych okręgów wyborczych, który jak już wspominałem polega na wyborze posłów w wyznaczonych okręgach wyborczych, co do zasady większością głosów spośród wszystkich kandydatów. Powoduje to stan, iż każdy jest w
stanie określić kim jest kandydat i kogo będzie reprezentował. Wytwarza się
więź i bliski kontakt na linii reprezentant-wyborca, który jest oparty na wzajemnym zaufaniu. Partiom politycznym zależeć musi na wprowadzeniu do Sejmu jak największej liczby zaufanych ludzi. Wtedy rzeczywiście możemy mówić o ochronie interesów danej grupy wyborców. Jest to dobre dla demokracji9.
Zauważyć trzeba, iż jednomandatowe okręgi wyborcze uznać można za swojego rodzaju mechanizm lustracyjny. We własnych, mniejszych społecznościach
ludzie posiadają sporą wiedzę na temat uczciwości kandydatów, mają informację o ich inicjatywach lokalnych i innych działaniach. Wzrastają szanse osób,
które rzeczywiście w sposób szczery inwestowały własny czas i umiejętności w
rozwój swojej społecznej lokalności. Następuje tym samym naturalny system
eliminacji osób, które powiązane były wszelakiego rodzaju układami, bohaterów afer i skandali korupcyjnych czy chociażby agentów ówczesnego ustroju.
Rachunek wydaje się być logiczny, bowiem poseł, który się nie sprawdził nie
może liczyć na reelekcję. W obecnych czasach, gdzie sytuacja gospodarcza,
społeczna i polityczna jest bardzo napięta, a jedynym argumentem niezadowolonych obywateli są przykładowo strajki. Przyczyną tego stanu rzeczy jest fakt,
że obywatele nie do końca wiedzą do kogo się mają zwrócić. Przy zastosowaniu
jednomandatowych okręgów wyborczych droga rozwiązania problemu jest
łatwiejsza, gdyż poseł z danego okręgu poinformowany o sytuacji czy problemie ma wachlarz możliwości do wyczerpania, aby skutecznie chronić interesy
wyborców10.
Rozumienie idei proporcjonalności jedynie jako wymóg głosowania na
listy partyjne w dużych okręgach wyborczych nie do końca musi się utożsamiać
tylko z takim pojęciem. Założyć bowiem można, iż w rozumieniu proporcjonalności zbliżona sobie grupa wyborców w każdym okręgu może przypadać na
każdy mandat poselski. Będzie to wtedy zgodne z konstytucją bowiem możemy
w oparciu o zasadę proporcjonalności przejść do systemu wyborów większo8
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ściowych opartych na jednomandatowych okręgach wyborczych, pod warunkiem, że parlament uchwałą nada temu pojęciu takie właśnie znaczenie. Można
również w obecnym systemie przeprowadzić wybory do Sejmu w taki sposób,
że powstanie 460 okręgów wyborczych, eliminując wcześniej 5% próg wyborczy. Wyniki wyborów przy takim założeniu będą porównywalne, do tych gdyby
przeprowadzić jest za pomocą jednomandatowych okręgów wyborczych. Kwestią, więc nie jest specjalnie jakaś trudność czy przewlekłość, a jedynie wola
polityczna parlamentu, aby taki system wprowadzić również przy wyborach do
Sejmu11. Zwolennicy systemu proporcjonalnego swoje argumenty opierają o
sposób uwzględniania preferencji społecznych, różnorodnych opinii społecznych oraz możliwość uczestniczenia w życiu politycznym większej ilości partii.
Wadami, które ci sami zwolennicy sami de facto zauważają, to słabość wyłanianego przez parlament rządu ze względu na zawierane często niestabilne koalicje. System większościowy pomimo, że skutkuje mniejszą reprezentatywnością parlamentu, z drugiej strony sprzyja stabilnym rządom12. Wydawać by się
mogło, że ordynacja proporcjonalna w większym stopniu oddaje preferencje
polityczne wyborców. Jednakże biorąc pod uwagę wyniki wyborów parlamentarnych z 1993, które przeprowadzone zostały o zasadę proporcjonalności, to
mandaty otrzymały ugrupowania, które stanowiły jedynie ok. 60% oddanych
głosów13. Na przykładzie państw, gdzie obowiązuje system większościowy nie
ma żadnych dowodów na większy poziom reprezentatywności parlamentu przy
obowiązywaniu ordynacji proporcjonalnej. Dzieje się tak dlatego, iż ordynacja
większościowa przez niektóre państwa jest modyfikowana w ten sposób, że
albo wprowadzane są progi wyborcze albo stosuje się różne sposoby przeliczania głosów. W zasadzie nie ma żadnych różnic w rzeczywistym odzwierciedlaniu preferencji wyborczych społeczeństwa przy stosowaniu systemu proporcjonalnego czy większościowego14. Często spotkać się można z twierdzeniem, iż
ordynacja wyborcza powinna być utworzona w ten sposób, aby w jak najpełniejszej formie wyrazić wole i opinie wyborców. Uważano, iż ordynacja proporcjonalna w najwyższym stopniu spełniać będzie powyższe założenia, będzie
najodpowiedniejsza. Realizowanie postulatów ordynacji proporcjonalnej wytworzyło obawę czy możliwe jest utworzenie stabilnych rządów na jej podstawie. Aby nie doprowadzić do sytuacji niestabilnych rządów zaczęto modyfikować system proporcjonalny przez wprowadzanie progów wyborczych, różnych
sposobów przeliczania głosów itd. Prowadzi to w zasadzie do tych samych
skutków, jak w przypadku systemu większościowego. Dlatego też stwierdzić
należy, że wcale ordynacja proporcjonalna nie gwarantuje pełnej reprezentacji
11
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bardziej niż ordynacja większościowa, o ile w ogóle możliwe jest stworzenie
systemu wyborczego, który taką pełną reprezentację zagwarantuje15. Istnienie
systemu proporcjonalnego często nie pozwala określić czytelnego układu władzy. W przypadku rządów koalicyjnych partia, która zwyciężyła musi się liczyć
z koalicjantem, gdyż bez jego poparcia nie jest w stanie realizować swojego
programu wyborczego. Często za niezrealizowane obietnice wyborcze szuka się
winnych nie we własnych szeregach, tylko sposobem na własne usprawiedliwianie jest obwinianie wszystkich i wszystkiego poczynając od koalicjanta
kończąc na opozycji. Przy systemie większościowym do takich sytuacji nie
dochodzi, a układ i odpowiedzialność władzy jest czytelna i jasna. Dobrze znanym w naszym kraju zjawiskiem powiązanym z ordynacją proporcjonalną, jest
szeroko rozumiany problem korupcji. Wpływ na taki stan rzeczy ma brak ścisłego powiązania z wyborcami. Ordynacja większościowa w okręgach jednomandatowych zmusza kandydata do kontaktu z wyborcami, dzięki czemu naturalnie eliminowane są osoby skorumpowane i nieuczciwe. Tak dużej skuteczności w walce z tym negatywnym zjawiskiem społecznym nie są w stanie osiągnąć nawet wszelkiego rodzaju służby czy organy, realizujące swoje antykorupcyjne działania16.
Nowelizowana ordynacja wyborcza przysporzyła wiele pytań i wątpliwości w jakim kształcie i formie powinna obowiązywać. W szczególności najwięcej uwag dotyczyło konstytucjonalnego charakteru części przepisów ustawy
dotyczących m. in. możliwości głosowanie przez dwa dni, głosowania przez
pełnomocnika czy jednomandatowych okręgów wyborczych. Ze względu na
bardzo obszerny materiał i ogrom dyskusji w tym opracowaniu skupić się muszę jedynie na przepisach normujących jednomandatowe okręgi wyborcze w
perspektywie zgodności z obowiązującą konstytucją. Sprawa okazała się na tyle
poważna, iż została skierowana do rozpoznania przez Trybunał Konstytucyjny.
Przeciwko jednomandatowym okręgom zostały sformułowane trzy zarzuty konstytucyjne. Po pierwsze zakwestionowana została prawidłowość procedury
ustawodawczej wprowadzenia przepisów do kodeksu wyborczego w ten sposób, iż poprawki Senatu przekraczały zakres poprawek, która Senat może zgłaszać wobec ustawy przekazanej do rozpatrzenia. Po drugie zaskarżono sposób
utworzenia okręgów wyborczych, stwierdzając, iż została naruszona zasada
równości. Po trzecie zarzucono niezgodność przepisów dotyczących jednomandatowych okręgów wyborczych z art. 2 Konstytucji17.
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Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż poprawki Senatu nie przekroczyły zakresu poprawek jakie mogą być zgłaszane. Senat ma większą swobodę, gdy
zgłasza poprawki do ustawy nowej, niż do ustawy nowelizowanej. W tym przypadku mieliśmy do czynienia z kompleksową regulacją problematyki ordynacji
wyborczej. Tym samym według trybunału poprawki Senatu mieściły się w granicach dopuszczalności konstytucyjnej. W stosunku do zarzutu braku równości,
Trybunał powołał się na doktrynę. Rozróżnia tutaj równość pod względem formalnym, gdzie każdy wyborca ma jednakową liczbę głosów czyli jeden wyborca- jeden głos oraz równość w aspekcie materialnym, gdzie siła każdego głosu
jest taka sama czyli, że każdy wyborca ma taki sam wpływ na wynik wyborów.
W praktyce chodzi o to, że na jeden mandat musi przypadać taka sama liczba
wyborców. Równość w sensie formalnym jest koniecznym elementem wyborów demokratycznych zgodnie z zasadą demokratycznego państwa prawnego.
Zasada równości materialnej jest trochę bardziej problematyczna. Ustrojodawca
pomijając zasadę równości materialnej w wyborach do Senatu w art. 97 ust. 2
Konstytucji spowodował, iż nie można tej zasady rekonstruować z innych przepisów konstytucji dlatego też zasada równości nie została naruszona a kwestionowane przepisy nie są niezgodne z konstytucją. Co do trzeciego zarzutu postępowanie zostało umorzone w tym zakresie ponieważ zarzut niezgodności przepisów z art. 2 Konstytucji dotyczący zapewnienia odpowiedniego stopnia reprezentacji w żaden sposób nie został uzasadniony w jaki sposób Senat wybrany na
zasadach jednomandatowych okręgów wyborczych traci swój reprezentatywny
charakter18.
Zakończenie
Reasumując pomimo sporów wokół systemów proporcjonalnych, większościowych, bądź mieszanych stwierdzić trzeba, iż system wyborczy w jakiejkolwiek formie, ale będzie nam towarzyszył zawsze w demokratycznym państwie prawnym19. Rola konstytucji, a raczej tego czego w niej zabrakło w sensie
unormowania uczciwych zasad funkcjonowania mechanizmów władzy publicznej, takich jak sposób wyborów, mianowania i powoływania do aparaty władzy
czy odpowiedzialność prawna i polityczna funkcjonariuszy publicznych, a raczej jej brak, powinna być punktem wyjścia20. Wpływ i zaangażowanie obywateli w życie publiczne drastycznie maleje. Powodem jest swojego rodzaju bierność konstytucji w zakresie realizacji zasady demokratycznego państwa prawa
przez suwerena. Malejąca frekwencja powinna dać powód do przemyśleń nad
stanem rzeczy. Rozważyć należy w tym przypadku próby reformy konstytucyjnego unormowania władzy. Niekoniecznie trafny jest argument likwidacji Sena18
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tu, choć można rozważyć ograniczenie liczebności obu izb. Natomiast pewne
jest, iż system proporcjonalny, który faworyzuje duże partie powinien zostać
zastąpiony, uzupełniony bądź zróżnicowany o wybory większościowe w jednomandatowych okręgów wyborczych21. Dlatego pierwszy krok uczyniony w
kierunku zmiany ordynacji proporcjonalnej na większościową w przypadku
ostatnich wyborów do Senatu nie może być tylko działaniem propagandowym.
Koniecznym jest wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych do
Sejmu. Stworzy to przejrzysty system, który poddany zostanie kontroli społecznej. Znikną układy i korupcyjne powiązania, osoby z agenturalną historią odejdą z życia politycznego. Nie jest prawdą, iż system się nie zmieni dopóki osoby
powiązane z ówczesnym ustrojem przestaną piastować stanowiska, a ich miejsce zajmą osoby nie pamiętające tamtych czasów. Przyczyn doszukiwać się
trzeba w ułomnym systemie, a ordynacja proporcjonalna niewątpliwie taka jest.
Zmianie powinna ulec liczebność izb. Do Sejmu powinniśmy wybierać na
przykład 320 posłów, a do Senatu 80 senatorów. W ten sposób utworzono by
320 okręgów wyborczych w przypadku wyborów do Sejmu i 80 okręgów przy
wyborach do Senatu. Okręgi do Senatu stworzone by zostały z 4 okręgów wyborczych do Sejmu. W ten sposób funkcja Senatu jako swojego rodzaju „autorytetu” dla niższej izby odzwierciedlałaby się tym, iż zasiadać będą w Senacie
osoby, które mają swoje uznanie w szerszych kręgach społecznych. Każdy model reformy jest warty dyskusji, jednak należy pamiętać, że to władza jest dla
obywateli, a nie obywatele dla władzy i to właśnie obywatele powinni mieć głos
w spawie ostatecznego kształtu ordynacji wyborczej.
Streszczenie
Państwo prawa powinno być celem samym w sobie przy budowie ładu
we wszystkich społecznościach, które na podstawie umowy społecznej zdecydowały się zorganizować państwo oparte o pewne zasady. Wpływ i zaangażowanie obywateli w życie publiczne drastycznie maleje. Malejąca frekwencja
powinna dać powód do przemyśleń nad stanem rzeczy. Pamiętać należy, że
pomimo sporów wokół systemów wyborczych, będą jednak one występowały w
jakiejkolwiek formie w demokratycznym państwie.
Summary
The rule of law should be important for the construction of governance in
all communities, which on the basis of the social contract have decided to organize a state based on certain principles. The influence and involvement of
citizens in public life drastically decreases. The decreasing of turnout should
give cause for analysis. It should be remember, that despite disagreements over
electoral system, although they will be present in any form in a democratic
state.
21
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Piotr Krzyżanowski (KUL)
Kształcenie obowiązkowe w Polsce
Wprowadzenie
Na początku warto przedstawić krótki rys historyczny, funkcjonowania
obowiązku szkolnego w Polsce. Wprowadzenie obowiązku szkolnego postulował już Andrzej Frycz Modrzewski w swoim słynnym dziele ,,O naprawie Rzeczypospolitej”. Pierwszych regulacji dokonano dopiero w okresie zaborów. W
1825 r. wprowadzono obowiązkowe kształcenie w Wielkopolsce i na Pomorzu.
W 1873 r. przymus szkolny obowiązywał także w Galicji. Po odzyskaniu niepodległości, dekretem Naczelnika Państwa z 1919 r, wprowadzono na obszarze
całego kraju, siedmioletni obowiązek szkolny. Ustawa z 1922 r o zakładaniu i
utrzymywaniu publicznych szkół powszechnych tylko to potwierdziła. Za sprawą reformy szkolnej z 1932 r. przymus szkolny stał się podstawą ustroju szkolnego II Rzeczypospolitej1.
Analizę prawną należy rozpocząć od wyjaśnienia, czym dokładnie jest
obowiązek szkolny. Obowiązek to skierowany do jednostki nakaz lub zakaz
określonego zachowania się w danej sytuacji2. Szczególnym rodzajem obowiązku jest obowiązek prawny. W prawie, z reguły z danymi uprawnieniami
wiążą się pewne obowiązki jednostki. Według Józefa Krukowskiego: ,,O obowiązku mówimy wtedy, gdy dyspozycja normy prawnej wyznacza adresatowi
konieczność jednego i tylko jednego sposobu zachowania się względem drugiego podmiotu, a w razie odmiennego zachowania się, przewiduje zastosowanie
względem niego sankcji”3. Do obowiązków prawnych bez wątpienia, można
zaliczyć obowiązek szkolny, który jest skorelowany z prawem do nauki.
2 Prawo do nauki
Prawo do nauki zaliczane jest do praw o charakterze kulturalnym aczkolwiek zawiera także pewne elementy ekonomiczne4. Według Trybunału Konstytucyjnego: ,,Prawo to musi być postrzegane zarówno w kategoriach dobra i
wartości indywidualnej, jak i ważnego, podstawowego dobra społecznego.
Urzeczywistnienie prawa do nauki jest nie tyle jakimś szczególnym przywilejem współczesnego człowieka, ile stanowi nieodzowny warunek rozwoju społe-
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czeństwa i jednocześnie pełnego uczestnictwa jednostki w życiu społecznym”5.
Konstytucja RP6 stanowi, iż nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna.
Ustawa może dopuścić świadczenie niektórych usług edukacyjnych przez publiczne szkoły wyższe za odpłatnością. Zdaniem Sądu Najwyższego, nauka w
państwowych szkołach publicznych szczebla podstawowego i średniego jest
bezpłatna7. Konstytucja zagwarantowała rodzicom wolność wyboru szkoły dla
dziecka. Rodzice mogą wpływać na proces kształcenia dziecka, dokonując wyboru pomiędzy szkoła publiczną a niepubliczną8. Zgodnie ze stanowiskiem
Sądu Najwyższego, jeżeli rodzice po dokonaniu wyboru szkoły niepublicznej
nie uiszczają opłat pokrywających koszty nauki, szkoła ta nie musi zapewnić
dziecku realizacji obowiązku nauki i może skreślić dziecko z listy uczniów,
powiadamiając o tym dyrektora szkoły publicznej, w której obwodzie dziecko
mieszka. Na tego dyrektora przechodzi kontrola realizacji obowiązku szkolnego
dziecka9. Zgodnie z Konstytucją władze publiczne zapewniają obywatelom
powszechny i równy dostęp do wykształcenia. Zasada ta oznacza, że każdy
obywatel musi mieć równy dostęp do nauki w szkole każdego typu, co wiąże się
z określonym obowiązkami władz publicznych. Według Trybunału Konstytucyjnego: ,, gwarancja równego dostępu do wykształcenia wyraża z jednej strony
zakaz ustanawiania takich regulacji, które ograniczałyby możliwość korzystania
z tego wykształcenia przez określone grupy osób, z drugiej strony obliguje państwo do usuwania faktycznych barier i ograniczeń w korzystaniu z sytemu edukacji publicznej10. Obowiązek ten konkretyzuje się w konstytucyjnym nakazie
tworzenia i wspierania systemów indywidualnej pomocy finansowej i organizacyjnej dla uczniów11.
3 Obowiązki edukacyjne
Z prawem do nauki wiążą się pewne obowiązki edukacyjne obywateli. Na
postawie regulacji konstytucyjnej i ustawowej wyróżniamy trzy rodzaje obowiązków. Są to: obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i obowiązek nauki. Podział ten uwzględnia wiek i rozwój dzieci i
5
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młodzieży. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego jest obowiązkiem ustawowym. Obowiązek szkolny i obowiązek nauki mają charakter konstytucyjny. Warto zauważyć że te obowiązki nie znalazły się w części zatytułowanej ,,Obowiązki”, ale w części zatytułowanej ,,Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne”. Konstytucja RP w zakresie sposobu realizacji tych
obowiązków odsyła do ustawy. Aktem normatywnym regulującym tę kwestię
jest ustawa o systemie oświaty12. Ustawa stanowi, iż system oświaty zapewnia
realizacje prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia
się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do
wieku i osiągniętego rozwoju.
Zgodzić się należy z Przemysławem Sztejną, że obowiązki edukacyjne są
przykładami stosunku administracyjnego opartego na władztwie zakładowym.
Zgodnie z takim rozumieniem, szkoły i przedszkola stanowią publiczne zakłady
administracyjne, a uczniowie są użytkownikami zakładu, z tym wyjątkiem, że
korzystanie z tego zakładu ma charakter obowiązkowy13.
Konstytucja RP gwarantuje rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień
dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania. Przymus szkolny niewątpliwie jest konstytucyjnym ograniczeniem tej
zasady. Ratio legis takiej regulacji jest rozwój jednostki a tym samym także
społeczeństwa, likwidacja analfabetyzmu oraz wyrównywanie szans wśród
dzieci. Jest to nawiązanie do art. 28 Konwencji o Prawach Dziecka14, zgodnie, z
którym państwa sygnatariusze mają obowiązek podejmować kroki na rzecz
zapewnienia regularnego uczęszczania do szkół oraz zmniejszania wskaźnika
porzucania nauki, a także popierać i rozwijać międzynarodową współpracę w
dziedzinie oświaty, w szczególności w celu przyczyniania się do zlikwidowania
ignorancji i analfabetyzmu na świecie oraz ułatwiania dostępu do wiedzy naukowo- technicznej i nowoczesnych metod nauczania.
3.1 Realizacja obowiązku przygotowania przedszkolnego
Zgodnie z ustawą oświatową dziecko w wieku 5 lat zobowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania
przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w
roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat. W przypadku dziecka
posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, obowiązek ten
12

Ustawa z 07.09.1991 r. o systemie oświaty Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze
zm., zwana dalej ustawą oświatowa.
13
P. Sztejna, Prawne aspekty obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, Sulechów
2005, s. 137.
14
Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. Dz. U. 1991 nr 120 poz. 526.
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rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w
którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego. Zapewnienie warunków do spełniania obowiązku przedszkolnego, należy do zadań własnych
gminy, na realizacje, których otrzymuje dotacje celową z budżetu państwa.
Rada gminy zobligowana jest do ustalenia sieci prowadzonych przez gminę
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Sieć ta powinna zapewniać wszystkim dzieciom pięcioletnim zamieszkałym na obszarze gminy możliwość spełniania obowiązku przedszkolnego. Droga dziecka pięcioletniego z domu do najbliższego publicznego przedszkola,
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub do publicznej innej formy
wychowania przedszkolnego nie powinna przekraczać 3 km. Jeżeli droga dziecka przekracza 3 km obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka lub zwrot kosztów przejazdu dziecka i
opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. Opłaty za uczęszczanie dzieci do przedszkola mogą być pobierane jedynie
za czas i zajęcia wykraczające poza podstawę programową15.
Rodzice dziecka, objętego obowiązkiem przedszkolnym, zobligowani są do:
• zgłoszenia dziecka do instytucji, w której będzie realizowany obowiązek,
• zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia,
• informowania, w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora
szkoły podstawowej w obwodzie, której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku przedszkolnego poza granicami kraju,
• zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu na realizacje obowiązku poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną
formą wychowania przedszkolnego.
Kontrole spełniania obowiązku przedszkolnego sprawuje dyrektor szkoły
podstawowej w obwodzie, której mieszka dziecko. Dyrektorzy instytucji, w
których realizowany jest obowiązek przedszkolny, zobligowani są do informowania dyrektora szkoły, w obwodzie, której dziecko mieszka, o spełnianiu przez
dziecko omawianego obowiązku.
Ratio legis obowiązku przedszkolnego jest fakt, iż przedszkola mają
istotny wpływ na rozwój dziecka. Realizują funkcje wychowawcze, kształcące i
opiekuńcze. W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, określono cele wychowania przedszkolnego, należą do nich16:

15

P. Telusiewicz, Problem bezpłatnego nauczania i wychowania dziecka w przedszkolu publicznym w świetle wyroku WSA we Wrocławiu z 30.05. 207 r. (IV SA/WR
122/070), [w:] Współczesne problemy prawa oświatowego, M. Pyter (red.), Lublin
2009, s. 179.
16
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23.12.2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz. U. Nr.4, poz.17.
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• wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowaniu czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej
edukacji,
• budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej
orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
• kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach,
• rozwijanie umiejętności społecznych dzieci,
• stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz
nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
• troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną,
• budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i
technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w
sposób zrozumiały dla innych,
• wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki
plastyczne,
• kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej i postawy
patriotycznej,
• zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie
ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
Warto podkreślić, iż cele te powinny być realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola.
3.2 Realizacja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
Na początku należy odróżnić te dwa funkcjonujące w polskim prawie
obowiązki. Obowiązek szkolny to wynikający z ustawy oświatowej przymus
pobierania nauki w szkole od określonego wieku, przez określoną liczbę lat, do
ukończenia pewnego szczebla edukacji (w Polsce jest to III klasa gimnazjum).
Obowiązek nauki to konstytucyjny przymus pobierania nauki (nie tylko w szkole) do 18 roku życia. Zobowiązany do nauki ma prawo wyboru typu szkoły i
dzięki temu decyduje o sposobie wykonania obowiązku. Z tego obowiązku nie
można się zwolnić. Nawet, jeżeli zobligowany do nauki, ukończył 16 lat i
zgodnie z prawem został na stałe zatrudniony to i tak musi się wywiązać z obowiązku nauki. Jak słusznie zauważa Leszek Garlicki po ukończeniu 18 roku
życia prawo do nauki staję się ,,czystym” prawem. Nie jest obwarowane jakimkolwiek obowiązkiem. Jednostka może samodzielnie decydować o formie, sposobie i zakresie kontynuowania nauki lub o zakończeniu edukacji.
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Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat17, oraz trwa do ukończenia
gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Istnieje możliwość wcześniejszego rozpoczęcia nauki. Naukę w szkole podstawowej może
rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje
psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. Wniosek w tej sprawie
składają rodzice. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję po zasięgnięciu opinii
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dziecko, które zostało
wcześniej przyjęte do szkoły, jest zwolnione z obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego. Z ważnych przyczyn możliwe jest także odroczenie
rozpoczęcia obowiązku szkolnego, jednorazowo o rok. Decyzje w tej sprawie
podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie, której dziecko
mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej. Dyrektor zobowiązany jest do ustalenia czy przyczyny odroczenia rzeczywiście są
istotne18. Przymus szkolny jest realizowany poprzez uczęszczanie do szkoły
podstawowej i gimnazjum. Wybór pomiędzy placówka publiczną a nie publiczną pozostawiono opiekunom dziecka. Obowiązek ten można spełniać również przez uczęszczanie do szkoły za granicą. Rada gminy ustala plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę, a także określa granice obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów
mających siedzibę na obszarze gminy. Ta sieć powinna być zorganizowana w
sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego.
Do obowiązków rodziców dziecka objętego przymusem szkolnym, należy:
• dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
• zapewnianie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
• zapewnianie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie do zajęć,
• informowanie, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora
szkoły podstawowej lub gimnazjum w obwodzie, których dziecko mieszka, o
spełnianiu obowiązku za granicą.
Spełnianie obowiązku nauki następuje po ukończeniu gimnazjum. Przymus nauki realizowany jest poprzez:
• uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej,
• realizowanie przygotowania zawodowego u pracodawcy,
• odbycie kwalifikacyjnego kursu zawodowego,
• uczęszczanie do szkoły wyższej.
Art. 18 ust. 2 ustawy oświatowej stanowi, iż rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki na żądanie wójta gminy, burmistrza lub prezydenta mia17

Z dniem 1 września 2014 wejdzie w życie przepis ustawy z 19 marca 2009 r. o
zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który obniża wiek szkolny do 6 roku życia.
18
M. Pyter, Prawo oświatowe, Warszawa 2011, s. 121.
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sta na terenie, której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie
spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.
Na wniosek rodziców złożony do 31 maja, realizacja obowiązków edukacyjnych może odbywać się poza placówką oświatową. Decyduje o tym dyrektor
odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej,
gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, do której dziecko zostało przyjęte.
Rozstrzygnięcie następuje w formie decyzji administracyjnej19. Zgodnie z art.
16 ust. 10 pkt.2 zezwolenie zostaje wydane, jeżeli do wniosku dołączono:
• opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej,
• oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających
realizację postawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia,
• zobowiązanie rodziców do przystępowania przez dziecko w każdym roku szkolnym do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.
Dziecko kształcone indywidualnie otrzymuje świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia,
uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły.
3.3 Kontrola i egzekucja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
Kontrole spełniania obowiązku szkolnego powierzono dyrektorom publicznych szkół podstawowych i gimnazjum w obwodach, których dziecko
mieszka. Gmina zaś odpowiedzialna jest za kontrole realizowania obowiązku
nauki przez młodzież. Organy te kontrolują także realizacje wspomnianych
wcześniej obowiązków rodziców. Pomagają również rodzicom w zapewnieniu
dziecku warunków umożliwiających przygotowanie do zajęć lub do nauki poza
placówką oświatową. Do ich zadań należy także prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Wójt gminy (odpowiednio
burmistrz lub prezydent miasta) jest zobligowany przekazywać dyrektorom
publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na obszarze gminy, informacje o
aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat.
Niespełnianie obowiązków edukacyjnych podlega egzekucji w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Art. 20 ust.2 ustawy
oświatowej stanowi, iż za niespełnienie obowiązków uważa się nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie miesiąca, na co najmniej połowie zajęć. Zgodnie z
art. 1 a pkt 12 ustawy egzekucyjnej20 przez wierzyciela rozumie się podmiot
uprawniony do żądania wykonania obowiązku w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym. Z kolei art. 5 §1 stanowi, iż w przypadku obowiązku wynikającego bezpośrednio z przepisów prawa, uprawnionym do żądania wykonania
obowiązków w drodze egzekucji administracyjnej jest organ lub instytucja bez19

Ibidem s. 129
Postępowanie egzekucyjne w administracji- ustawa z 17.06.1966 r., tekst jedn.
Dz.U. z 2012 r., poz. 1015 ze zm., zwana dalej ustawą egzekucyjną.
20
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pośrednio zainteresowana w wykonaniu przez zobowiązanego obowiązku. W
świetle powyższych regulacji, wierzycielem obowiązku szkolnego jest dyrektor
publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum. Zaś wierzycielem obowiązku
nauki młodzieży w wieku 16-18 lat jest gmina, która kontroluje spełnianie obowiązku nauki.
Dyrektor podejmuje czynności przedegzekucyjne po stwierdzeniu niespełniania przez dziecko obowiązku szkolnego i wyczerpaniu wszystkich możliwych działań szkoły. Pierwszą czynnością jest wystosowanie upomnienia.
Według art. 15 § 1 ustawy egzekucyjnej adresatem upomnienia jest zobowiązany, w tym przypadku opiekun prawny dziecka. Wymagana jest forma pisemna,
zaś treść upomnienia to wezwanie do wykonania obowiązku, z zagrożeniem
skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. Dla celów dowodowych konieczne jest takie doręczenie upomnienia, aby można było ustalić
dzień, w którym doręczenie nastąpiło (zwrotne poświadczenie odbioru). Po
upływie siedmiu dni, od dnia doręczenia upomnienia, wierzyciel może dokonać
kolejnej czynności, a dokładnie wystawić tytuł wykonawczy. Tytuł sporządza
się w dwóch egzemplarzach. Następnie dyrektor szkoły występuje z wnioskiem
o wszczęcie egzekucji administracyjnej. Wierzyciel musi wskazać we wniosku
środek egzekucyjny, w tym przypadku będzie to grzywna21. Wniosek oraz tytuł
wykonawczy z załączoną kserokopią upomnienia i dowodem jego doręczenia
składa się w organie egzekucyjnym, którym jest właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego. Zasadniczą rolą organu egzekucyjnego jest doprowadzenie do wykonania obowiązku podlegającego egzekucji, czyli wymuszenie na
rodzicach (prawnych opiekunach) pożądanych zachowań dziecka. Grzywny nie
stosuje się wobec ucznia, jako osoby małoletniej. Zgodnie z art. 120 § 2 ustawy,
nieuczęszczanie dziecka do szkoły skutkować będzie nałożeniem grzywny na
jego przedstawicieli ustawowych. Tym samym egzekwowany będzie rodzicielki
obowiązek zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne.
Grzywna nakładana może być wielokrotnie, z tego samego tytułu, aż do osiągnięcia pożądanego skutku, albo do osiągnięcia górnej granicy kwotowej. Aktualnie jednorazowo grzywna nie może przekroczyć, dla osób fizycznych, kwoty 10.000 zł, a łączna kwota grzywien to 50.000 zł. Organ egzekucyjny nakłada
grzywnę w celu przymuszenia i doręcza zobowiązanemu odpis tytułu wykonawczego i postanowienie o nałożeniu grzywny. W toku postępowania egzekucyjnego, prowadzonego przez organ egzekucyjny, dyrektor może występować z
21

Przymus szkolny niewątpliwie jest obowiązkiem niepieniężnym. Dział III ustawy
egzekucyjnej przewiduje, jako środki egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym, następujące środki: grzywna w celu przymuszenia, wykonanie zastępcze, odebranie rzeczy ruchomej, odebranie nieruchomości, opróżnienie lokali i innych pomieszczeń, przymus bezpośredni. Najbardziej popularnym środkiem egzekucji obowiązku
szkolnego jest grzywna. W doktrynie dopuszcza się także zastosowanie przymusu bezpośredniego. Możliwe jest, więc przymusowe doprowadzenie ucznia do szkoły.

412

wnioskami i środkami procesowymi przysługującymi wierzycielowi. Może
zastosować zażalenie na postanowienia oraz występować z wnioskami o zawieszenie lub umorzenie postępowania egzekucyjnego. W szczególnych przypadkach, w odniesieniu do uczniów nierealizujących obowiązku szkolnego lub
nauki, zwłaszcza przejawiających cechy demoralizacji oraz z rodzin niewydolnych wychowawczo, gdy szkoła wyczerpała już prawnie dostępne środki oddziaływań wychowawczych, rekomendowanym jest wniosek dyrektora szkoły
skierowany do właściwego Sądu Rodzinnego i Nieletnich o wgląd w sytuację
rodzinną małoletniego i podjęcie stosownych działań. Zobowiązanemu, czyli
rodzicowi dziecka niespełniającego obowiązku szkolnego służy prawo zgłoszenia zarzutów i wniesienia zażalenia w sprawie prowadzenia całego postępowania egzekucyjnego oraz prawo wniesienia zażalenia na postanowienie o nałożeniu grzywny. Z godnie z art. 125 ustawy egzekucyjnej, w razie wykonania
obowiązku określonego w tytule wykonawczym, w tym wypadku, regularnego
uczęszczania dziecka do szkoły, nałożone, a nieuiszczone lub nieściągnięte
grzywny w celu przymuszenia podlegają umorzeniu.
4. Obowiązek szkolny w państwach Unii Europejskiej
Unia Europejska nie stworzyła jednego, powszechnie obowiązującego
modelu edukacji, państwa członkowskie swobodnie decydują o systemie kształcenia i treści nauczania22. Zgodnie z zasadą pomocniczości, UE podejmuje jedynie działania wspierające, promujące. Zgodnie z art. 165 i 166 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej23, aktywność Unii w tym obszarze, zmierza
między innymi do:
1. sprzyjania mobilności studentów i nauczycieli, między innymi poprzez
zachęcanie do akademickiego uznawania dyplomów i okresów studiów,
2. promowania współpracy między instytucjami edukacyjnymi,
3.rozwoju wymiany informacji i doświadczeń w kwestiach wspólnych dla
systemów edukacyjnych państw członkowskich,
4. sprzyjania rozwojowi wymiany młodzieży i wymiany instruktorów
społeczno-oświatowych, a także zachęcania młodzieży do uczestnictwa w demokratycznym życiu Europy,
5. popierania kształcenia na odległość,
6. poprawy kształcenia zawodowego wstępnego i ustawicznego w celu
ułatwienia integracji zawodowej i reintegracji z rynkiem pracy,
7. pobudzania współpracy w dziedzinie kształcenia między instytucjami
edukacyjnymi lub kształcenia zawodowego a przedsiębiorstwami.
22

J. Tracz-Dral., Kształcenie obowiązkowe w wybranych krajach europejskich.
Opracowanie tematyczne Biura Analiz i Dokumentacji Kancelarii Senatu, Warszawa
2011, s.3
23
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Dz.U. UE 2008 C 115 z późn. Protokołami o sprostowaniu. Tekst skonsolidowany.
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W państwach Unii Europejskiej stosowany jest różny czas trwania obowiązku szkolnego, najczęściej spotykane to 9, 10, 11 i 13 lat. Pozwolę sobie
krótko omówić funkcjonowanie obowiązkowego kształcenia w państwach, w
których wprowadzono wyżej wskazane okresy24.
W Austrii kształcenie obowiązkowe trwa dziewięć lat. Pierwszym szczeblem edukacji jest szkoła podstawowa( Volksschule lub Grundschule). Rozpoczynają w niej naukę dzieci, które ukończyły szósty rok życia. W przypadku
dzieci urodzonych pomiędzy 1 września a 1 marca następnego roku, istnieje
możliwość rozpoczęcia nauki wcześniej, jeśli dziecko jest dostatecznie dojrzałe
umysłowo i fizycznie. Szkoła musi przyjąć dzieci objęte obowiązkiem szkolnym, zamieszkałe w jej rejonie. Po ukończeniu IV klasy szkoły podstawowej
dziecko przechodzi do szkoły średniej I stopnia( Volksschule, Hauptschule,
Allgemein bildende höhere Schule). Nauka w tej szkole również trwa cztery
lata. Obowiązek szkolny ustaje w momencie ukończenia I klasy szkoły średniej
II stopnia.
Obowiązek szkolny we Francji trwa dziesięć lat. Naukę w szkole podstawowej (école élémentaire) rozpoczynają dzieci, które ukończyły szósty rok
życia. Po ukończeniu V klasy szkoły podstawowej, dziecko zostaje przyjęte do
szkoły średniej I stopnia (college), w której nauka trwa cztery lata. Przymus
szkolny kończy się wraz z ukończeniem pierwszej klasy szkoły średniej II stopnia (Lycée). We Francji rekrutacja do szkół odbywa się zgodnie z zasadą rejonizacji, czyli dziecko zostaje zapisane do szkoły najbliższej miejscu zamieszkania
jego rodziców. Można zapisać dziecko do szkoły znajdującej się poza rejonem,
pod warunkiem, że są tam wolne miejsca. Kształcenie w szkołach państwowych
jest bezpłatne. Większość szkół prywatnych ma podpisaną z państwem umowę
o dofinansowanie, co powoduje, że opłaty w tych szkołach nie są zbyt wysokie.
Malta wprowadziła jedenastoletni przymus szkolny. Nauka w szkole podstawowej rozpoczyna się, gdy dziecko skończy pięć lat. Po ukończeniu IV klasy
dziecko rozpoczyna edukacje na poziomie średnim, która trwa pięć lat. Są trzy
rodzaje szkół średnich. Szkołą średnią sensu stricto jest secondary school. Kształcenie ogólne na poziomie wyższym niż w szkołach średnich, prowadzi Junior Lyceum. Prowadzone są także oddzielne szkoły dla chłopców i dziewcząt (Boys’/
Girls’ Schools), którzy nie osiągają odpowiednich wyników w nauce.
W Holandii obowiązek szkolny trwa aż trzynaście lat. Warto zaznaczyć,
że każde dziecko ma obowiązek uczęszczania do szkoły od pierwszego szkolnego dnia miesiąca następującego po jego piątych urodzinach. Po skończeniu
VII klasy szkoły podstawowej ( Basisschool), dziecko rozpoczyna edukacje w
szkole średniej. W Królestwie Niderlandów istnieją trzy rodzaje szkół średnich.
Szkoły przygotowujące do podjęcia studiów wyższych (VWO), szkoły średnie
prowadzące kształcenie ogólne na II etapie (HAVO), szkoły średnie prowadzące
kształcenie przedzawodowe (VMBO). Istnieje także możliwość odbycia szkoleń
24
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praktycznych (Praktijkonderwijs). Przymus szkolny trwa do osiemnastego roku
życia. Przez ten okres, nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna.
Zakończenie
Na kształcenie obowiązkowe w Polsce, składają się trzy obowiązki edukacyjne. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i
obowiązek nauki. Wiążę się z nimi pewien katalog uprawnień i obowiązków dyrektorów szkół i organów jednostek samorządu terytorialnego. Istotną role odgrywają
także rodzice, którzy są zobligowani do dbania o to żeby dzieci uczęszczały do
szkoły. Realizacja obowiązków edukacyjnych może podlegać egzekucji administracyjnej. Od 1 września 2014 obowiązek szkolny będzie zaczynał się, gdy dziecko
skończy sześć lat. Jest to wyraz panującej w państwach członkowskich Unii Europejskiej tendencji do powiększania okresu kształcenia. Moim zdaniem czas trwania
edukacji ma mniejsze znaczenie, przede wszystkim należy się skupić, na jakości
kształcenia. Aby czas spędzony w szkole nie był zmarnowanym, podstawa programowa, wyposażenie szkół, metody kształcenia, postawy nauczycieli powinny być
na najwyższym poziomie.
Streszczenie
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, szkoły dzielą się na publiczne, które oferują bezpłatną naukę w ramach podstawy programowej oraz szkoły niepubliczne. Przed rokiem szkolnym 2011/12 dzieci w wieku 6 lat obowiązkowo
kończyły tzw. oddział przedszkolny, przygotowujący do nauki w szkole podstawowej. Od 1 września 2011r., w związku z planowanym od 2014 r. obniżeniem wieku szkolnego, obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne realizowane w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego obejmuje dzieci 5-letnie. Kształcenie obowiązkowe (od 6 do 16 roku życia) obejmuje rok obowiązkowej edukacji przedszkolnej oraz sześć lat szkoły podstawowej
i trzy lata gimnazjum (obowiązek szkolny). Obowiązek nauki trwa do osiemnastego roku życia i obejmuje kształcenie w pełnym lub niepełnym wymiarze, w
formach szkolnych lub pozaszkolnych. Kształcenie w szkole publicznej jest
bezpłatne dla wszystkich uczniów. Jedynym kryterium przyjęcia dziecka do
pierwszej klasy szkoły podstawowej jest wiek dziecka. Polityka edukacyjna jest
tworzona i prowadzona centralnie, natomiast administracja i prowadzenie szkół,
przedszkoli i innych instytucji edukacyjnych są zdecentralizowane. Odpowiedzialność za administrowanie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów
została delegowana do władz lokalnych
Summary
Compulsory education in Republic of Poland
In line with the Education System Act of 1991, schools can be of two
types: public (state) schools, which offer free education within the framework of
the core curricula, and non-public schools. Before 2011/12 six-year-old children
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were obliged to complete a year of preparation for primary education. Since 1
September 2011, in relation to the planned lowering of school starting age in
2014, all five year olds are obliged to complete a year of preparation for primary education in kindergartens or other pre-school institutions. Children must
attend compulsory full-time education from the age of six (compulsory year of
pre-primary education) and seven years of primary school and three years of
lower secondary school. Compulsory part-time education in the school or outof-school forms lasts from 16 until 18 years of age. All pupils attend public
schools free of charge. The only admission criterion is the age limit. National
educational policy is developed and carried out centrally, while the administration of education and the running of schools, pre-school institutions and other
educational establishments are decentralized. The responsibility for the administration of public kindergartens, primary schools and gymnasia has been delegated to local authorities (communes). It has become the statutory responsibility
of powiaty (districts) to administer upper secondary schools, artistic and special
schools.
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Artur Maik (UJK)
Wybrane aspekty dziedziny zarządzania projektami
1. Rozwój dziedziny zarządzania projektami
Jak podkreśla coraz więcej autorów – historia realizacji projektów liczy
tyle lat, ile ludzka cywilizacja. Rozpoczęła się kilka tysięcy lat temu, wraz z
pierwszym polowaniem na mamuty, a następnie rozwijała się przykładowo
poprzez budowę piramid, linii kolejowych, a także ogromnych drapaczy chmur.
Na chwilę obecną dziennie realizowanych jest kilka tysięcy projektów, zarówno
w dziedzinie informatyki, badań, restrukturyzacji organizacji oraz innych. W
czasach dzisiejszych projektem nazywane jest unikalne przedsięwzięcie, które
realizowane jest przez określoną jednostkę i które rozwiązuje skonkretyzowany
wcześniej problem. Projekty dotyczą coraz częściej bardziej innowacyjnych
dziedzin oraz dostępnych dla wszystkich sfer życia ludzkości1.
O określonej roli projektów decydują przede wszystkim skomplikowane
warunki, w których funkcjonują współczesne przedsiębiorstwa. Przede wszystkim
czynnikami, które wpływają na rolę oraz samoistny rozwój dziedziny zarządzania
projektami wśród organizacji pozostaje: dynamika otoczenia, coraz bardziej nasilająca się konkurencja, rosnące wymagania klientów oraz co bardzo istotne coraz
szybszy postęp techniczny, co wiąże się z określonymi wymaganiami w stosunku
do nowej dziedziny nauki. Reakcja na występujące zmiany w otoczeniu, dotrzymanie kroku konkurentom oraz sprostanie wymaganiom postawionym przez
klientów wymagają zmian oraz coraz to bardziej innowacyjnych pomysłów, a te z
kolei realizuje się poprzez projekty. W niektórych sektorach można spotkać się z
pojęciem, że funkcjonują będąc zorientowane na projekty. Ich podstawowa działalność jest realizowana poprzez wdrażanie oraz realizację projektów, które pozwalają obsługiwać nałożony na dane jednostki zakres obowiązków. Coraz częściej zwraca się także uwagę na tworzenie oraz wprowadzanie w życie jednostek
organizacji tymczasowych w formie projektów – dla specyficznych potrzeb oraz
na określony czas, który wynika z realizacji założonych i szczegółowo określonych celów2.
Bez wątpienia można podjąć się stwierdzenia, że do rozpowszechnienia
tej nauki w Polsce przyczyniła się akcesja Polski do Unii Europejskiej oraz
możliwość pozyskiwania dotacji UE na realizację konkretnych przedsięwzięć,
tj. projektów. Projektami z funduszy Unii Europejskiej, czyli w pewnym sensie
społecznymi zainteresowało się wiele gmin, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych. Kwestie związane z tego typu projektami spotkały się przede
1

M. Trocki, Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE Warszawa 2012, s. 19-20.
W. Gasparski, Projektoznawstwo, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998, s. 61.
2
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wszystkim z kadrą zarządzającą daną jednostką, ale także każdą inną osobą,
która widziała możliwość pozyskania określonych środków finansowych. Wielkość inwestycji, zaawansowanie w poszczególne elementy programów UE oraz
ich różnorodność, wielość beneficjentów wymagają uświadamiania sobie roli
skutecznego oraz efektywnego zarządzania projektami, a także wymagają podejścia bazującego na nowoczesnych i bardzo sprecyzowanych metodykach3.
Za publikacje o przełomowym oraz jakże istotnym znaczeniu dla tej nowoczesnej dziedziny nauki przyjmuje się artykuł „The Project Manager”, który
został opublikowany przez Gaddisa w 1959 r. na łamach „Harvar Business
Review”. W latach 70 określona oraz zdefiniowana problematyka zarządzani
projektami została wzbogacona o dane zagadnienia związane z funkcjonowaniem zespołów oraz struktur projektowych. Stało się to podstawą do dalszego
rozwoju tej dziedziny, żeby w kolejnych dekadach, rozwinąć daną wiedzę o
zagadnienia dotyczące jakości , wiedzy, uczenia się, a także co bardzo istotne w
dzisiejszych czasach – współpracy międzyorganizacyjnej. Pod koniec ostatniego wieku duży wpływ na rozwój tej dziedziny miał także określony oraz bardzo
widoczny rozwój informatyki, a także opracowanie oraz spopularyzowanie
specjalistycznego oprogramowania, które w znaczący sposób ułatwia pracę w
dziedzinie zarządzania projektami. Problematyka zarządzania projektami w
ostatnim czasie zostaje uzupełniona przez coraz to więcej dziedzin, które do
pewnego czasu były odrębne, są to np. finanse przedsiębiorstw, ekonomika,
rachunkowość zarządcza, zarządzanie strategiczne, czy też marketing4.
2. Zarządzanie przez projekty
Z coraz to bardziej rozwijającą się koncepcją organizacji zorientowanej
projektowo wiąże się pojęcie zarządzania przez projekty. Pojęcie to zaistniało w
literaturze przedmiotu w latach 80., a spotkało się z popularnością na początku
lat 90. XX w. przede wszystkim z racji odbycia się kongresu IPMA, który odbył
się w 1990 roku w Wiedniu pod takim właśnie hasłem. Dyskusje dotyczące
tematyki zarządzania projektami, a także poruszane tam tematy i przedstawione
referaty stały się wówczas źródłem inspiracji dla wielu badaczy5.
Ponad połowa badaczy tej dziedziny postrzega zarządzanie bazujące na
projektach jako specyficzną orientację w zarządzaniu skoncentrowaną na klientach, a także niepowtarzalnych produktach. W rozumieniu przykładowo Turner’a, czy też Keegan’A zarządzanie, które bazuje na projektach stanowi kolejną a zarazem najnowszą orientację w zarządzaniu, po tradycyjnej orientacji na
hierarchie, pojedyncze projekty oraz procesy6.
Tabela 1. Zarządzanie oparte na projektach, a inne orientacje zarządzania
3

S. Berkun, Sztuka zarządzania projektami, Helion, Warszawa 2009, s. 220.
M. Trocki, Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE Warszawa 2012, s. 78.
5
A. Kozarkiewicz, Zarządzanie portfelami projektów, WP PWN, Warszawa 2012, s. 36.
6
Ibidem, s. 40.
4
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Zarządzanie bazujące na projektach

Zarządzanie procesami
Zarządzanie hierarchiczne
funkcjonalne

lub

Zarządzanie projektami

Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Kozarkiewicz, Zarządzanie
portfelami projektów, WP PWN, Warszawa 2012, s. 49.
Według Gardinera zarządzanie przez projekty można zdefiniować jako
takie podejście do zarządzania operacjami, które traktuje liczne oraz określone
aspekty działań organizacji jako projekty i do zarządzania nimi wykorzystuje
narzędzia oraz specyfikacje właściwe dla zarządzania projektami. Kolejną definicją jest ta, która została zaproponowana przez Gareis’a, według której zarządzanie przez projekty oznacza, że : organizacja pozostaje zdecentralizowana,
odpowiedzialność menedżerów jest przypisywana do poszczególnych projektów, cele wiążą się z dekompozycją, podobnie jak kontrola, czy też monitorowanie celów. Gareis mówił także, że zarządzanie przez projekty wiąże się też z
organizacją uczenia się, która odbywa się przez projekty, czy też zarządzaniem
jakością projektów7.
Zarządzanie przez projekty jest wymagającym podejściem do zarządzania przedsiębiorstwem, wymaga specyficznej struktury organizacyjnej, przykładowo w miejsce tradycyjnych pionów oraz działów należy wprowadzić zespoły
projektowe. Kierownik projektu jest umiejscowiony w strukturze organizacyjnej
przedsiębiorstwa dosyć wysoko oraz działa jako samodzielny przedsiębiorca –
jest on jednostką która reprezentuje przedsiębiorstwo w relacjach z klientem8.
Zespoły projektowe odgrywają jedną z podstawowych ról tego typu
przedsiębiorstwa, są one jednostkami, które cechują się bezpośredniością w
dostępie do realizacji celów danej organizacji. Wszyscy pracownicy zespołów,
posiadają różne kwalifikacje oraz umiejętności, muszą zatem zaakceptować
pracę zespołową, rozumieć wszystkie kolektywne cele danego projektu, a także
powinni w dużej mierze być samodzielni oraz przedsiębiorczy w działaniu,
realizując przypisany im zakres obowiązków. Warto także nadmienić, iż w tego
typu przedsiębiorstwach, tzn. zarządzanych przez projekty projekt staje się coraz częściej podstawowym obiektem rachunku kosztów, jak i efektów. Organizacje wykorzystują m.in. specjalne metody operacyjnej oraz strategicznej rachunkowości zorientowanej przede wszystkim projektowo9.

7

Ibidem, s. 41.
A. Kozakiewicz, Proces zarządzania portfelami projektów, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, nr 11 (694), listopad 2007, s. 60.
9
Ibidem, s. 62-63.
8
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3. Strategia organizacji jako źródło projektów
Jednym z najważniejszych źródeł projektów powinna być oraz zazwyczaj
jest strategia organizacji, czyli długookresowa koncepcja funkcjonowania
przedsiębiorstwa, określająca jego główne cele, jak i sposoby ich osiągania.
Zgodnie z teorią i praktyką zarządzania strategicznego strategia organizacji
powinna obejmować opracowania trzech poziomów:
- organizacji jako całości,
- poszczególnych danych dziedzin działalności finansowej,
- każde z obszarów funkcjonalnych zarządzania10.
Opracowanie strategii ogólnej, tj. strategicznej oznacza określenie docelowego zestawu dziedzin działalności biznesowej organizacji. Wyniki tej strategii są następnie prezentowane w postaci opracowań strategicznych, dotyczących
tych dziedzin. Strategie biznesowe polegają w głównej mierze na wyznaczeniu
celów biznesowych oraz określeniu dróg rozwoju poszczególnych dziedzin
działalności biznesowej organizacji. Strategie biznesowe są istotnym punktem
wyjścia opracowania strategii działania dla obszarów funkcjonalnych zarządzania organizacją. Opracowania te są dokładniej określane jako strategie funkcjonalne. Wszystkie opisane wyżej opracowania strategiczne organizacji posiadają
odmienne metody oraz techniki11.
Strategia ogólna opiera się na założeniu, że na wyniki organizacji składają się określone wyniki cząstkowe, uzyskiwane w poszczególnych dziedzinach
biznesowych jej działalności. Cechy charakterystyczne dla tych dziedzin to:
- zaspokajają potrzeby odrębnej grupy odbiorców,
- oferują jej inną grupę produktów,
- opierają się na zaawansowanej oraz wspólnej technologii,
- mogą być przedmiotem opracowania i realizacji odrębnych strategii12.
Zadaniem strategii ogólnej jest określenie przyszłego zestawu dziedzin
działalności biznesowej w horyzoncie strategicznym, ich skali oraz dojścia.
Punktem wyjścia opracowania strategii ogólnej jest dokładna analiza aktualnego
zestawu dzidzin działalności biznesowej oraz projekcja warunków jego realizacji w horyzoncie strategicznym. W przypadku, gdy okaże się, że zestaw ten nie
jest w stanie zapewnić efektywnego funkcjonowania oraz rozwoju organizacji
w przyszłości, to należy określić przyszły i pożądany zestaw. Przejście od aktualnego do potencjalnego przyszłego, pożądanego zestawu dziedzin działalności
biznesowej przedsiębiorstwa wymaga podjęcia decyzji dotyczących poszczególnych dziedzin takiej działalności. Mogą to być różnego rodzaju decyzje,
m.in.:
10
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2005, s. 299.
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2007, s. 103.
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- utrzymanie dziedzin działalności biznesowej na dotychczasowym poziomie,
- rozwój ilościowy, jak i jakościowy dziedzin działalności biznesowej,
- likwidacja dotychczasowych dziedzin działalności biznesowej itd.
Wyniki strategii ogólnej służą przede wszystkim do opracowań strategicznych następnego poziomu, czyli strategii biznesowych. Strategie biznesowe
bywają opracowywane oddzielnie dla poszczególnych dziedzin działalności
biznesowych. Jeśli dziedzin jest dużo, potencjalne tworzenie strategii biznesowych może być ograniczone do kilku, najważniejszych dziedzin13.
4. Czynniki sukcesów oraz niepowodzeń projektów
Znaczenie projektów dla organizacji wynika przede wszystkim z możliwości uzyskania za ich pomocą znacznych korzyści, ale także ze związanego z
nimi określonego oraz ponadprzeciętnego ryzyka. Bardzo wiele projektów kończy się sukcesem, ale w przypadku ich dużej liczby, odnotowuje się również ich
niepowodzenie. W takiej sytuacji istotna jest także wiedza osób odpowiedzialnych za koordynowanie tego typu działań w organizacji. Za główne czynniki
sukcesu przy projektach w organizacjach uznaje się przede wszystkim: ustanowienie kierownika projektu, jasno określony cel projektu, kompetencje kierownika projektu, ustanowienie zespołu projektowego, wysoki autorytet osoby zarządzającej danymi działaniami, oraz poparcie zarządu firmy co do przeprowadzania projektu. Natomiast przyczyny niepowodzenia działań organizacji, zwanych projektami to: brak zasobów lub też niewłaściwa ich alokacja, nieoptymalne zarządzanie portfelem projektów, jak i nieefektywne zarządzanie pojedynczymi projektami, oraz co się z tym wiąże brak wiedzy o efekcie synergii w
tego typu działaniach, który może polegać przykładowo na zamówieniu większej ilości zasobów po niższej cenie oraz odpowiedne ich rozłożenie do wszystkich realizowanych projektów. Bardzo ważnym czynnikiem który wpływa na
niepowodzenie projektów to źle rozłożona struktura funkcjonalna organizacji
oraz co się z tym wiąże brak świadomości znaczenia i wymagań zarządzania
projektami wśród pracowników14.
5. Istota i elementy środowiska projektowego
Projekty nie występują jako wyizolowane z otoczenia, lecz przeciwnie:
na ich postępy, jak i realizację intensywnie wpływają różnorodne czynniki
(wewnętrzne i zewnętrzne), tworzące tzw. środowisko projektowe. Jest to zespół zjawisk, procesów, instytucji, grup i jednostek – zarówno wewnętrznych,
jak i zewnętrznych – podlegających oddziaływaniu projektów i oddziałujących
na niego. Można także ogólnie stwierdzić, że środowisko projektowe jest to
zespół podmiotów i przedmiotów projektu. Składowe środowiska można po13
14
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dzielić według różnorodnych kryteriów. Z punktu widzenia realizacji projektów
dzieli się je na zewnętrzne środowisko projektowe, obejmujące elementy otoczenia projektu ( np. organy administracji państwowej wydające zgodne na
budowę określonych projektów budowlanych), i wewnętrzne środowisko projektowe, w skład którego wchodzą elementy projektu ( np. podwykonawcy).
Wszystkie projekty posiadają środowisko wewnątrz projektowe, tj. jak najbardziej złożone i połączone z podstawową działalnością organizacji. Są to także
komórki organizacji realizującej projekt, które współpracują z zespołem projektowym15.
Znajomość środowiska projektowego oraz umiejętność współdziałania z
nim stanowią warunki powodzenia projektu, czyli w dosyć istotny sposób
wpływają na jego celowość, efektywność oraz wykonalność. Rozpoznanie tego
środowiska jest najczęściej dokonywane za pomocą analizy, która jest najczęściej przeprowadzana na początku planowania przedsięwzięcia. Głównymi celami takiej analizy, są m.in.:
- identyfikacja składowych środowiska projektowego oraz ich ewentualnego wpływu na projekt oraz otoczenie,
- dokumentowanie wyników danych analiz na potrzeby planowania oraz
realizacji projektów,
- określenie pozytywnych oraz negatywnych konsekwencji oddziaływania środowiska projektowego na projekt i odwrotnie oraz działań likwidujących
lub osłabiających negatywne oddziaływanie środowiska projektowego na projekt oraz odwrotnie.
Analiza środowiska projektowego może być realizowana za pomocą albo
klasycznej analizy strategicznej, albo analizy interesariuszy.
W klasycznej analizie środowiska projektowego wykorzystuje się
SWOT. Jest to określona technika analizy strategicznej, dzięki której kompleksowo bada się okoliczności realizacji zamierzonego przedsięwzięcia, a więc w
naszym przypadku projektu. Analiza SWOT pozwala na określenie czynników
wdrażania projektu w podziale na czynniki zewnętrzne oraz wewnętrzne i czynniki sprzyjające (pozytywne) i mniej sprzyjające (negatywne) osiągnięciu założonych rezultatów. W rezultacie takiego podziału wyróżnia się przede wszystkim cztery grupy czynników: silne strony, słabe strony, szanse oraz zagrożenia16. W zarządzaniu projektami stosuje się także koncepcje interesariuszy,
opracowaną przez R.E. Freemana. Według tej koncepcji zarządzanie jest wypadkową poglądów, aspiracji, celów, oraz działań różnego rodzaju grup interesów, określanych mianem interesariuszy. Koncepcja ta może zostać ograniczona do poglądu na zarządzanie projektami, gdzie przede wszystkim liczy się
15
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personalna część przedsięwzięcia i temu poświęca się całość analizy w aspekcie
organizacji. Niewątpliwie istotne znaczenie dla skutecznego zarządzania projektami ma znajomość interesariuszy projektu, prezentowanych przez nich interesów, sposobów ich artykulacji oraz możliwości odziaływania na projekt, a także
umiejętność tworzenia z tymi podmiotami relacji sprzyjających skutecznej oraz
efektywnej realizacji działań projektowych. Tego typu koncepcja zarządzania
obejmuje przede wszystkim trzy fazy: analizy, planowania, oraz wdrożenia,
które są powiązane z poszczególnymi procesami zarządzania projektem17.
Głównym celem analizy interesariuszy jest określenie rzeczywistego
układu sił, związanego z zarządzaniem projektem. Analiza tego rodzaju obejmuje przede wszystkim trzy etapy: identyfikację interesariuszy, sporządzenie
ich charakterystyki oraz oceny z punktu widzenia projektu.
6. Perspektywy dziedziny zarządzania projektami
Perspektywy rozwoju zarządzania projektami należy rozpatrywać na
ogólnym tle , czyli tendencjach rozwojowych zarządzania w organizacjach w
ogóle. Głównym trendem który jest już w niedokładnej formie widoczny to
przede wszystkim rozszerzanie się tej dziedziny w podejściach procesowych do
każdego elementu strukturalnego organizacji. Wynika to z tego, iż podejście
procesowe zapewnia bardzo dużo korzyści do każdej działalności realizowanej
przez przedsiębiorstwo. Podejście procesowe wpływa przede wszystkim na:
- szybszą oraz bardziej klarowną reakcję na szanse oraz zagrożenia w
otoczeniu organizacji,
- dużo bardziej odpowiednią synchronizację zmian ze strategią firmy,
- koncentrację tylko na tym, co rzeczywiście jest potrzebne oraz oczekiwane przez klientów,
- sprawniejsze określenie zakresu oraz wpływu zmain i ich lepszą ocenę,
- przejrzysty podział kompetencji, poprawę motywacji,
- bardziej skuteczne oraz szybsze informatyzowanie oraz optymalizowanie procesów.
Podsumowując można stwierdzić, iż zarządzanie projektami jest potwierdzeniem przedstawionych zalet podejścia procesowego. Zarządzanie projektami posiada różne opinie ekspertów na temat perspektywy jego rozwoju.
Przede wszystkim wyróżniamy scenariusze:
- optymistyczny, który zakłada profesjonalizację zarządzania projektami.
Całościowe zarządzanie projektami w organizacjach oraz pełne zaangażowanie
zarządu. Powiązanie zarządzania projektami ze strategią przedsiębiorstwa.
- pośredni, związany z trywializacją zarządzania projektami. Coraz więcej małych projektów. Głównie projekty wewnętrzne widoczne w wielu obszarach organizacji. Małe zainteresowanie ze strony zarządu organizacji.
17
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- pesymistyczny, dotyczący całościowego upadku zarządzania projektami. Rozczarowanie niepowodzeniami podejmowanych projektów. Wiedza z
zakresu zarządzania projektami zostanie „usunięta” przez inne dyscypliny fachowe. Doświadczenie branżowe, jako ważniejszy element doskonalający organizację, niż zarządzanie projektami. Projekty przekształcone w dzialania rutynowe18.
Prawdopodobieństwo realizacji tych scenariuszy zostało poddane ocenie
eksperckiej w niemieckim Towarzystwie Zarządzania Projektami. W rezultacie:
65% ekspertów uznało scenariusz profesjonalizacji zarządzania projektami za
najbardziej prawdopodobny, 23% z nich uważało, że przyszłym scenariuszem
rozwoju dyscypliny będzie trywalizacja, a 12% określiło upadek zarządzania
projektami jako jedną z najbardziej prawdopodobnej sytuacji19.
Podsumowanie
Zastosowanie najnowszych technik zarządzania projektami stanowi klucz
do sukcesu na globalnym rynku. Zaprezentowany rozwój organizacyjny potwierdza, iż efektywne zarządzanie projektami prowadzi do zrównoważonego
rozwoju. Zarządzanie przez projekty stanowi obecnie najnowszą koncepcją
zarządzania. Podział zadań na projekty umożliwia skupienie się na priorytetach
w danym sektorze działalności, co pozwala na ich skuteczne wdrażanie. Realizacja jasno określonego, odrębnego celu ale jednocześnie współgrającego z
ogólną misją działalności firmy jest podstawą efektywnego funkcjonowanie
współczesnego przedsiębiorstwa. Kadra zarządzająca dzięki zarządzaniu poprzez projekty ma większa kontrole nad realizowanymi zadaniami oraz skuteczniej zarządza ludźmi, osiągając cele w wyznaczonym terminie i w ramach
posiadanych środków finansowych. Świadomość korzyści płynących z zarządzania projektami stanowi o utrzymaniu konkurencyjnej pozycji na współczesnym rynku.
Streszczenie
Artykuł jest próbą analizy głównych założeń funkcjonowania dziedziny
zarządzania projektami w organizacjach. Zarządzanie projektami jest najczęściej stosowaną metodą zarządzania we współczesnych przedsiębiorstwach.
Projektem nazywamy działania, które prowadzą do wykreowania i stworzenia
nowego produkty, czy też usługi. Niniejszy artykuł ma na celu przede wszystkim ukazanie w jaki sposób określone wykorzystanie dziedziny zarządzania
projektami prowadzi do sukcesu na rynku.

18
19
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Summary
This article is an attempt to analyze the functioning of the main objectives of project management in organizations. Project management is the most
common method of management in modern enterprises. The project is called
activities that lead to the creation and the creation of new products or services.
This article is primarily aimed at showing how a certain use of project management leads to success in the market.
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Małgorzata Parcheta- Kowalik (UMCS)
Mediacja szkolna w ujęciu teoretyczno- empirycznym
W wielu publikacjach z zakresu pedagogiki czy psychologii czytamy o
przemocy, która staje się coraz powszechniejsza. Można byłoby zatem uznać,
że w obecnych czasach patologią jest jej niedoświadczanie. Przemoc, agresja
jest obecna wszędzie. Jakie mamy wyjście z tej sytuacji? Możemy albo dawać
przyzwolenie na jej występowanie, albo podejmować środki zaradcze. Wobec
wszystkich tych, których określilibyśmy jako agresorów, należy podejmować
działania o charakterze resocjalizacyjno-wychowawczym, a wobec tych, którzy
potencjalnie znajdują się w sferze ryzyka stosowania przemocy albo sami jej
doświadczają, trzeba prowadzić działania profilaktyczne, pomocowe.
Szczególnie w polskich szkołach obserwuje się szczególnie niepokojący
proces skumulowanego nękania, dręczenia, przemocy między rówieśniczej.
„Przemocą nazwiemy wszelkie nieprzypadkowe akty wykorzystujące przewagę
sprawcy, które godzą w osobistą wolność jednostki, przyczyniają się do jej fizycznej
lub psychicznej szkody i wykraczają poza społeczne normy wzajemnych kontaktów,
albo też wszelkie akty udręczenia okrucieństwa”(I. Pospiszyl, 2008, s. 57).
O powstaniu przemocy rozstrzygają następujące warunki: sprawca czuje
się bezkarny i podejmuje działanie, zachowanie sprawcy zawsze narusza dobro
i prawa ofiary, przemoc wyłącznie realizuje potrzeby sprawcy. W ocenie Janusza Surzykiewicza przemoc zawsze ma charakter intencjonalny, narusza prawa i
dobra osobiste jednostki, naruszenie tychże dóbr wyklucza samoobronę (Surzykiewicz,2000,s.57). Wśród dzieci i młodzieży można zaobserwować nieograniczone sposoby dręczenia drugiej osoby. Najczęściej występujące formy przemocy to: przemoc psychiczna(emocjonalna), przemoc fizyczna oraz przemoc
seksualna (nadużycia seksualne). Najczęściej w rzeczywistości dochodzi do
łączenia różnych form przemocy.
Andrzej Rajzner (2004, s. 55) podaje, że od 15 do 17% uczniów osobiście dotyczy zjawiska przemocy, co czwarty z nich doświadcza przemocy ze
strony rówieśników. Natomiast E. Karcz podaję, że ponad 60% uczniów uważa
szkołę za miejsce niebezpieczne, co potwierdzają to ich nauczyciele (ponad 30
%). Jedynie 38% uczniów uważa szkołę za miejsce bezpieczne.
Z badań K. Kmiecik – Baran (2000, s. 98) przeprowadzonych na grupie
117 uczniów (w tym 59 dziewcząt i 58 chłopców) w przedziale wiekowym od
14-15 lat wynika, że w szkole najczęściej stosowano przemoc fizyczną w formie uderzenia czy pobicia. Ponadto równie często stosowano także przemoc
werbalną, której doświadczyło 64,9% uczniów. Dodatkowo należy podkreślić,
że 93,2% uczniów było świadkami poniżania czy ośmieszania. Uczniowie odtrąceni przez grupę stanowili 65% populacji a w przypadku 24% badanych doświadczyło szantażu.
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Ze zjawiskiem przemocy ściśle powiązane są konflikty. J. Kozielecki
(1970, s 56) podaje, że sytuacja konfliktowa to niezgodność interesów, poglądów postaw czy celów istniejąca pomiędzy osobami. Może ona wynikać z przekonań, emocji czy niezgodności intencji. Każdy z nas różni się swoim sposobem myślenia czy postępowania, dlatego konflikt należy traktować jako naturalny przejaw współżycia i interakcji międzyludzkich. W ostatnich kilkudziesięciu latach pogląd na konflikt uległ istotnej ewolucji. W tradycyjnej koncepcji
konflikt traktowany był jako szkodliwy i niepotrzebny. Uważano, że odgrywa
przede wszystkim rolę destrukcyjną z uwagi na to, że prowadzi do spadku efektywności działań. Ponadto, wzmaga pojawianie się negatywnych emocji, które
sprzyjają dezintegracji relacji międzyludzkich oraz szkodliwych konsekwencji
dla jednostek. Współcześnie podkreśla się pozytywną rolę, jaką może pełnić
konflikt. Wskazuje się na jego funkcjonalny wymiar, czyli pobudzenie aktywności jednostek, wzrost zaangażowania w interes własnej grupy, zwiększenie
motywacji do określonych działań. Jednak konflikt wiąże się z niekontrolowanymi emocjami, rzadziej dotyczą bardziej konstruktywnych działań.
W literaturze najczęściej wymieniany jest podział konfliktów w zależności od podmiotu. W tej klasyfikacji wymienia się konflikty interpersonalne i
intrapersonalne. Według G. Bartkowiaka (1997, s. 70) zachodzi między dwoma
osobami lub większą ich liczbą, przy czym każda ze stron działa wobec drugiej
we własnym imieniu. Prezentuje swoje własne interesy i swoje stanowisko po
konsultacji lub bez konsultacji z innymi, z aprobatą lub bez aprobaty innych”.
Wśród najczęściej występujących konfliktów wymienia się: interesów, strukturalne, relacji, informacji czy wartości. Ponadto analizując kryterium skutku
należy wyróżnić konflikty pozytywne i negatywne. Konflikty pozytywne przynoszą wiele korzyści wraz z ich rozwiązaniem na przykład w postaci poszerzenia samoświadomości. Natomiast konflikty negatywne wiążą się ze skutkami
hamującymi rozwój jednostki (S. Chełpa, T. Witkowski, 1999, s. 58). Wśród
możliwych sposobów rozwiązania konfliktu Blake i Mounton (1964) wyróżniają kilka dominujących :
• unikanie – polega na ignorowaniu lub pomijaniu kwestii istnienia
konfliktu
• przystosowanie – polega na rekonstrukcji własnego stanowiska,
jednak nie w wyniku pełnej akceptacji poglądów drugiej strony, tylko dla
pożądanej współpracy
• rywalizacja – polega na przyjęciu postawy „wygrany-przegrany” i
dążeniu za wszelką cenę do rozstrzygnięcia konfliktu na swoją stronę
• kompromis – polega na znalezieniu rozwiązania przez częściową
rezygnację z własnych potrzeb na rzecz adekwatnych ustępstw ze strony
partnera
• rozwiązywanie problemu – polega na szukaniu obustronnych korzyści
wspólnego rozwiązania konfliktu potraktowanego problemowo.
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Na szczególną uwagę zasługuje ostatnia z wymienionych strategii. Jej zaletą jest to, że umożliwia skoncentrowanie się na samym problemie, a nie na
czynnikach towarzyszących (np. wzajemnych oskarżeniach), które nie mają nic
wspólnego z istotą powstałej trudności. Każda ze stron ma osobisty udział w
znalezieniu odpowiedzi i osiągnięciu takiego rozwiązania, które zostanie zaakceptowane przez wszystkich.
Istotne jest w jaki sposób uczniowie rozwiązują konflikty. W sytuacji,
gdy sami nie potrafią znaleźć wyjścia z trudnej sytuacji, w jakiej aktualnie się
znaleźli mogą skorzystać z pomocy innych osób. Mediacje, negocjacje i arbitraż
podawane są jako zasadnicze metody rozwiązywania konfliktów.
„Negocjacje to proces, w którym dwie strony o pewnych rozbieżnych interesach dążą do osiągnięcia porozumienia. Mechanizm porozumienia następuje
wtedy, gdy strony uświadamiają sobie, że porozumienie może zapewnić większe korzyści niż działania bez porozumienia” (M. Januszek, G. Krzemieniewska
1995, s. 6-7).
Celem arbitrażu jest rozstrzygnięcie kwestii spornych bez udziału i kontroli stron. Decyzje podejmuje bezstronny i neutralny arbiter, który rozstrzyga
konflikt bez większej aktywności stron (M. Kazimierczak, 2008, s. 87). Mediacja (postępowanie mediacyjne) to dobrowolne i poufne porozumiewanie się
stron znajdujących się w konflikcie obecności bezstronnej i neutralnej trzeciej
osoby- mediatora (J. Waluk, 2003, s. 49).
Z kolei mediacja szkolna polega na doprowadzeniu do porozumienia
pomiędzy uczniami pozostającymi w konflikcie, a także rozwiązaniu nieporozumień zaistniałych między nauczycielami, uczniami, rodzicami (A. Lewicka,
2008, s. 7). Każdy mediator w swojej pracy powinien kierować się zasadami
dobra stron, które zostały określone w Kodeksie Etyki Mediatora wśród nich
znajdują się :
1. ZASADA FACHOWOŚCI – mediatora obowiązuje nabywanie wiedzy i umiejętność posługiwanie się posiadaną wiedzą zgodnie z dobrem i interesami obu stron. Mediator powinien bardzo dobrze znać techniki mediacji i
umieć stosować je w odpowiednim czasie.
2. DOBROWOLNOŚCI- dobrowolna zgoda stron na mediację jest potwierdzana w czasie informacyjnego, wstępnego spotkania. Strony zostają także
poinformowane, że mogą wycofać się na każdym etapie postępowania mediacyjnego. Nie wolno wywierać na nie żadnej presji, aby zgodziły się na mediację. Warunek pełnej dobrowolności jest bezwzględny; m.in. odróżnia to mediacje od sądu i arbitrażu,
3. BEZSTRONNOŚCI -mediatora obowiązuje bezstronność, tzn. strony
w mediacji mają równe prawa i powinny być traktowane jednakowo. Nie wolno
wyróżniać żadnej ze stron. Niedopuszczalne jest aby mediator podjął się prowadzenia postępowania mediacyjnego, jeśli któraś ze stron jest z nim spokrewniona lub pozostaje w jakichkolwiek innych związkach. Mediator powinien
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zawsze respektować godność stron i dbać o to, aby strony odnosiły się do siebie
z szacunkiem,
4. NEUTRALNOŚCI- mediatora obowiązuje neutralność wobec przedmiotu sporu. Mediator nie narzuca stronom własnych rozwiązań, nawet wtedy
gdy - jego zdaniem - były by najlepsze,
5. POUFNOŚCI- wszystko co dzieje się w czasie przeprowadzania rozmów mediacyjnych jest poufne i nie może być przekazywane żadnej instytucji
lub osobie prywatnej. Dokumentacja przechowywana w związku z prowadzonymi mediacjami musi być zabezpieczona przed osobami niepowołanymi.
6. BEZINTERESOWNOŚCI -mediator nie może wykorzystywać kontaktu ze stronami dla własnych korzyści. Nie może mieć żadnego osobistego
interesu z faktu zawarcia ugody czy sposobu i form w jakich zostanie zawarta.
7. AKCEPTOWALNOŚCI- mediator powinien być zaakceptowany przez
strony. Nikt nie ma prawa narzucać wyboru mediatora, którego odrzuciła jedna ze
stron. Nie wolno także nikogo zmuszać do poddania się procesowi mediacji ani do
zaakceptowania reguł procedury. Reguły te powinny być uzgodnione na początku
rozmów i akceptacja ich potwierdzona przez obie strony.
8. SZACUNKU - mediator dba o zapewnienie bezpiecznych warunków
rozmów. Miejsce prowadzenia mediacji, zgodnie z interesem stron oraz z uwagi
na podatność stron na zranienia, powinno być neutralne i wygodne. Strony powinny czuć się bezpieczne i szanowane. Jeśli nie można sprostać takim wymaganiom, należy zwrócić sprawę do organów wymiaru sprawiedliwości. Mediacja powinna być prowadzona w odpowiednim tempie, w czasie wyznaczonym
przez możliwości i życzenia stron. Mediator pamięta o tym, że jego zadaniem
jest osiągnięcie przez strony nie tylko satysfakcji proceduralnej (ze sposobu
prowadzenia mediacji), ale również merytorycznej (dotyczącej zadośćuczynienia) jak i satysfakcji psychologicznej. Ta ostatnia oznacza: poczucie autorstwa
stron wobec osiągniętego rozwiązania i ogólne lepsze samopoczucie po przeprowadzonej mediacji (PCM, 2008, s. 48).
Przed wprowadzeniem programu mediacji do szkół, placówek wychowawczych, resocjalizacyjnych warto zapoznać się z opiniami potencjalnych
stron procesu mediacyjnego na temat pośrednictwa w rozwiązywaniu konfliktów. W związku z powyższym przeprowadzono badania mające na celu poznanie poglądów na temat mediacji nieletnich oraz młodzieży szkolnej przystosowanej. Problem zawarty jest w pytaniu: Jakie są opinie młodzieży w wieku
adolescencji na temat mediacji szkolnej?
W celu udzielenia odpowiedzi sformułowano następujące pytania szczegółowe:
1. Jakimi cechami powinien charakteryzować mediator w ujęciu badanej
młodzieży?
2. Jakie są zalety mediacji w opinii badanej młodzieży?
3. Jaka jest motywacja badanej młodzieży do pełnienia roli mediatora/
pośrednika?
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4. Jaki jest poziom wiedzy młodzieży na temat mediacji.
W badaniu wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, technikę ankiety, narzędzie w postaci autorskiego kwestionariusza ankiety.
Badaniami objęto nieletnich ze schroniska dla nieletnich w Dominowie,
a także młodzież szkolną z zasadniczej szkoły zawodowej w Kijanach. Badana
młodzież była w wieku 16-17 lat. Grupa 16- latków stanowiła 46,66% badanych. Z kolei połowa badanej młodzieży znajdowała się w schronisku dla nieletnich, pozostali uczniowie nie przejawiali symptomów demoralizacji. 70%
badanych mieszka na wsi. 56% pochodziło z rodzin pełnych.
W pierwszej kolejności młodzież podawała w jaki sposób rozumie mediacje. Przykładowe odpowiedzi badanej młodzieży:
,,Mediacja to rozmowa pomiędzy skłóconymi stronami”
,,Proces prowadzący do ugody między ofiarą a sprawcą przestępstwa”
,,Sposób rozwiązania konfliktów na drodze sądowej”
„Rozmowa obu zwaśnionych stron”,
Natomiast nieletni osadzeni w schronisku dla nieletnich podawali następujące odpowiedzi:
„Mediacja polega na udzielaniu pomocy innym”
„To sposób na rozwiązanie konfliktu”
,,Mediacja umożliwia dojście do ugody”
,,Proces oferujący sprawcy możliwość przejęcia na siebie odpowiedzialności za popełnione przestępstwo”.
Podsumowując należy stwierdzić, że badana młodzież właściwie rozumiała pojęcie ,,mediacji” Badana młodzież szkolna częściej udzielała poprawnych odpowiedzi w porównaniu do nieletnich. Tylko cztery osoby nie potrafiły
określić pojęcia mediacji.
Tabela 1. Uczestnictwo w mediacji w opinii badanej młodzieży
Uczestnictwo w mediacji
Młodzież szkolna
Nieletni
N
%
N
%
TAK
2
13,4
7
46,6
NIE
13
86,6
8
53,4
Razem
15
50
15
50
Analizując powyższą tabelę należy zauważyć, że 13,4% młodzieży szkolnej
i 46,6 % badanych nieletnich podawało, że brało udział w mediacji. Badani brali
udział w mediacji, gdy znajdowali się w trudnych sytuacjach. Ponadto należy podkreślić, że 40% badanej młodzieży nie brało udziału w mediacjach.
W następnej kolejności badana młodzież podawała sprawy jakie powinny
być zakwalifikowane do mediacji. Nieletni zdecydowanie częściej dopuszczali
prowadzenie mediacji w przypadkach: wykroczeń drogowych (47%), molestowania seksualnego (53%) i włamań (33%). Natomiast młodzież szkolna uważała, że wszystkie sprawy o niskiej szkodliwości społecznej (60%) oraz konflikty
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rodzinne (40%) mogłyby być rozwiązywane na drodze mediacji. W badaniach
A. Lewickiej (2010) nieletni opowiadali się za postępowaniem sądowym w
przypadku poważnych przestępstw, tj. zabójstwa, molestowania seksualnego,
gwałtu czy wykorzystania seksualnego dzieci.
W dalszej kolejności nieletni i młodzież szkolna wskazywała na zalety
mediacji. Niestety badani nie umieli wskazać na zalety uczestniczenia w mediacji (48% młodzieży i 40 % nieletnich). 27% młodzieży szkolnej i 20 % nieletnich podawało, że brak jest korzyści płynących z mediacji. Dodatkowo wskazywano na możliwość szybkiego rozwiązania konfliktu.
Badani wykreowali w wyobraźni wizję idealnego pośrednika. Oczekiwali
od niego: wysoko rozwiniętych umiejętności kierowania przebiegiem spotkań
mediacyjnych (40%), przestrzegania zasady neutralności (27%) i bezstronności
(27%) oraz udzielania pomocy w spisaniu ugody mediacyjnej (27%). Pojedyncze osoby podkreślały znaczenie jego kompetencji komunikacyjnych. Uzyskany
wynik potwierdza wnioski z badań prowadzonych przez A. Linkiewicz (2008) i
A. Lewicką (2010).
Następne z pytań dotyczyło zadeklarowania, czy chcieliby w przyszłości
pełnić rolę mediatora.
Tabela 2. Chęć pełnienia funkcji mediatora przez badaną młodzież i nieletnich
Chęć zostania
Młodzież szkolna
Nieletni
mediatorem
N
%
N
%
Nie

14

93,3

13

86,6

Tak
Ogółem

1
15

6,6
100

2
15

13,3
100

Analizując powyższą tabelę należy stwierdzić, że zdecydowana większość badanej młodzieży nie chce być mediatorami (93,3% młodzieży szkolnej i
86,6% nieletnich). Natomiast ci, którzy chcą zostać mediatorami podawali powody tj: pomaganie innym, chęć pomocy, albo oczekiwaliby wysokie gratyfikacje finansowe. Badani podawali powody dla których nie chcą być mediatorami/pośrednikami:
• ,,nie nadaję się do tego”,
• ,,nie chcę pracować w sądzie”
• ,,nie mam odpowiednich kompetencji”
• ,,obawiam się, że mogę być stronniczy”
Następnie badani respondenci podawali źródła wiedzy na temat postępowania mediacyjnego. Uzyskane dane przedstawia tabela poniżej.
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Tabela 3. Źródła wiedzy respondentów na temat mediacji
Źródła wiedzy o Młodzież szkolna
Nieletni
mediacji
N
%
N

%

Ze szkoły
8
53,3
7
46,6
Z mediów
7
46,6
3
20
Od pedagoga szkol3
20
4
26,6
nego
Z książek
2
13,3
1
6,6
Słyszysz
o
tym
2
13,3
1
6,6
pierwszy raz
Z prasy
1
6,6
1
6,6
Od rodziców
1
6,6
0
0,0
Uwaga: dane nie sumują się do 100%
Poddając analizie dane zestawione w powyższej tabeli należy stwierdzić,
że badani respondenci z obu porównywalnych grup o mediacji słyszeli w szkole
(53,3% młodzież szkolna, 46,6% nieletni). W następnej kolejności badane osoby uzyskały informacje na temat mediacji z mediów ( 46,6% młodzieży szkolnej i 20% nieletnich). Dodatkowym źródłem informacji dla nieletnich sprawców
czynów karalnych był pedagog szkolny (26,6%).
Dyskusja wyników i wnioski
Mediacja rozumiana jako wspieranie stron w dochodzeniu do obopólnie
satysfakcjonującego porozumienia, jest procesem dobrowolnym. Ten warunek
dobrowolności jest bardzo istotny. Mediacja jest procesem, w którym wszystkie
decyzje należą do uczestników. Nieletni naprawdę może poczuć, że jest
,,podmiotem” oddziaływań wychowawczych. Dlatego tak istotne jest by
,,otworzyć” serce dla nieletniego, podać mu „pomocną dłoń”.
Profesor Andrzej Węgliński podkreśla by: ,,otworzyć przestrzeń do powrotu, reintegracji społecznej tych młodych ludzi, którzy zacieli się w bólu,
złości agresji skierowanej przeciwko nam, przeciwko sobie i całemu światu.
Tylko poprzez nasze otwarcie się na możliwą ,,przemianę” sprawcy stwarzamy
nadzieję o wolę do współdziałania w renowacji dobra, człowieczeństwa, które
tkwi i odradza się w każdym z nas w momencie spotkania się w momencie spotkania się z bezinteresowną miłością” (2008, s. 48).
Mediacje pozwalają na w miarę szybkie rozwiązanie sporu, dają możliwość dalszego utrzymania komunikacji bez pogłębiania konfliktu z nadzieją na
dojście do porozumienia. Stosując mediacje, sytuacje problemowe rozwiązuje
się na bieżąco, dzięki czemu konflikty nie nawarstwiają się i nie dochodzi do
eskalacji zachowań agresywnych u młodzieży.
Mediacja jako każda metoda wychowawcza ma swoje wady i zalety.
Jednakże należy podkreślić, że mediacja daje ogromne korzyści dla obu stron
konfliktu. Przede wszystkim sprzyja edukacji społecznej, ale też, co najważniej-
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sze, zwiększa poczucie bezpieczeństwa. Polski sąd musi, oczywiście korzystając z istniejących uregulowań prawnych, znaleźć sposób na oddziaływania na
tych nieletnich, którzy nie poddają się żadnym regułom, negują wszelkie wzorce zachowań i są mniej lub bardziej zdemoralizowani. Nie od dziś wiadomo, że
działalność prewencyjna nie powinna się skupiać na eliminacji zagrożeń, ale na
wspomaganiu młodych ludzi w samodzielnym wynajdowaniu przez nich bezpiecznych sposobów zaspakajania potrzeb, tj. korzystnych dla dalszego rozwoju
jednostki (J. Łuczyński, 2004, s. 47).
Jestem głęboko przekonana, że mediacje, które wpisują się w popularny
nurt sprawiedliwości naprawczej, są jednym z najbardziej skutecznych oddziaływań wychowawczych i resocjalizacyjnych w dzisiejszych czasach. Idea mediacji jest od dawna znana i praktykowana na całym świecie. Pomysł pracy z
młodzieżą w zakresie rozwiązywania konfliktów bez przemocy z wykorzystaniem instytucji mediacji ma coraz więcej zwolenników. Twierdzę, że perspektywy rozwoju mediacji są dobre, pomimo wielu barier hamujących rozwój mediacji, takich jak niedostateczna wiedza na temat mediacji w społeczeństwie,
niedoskonałość regulacji prawnych czy brak niezbędnych środków finansowych
(D. Wójcik, 2002, s. 23).
Porozumiewanie się bez przemocy, dialog, skuteczna komunikacja międzyludzka to treści bardzo głębokie w wymowie i bardzo potrzebne w dzisiejszym świecie. Mediacja umożliwia ich realizacje. Mediacja stanowi innowacyjną i atrakcyjną alternatywę dla innych sposobów rozwiązywania konfliktów i
sporów między ludźmi. Z powodzeniem może być stosowana na jako metoda w
pracy wychowawczej, oraz jako alternatywna metoda sądowa w pracy resocjalizacyjnej z nieletnimi. Bardzo istotne jest by nieletni byli objęci programami
kształtującymi empatyczne rozumienie innych, które pozytywnie wpływałoby
na kontakty z innymi ludźmi, a także na okazywanie uczyć wyższych. Niniejsze
aspekty potwierdzają również badania przeprowadzone przez A. Węglińskiego,
które wykazują, że długość procesu wykolejenia ma wpływ na wyraźne obniżenie poziomu zdolności związanych z empatycznym rozumieniem innych osób
(A. Węgliński, 1983, s. 320-323).
Mediacja to niezwykle pomocna metoda w rozwiązywaniu konfliktów w
każdej sferze życia człowieka. Możliwości wykorzystania metody mediacyjnej
są bardzo szerokie, zarówno w stosunku do dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.
Streszczenie
Mediacje szkole pozwalają opanować emocje i konstruktywnie rozwiązać problemy pomiędzy uczniami, nauczycielami. Jest to metoda potrzebna
młodym ludziom, gdyż daje możliwość samodzielnego rozwiązania sporu.
Opiera się na rozmowie i uczy zapobiegania podobnych, niemiłych sytuacji w
przyszłości. Dzięki mediacji uczniowie mają szansę poznać uczucia drugiej
strony oraz konsekwencje swojego zachowania. Niniejsze opracowanie ma na

436

celu zwiększenie świadomości i nauczycieli, a także rodziców w zakresie celów
i zalet prowadzenia mediacji na terenie szkół
Abstract
Mediation lets the school control its emotions and constructively solve
problems between pupils, with teachers. It is method needed for young people,
because is giving the possibility of independent solving the dispute. He is based
on a conversation and is teaching preventions similar, disgreeable situations in
the future. Thanks to mediation pupils have a chance to know emotions of the
other side and consequences of their behaviour. This study is aimed at increase
awarenessing and teachers, as well as parents in purposes and advantages of
mediating on the area of schools.
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Ilona Resztak (KUL)
Aspekty prawne obowiązku szkolnego
Wstęp
Artykuł ma na celu omówienie aspektów prawnych obowiązku szkolnego. Obowiązek szkolny uregulowano w Konstytucji RP w artykule 70, który
mówi, iż każdy ma prawo do nauki, a nauka jest obowiązkowa do ukończenia
18 roku życia1. W oparciu o przepisy ustawy zasadniczej należy zauważyć, iż
po stronie organów władzy publicznej leży obowiązek zapewnienia powszechnego i równego dostępu do nauki, a po stronie jednostki uprawnienie do żądania
zapewnienia mu stosownych warunków kształcenia. Należy zauważyć, że zakresy obowiązku nauki i prawa do nauki nie pokrywają się.
1. Pojęcie obowiązku szkolnego
Według słownika języka polskiego obowiązek to skierowany do jednostki nakaz lub zakaz określonego zachowania się w danej sytuacji2. Można także
stwierdzić, iż obowiązek szkolny ma charakter konstytucyjny co jest istotną
kwestią w przypadku kolizji przepisów prawnych zawartych w różnych aktach
prawnych. Konstytucja RP expressis Derbis w zakresie sposobu wykonywania
obowiązku szkolnego odsyła do ustawy. Ustawa oświatowa stanowi, iż system
oświaty zapewnia realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się a także prawo dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do ich wieku i osiągniętego rozwoju3.
Obowiązek szkolny i nauki jest przykładem stosunku administracyjnego
opartego na władztwie zakładowym. W takim ujęciu zakłady administracyjne
stanowią publiczne szkoły, a uczniowie są użytkownikami tych zakładów, korzystanie z zakładu publicznego ma charakter obowiązkowy. Takie zastosowanie przedstawiają szkoły publicznego, gdzie ich organizacja i zadania stanowią
realizację zadań publicznych. Natomiast sprawa władztwa administracyjnego
szkół niepublicznych jest problematyczna.
2. Aspekty prawne obowiązku prawnego
Podstawę prawną stanowi ustawa o systemie oświaty4 w szczególności
artykuły od 14 do 20 tejże ustawy a także akty wykonawcze. W związku z wy1

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997 r.
Nr 78, poz. 483 z. późn. zm.
2
Słownik Języka Polskiego, t. II, Warszawa 1984, s. 419.
3
P. Sztejna, Prawne aspekty obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, Sulechów
2005, s. 136.
4
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425.
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konywanie zadań z zakresu edukacji publicznej przez samorząd terytorialny do
podstaw prawnych należy zaliczyć akty prawa miejscowego, regulujące na
przykład wybór budynków w których ma być utworzona sieć szkół publicznych, czy też sposób korzystania z budynków przeznaczonych na szkoły publiczne. Problematyczne staje się stosowanie statutów (regulaminów itd.) funkcjonujących w szkołach oraz innych aktów (na przykład uchwały Rady Pedagogicznej); które mogłyby wpływać na sposób wykonywania obowiązku szkolnego. Akty te mają charakter wewnętrzny co oznacza, iż nie mogą one regulować
zasad nawiązania, odmowę nawiązania, przekształcenie albo rozwiązania stosunku zakładowego. Akt taki można oceniać jako jednostronne działanie prawne organów szkoły zmierzające do wywołania u konkretnego adresata (ucznia,
rodzica) skutku prawnego w ramach stosunku zakładowego, ale z pominięciem
sfery najważniejszej, to jest sposobu wykonywania obowiązku szkolnego5.
Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty zawiera trzy kategorie obowiązkowego kształcenia: obowiązkowe roczne przygotowanie
przedszkolne (dla dzieci sześcioletnich), obowiązek szkolny (dla dzieci od 7
roku życia do ukończenia gimnazjum, ale nie dłużej niż do 18 roku życia) oraz
obowiązek nauki (po ukończeniu gimnazjum do18 roku życia)6.
Odpowiedzialność za dobre funkcjonowanie systemu obowiązkowego
kształcenia spada na rodziców, dyrektora szkoły oraz gminę. Obowiązki rodziców polegają na zgłoszeniu dziecka do szkoły, dopilnowaniu, aby uczęszczało
na zajęcia i stworzeniu mu warunków umożliwiających przygotowanie się do
zajęć7.
Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów kontrolują spełnianie
obowiązku szkolnego. Dyrektorzy szkół publicznych, dla których określono
obwód, prowadzą ewidencję dzieci z danego terenu podlegających obowiązkowi szkolnemu. Dyrektorzy szkół niepublicznych lub publicznych, ale bez określonego obwodu (na przykład artystycznych) zobowiązani są wysyłać informację do szkół obwodowych o uczniach spełniających obowiązek szkolny w ich
szkole, a także informować o zaprzestaniu spełniania tego obowiązku8.
Swój zakres ustawowej odpowiedzialności za realizację obowiązku
szkolnego mają również gmina i powiat. Zadanie to polega na stworzeniu warunków do realizacji obowiązkowego kształcenia dla własnych mieszkańców.
Chodzi przede wszystkim o zapewnienie szczelności tego systemu. Gmina
określa zatem obwody szkół podstawowych i gimnazjów, a powiat zapewnia
możliwości kształcenia zawodowego i kształcenia dzieci o specjalnych potrzebach. Gmina ma prowadzić ewidencję uczniów podlegających obowiązkowi

5

Uchwała NSA z dnia 13 października 2003 r., OSP 5/03, ONSA 2004/1/9
Art. 16.
7
Art.14b i Art.18.
8
Art.14b, 16 i 19.
6
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nauki. Gmina jest też instytucją egzekwującą realizację obowiązku szkolnego i
obowiązku nauki9.
Ustalenie sieci gminnych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych (zerowych) w szkołach podstawowych dopóki funkcjonują one jeszcze na dotychczasowych zasadach, a także w wypadkach "uzasadnionych warunkami demograficznymi i geograficznymi" innych form wychowania przedszkolnego, wykazuje pewne podobieństwo do ustalenia planu sieci szkolnej na podstawie artykułu siedemnastego. Ustalenie to następuje w drodze uchwały rady gminy.
Przedmiot uchwały w sprawie ustalenia sieci przedszkolnej obejmuje ustalenie
nazw i adresów publicznych przedszkoli, szkół prowadzących oddziały przedszkolne oraz innych form wychowania przedszkolnego10, jeżeli zgodnie z ust.
1a i na warunkach tam wskazanych uzupełniają one sieć szkolną. W uchwale
nie należy natomiast ustalać obwodów przedszkoli ani oddziałów przedszkolnych, gdyż ustawa o systemie oświaty tego nie przewiduje, powierzając kontrolę spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dyrektorom
publicznych szkół podstawowych, w których obwodzie dzieci objęte obowiązkiem mają miejsce zamieszkania11. W związku z powyższym inny przepis
ustawy wyraźnie przewiduje, że obwody wyznacza się tylko szkołom publicznym, w których jest realizowany obowiązek szkolny, tj. publicznym szkołom
podstawowym oraz gimnazjom. Organ prowadzący punkt przedszkolny, ustalając jego organizację nie jest uprawniony do wskazania osób sprawujących nadzór pedagogiczny w sposób odmienny niż to wynika z ustawy o systemie oświaty12. Uchwała rady gminy w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli na
terenie gminy nie może zostać uznana za akt powszechnie obowiązujący13.
3. Egzekwowanie obowiązku szkolnego
Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji14. Oznacza to, że na ustawowego
przedstawiciela dziecka (rodziców lub opiekunów prawnych) może być nałożona grzywna w celu przymuszenia ich do spełniania ciążącego na nich obowiązku. Ustawa ta określa tryb postępowania i środki egzekucji administracyjnej
stosowane w celu wykonania obowiązku szkolnego.

9

Mówią o tym zapisy art. 4, art. 14 a, art. 17 w powiązaniu z art. 71, art. 19.
Art. 6 ust. 2.
11
Art. 14b ust. 2 i 3.
12
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2012 r.,
NK.III.41.31.5.2012.AFD.
13
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego z dnia 6 czerwca 2012 r., NKI.4131.194.2012.IWit.
14
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r., o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Dz.U. 2002 Nr 110 poz. 968.
10
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Obowiązek szkolny w rozumieniu tej ustawy jest obowiązkiem „o charakterze niepieniężnym, przekazanym do egzekucji administracyjnej na podstawie przepisu szczególnego” – którym jest artykuł 20 ustawy z dnia 7 września
1991 roku o systemie oświaty. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum, w rozumieniu artykułu 5 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, jest „wierzycielem”, uprawnionym do żądania wykonania obowiązku szkolnego w drodze egzekucji administracyjnej. W tym celu, po stwierdzeniu niespełnienia przez dziecko obowiązku szkolnego, dyrektor publicznej
szkoły podstawowej, w której obwodzie dziecko mieszka, wysyła do jego rodziców (opiekunów prawnych) upomnienie zawierające stwierdzenie, że obowiązek szkolny nie jest realizowany.
Jeżeli rodzice (opiekunowie prawni ) dziecka nie zastosują się do wezwania mimo upływu terminu określonego w upomnieniu przez dziecko obowiązku szkolnego dyrektor publicznej szkoły podstawowej (gimnazjum) kieruje
wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej do organu egzekucyjnego,
którym jest właściwa gmina. Do wniosku dołącza się tak zwany tytuł wykonawczy, sporządzony zgodnie z przepisami artykułu 27 ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji oraz dowód doręczenia upomnienia. Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte po upływie siedmiu dni od dnia doręczenia
upomnienia. Kosztami upomnienia obciąża się rodziców dziecka na rzecz wierzyciela, to jest szkoły, na konto wskazane przez dyrektora. Środkiem egzekucji
administracyjnej obowiązku szkolnego jest grzywna w celu przymuszenia.
Grzywnę nakłada się na ustawowego przedstawiciela dziecka, to jest rodziców
lub prawnych opiekunów. W artykule 9 paragraf 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji określono przypadki, w których postępowanie
egzekucyjne podlega umorzeniu.
Zgodnie z artykułem 19 ustęp 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i gimnazjów:
1. kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodach tych szkół
2. współdziałają z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych, a w
przypadku spełniania obowiązku poza szkoła, na podstawie zezwolenia – w zakresie zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu,
3. prowadzą ewidencje spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
Dyrektor jest wierzycielem obowiązku szkolnego zgodnie z artykułem 1a
punkt 12 litera b ustawy egzekucyjnej przez wierzyciela rozumie się podmiot
uprawniony do żądania wykonania obowiązku lub jego zabezpieczenia w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym.
Obowiązkami wierzyciela są:
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1. wystosowanie upomnienia – artykuł 15 ustawy egzekucyjnej15. Adresatem upomnienia jest zobowiązany (w tym przypadku rodzic bądź opiekun
prawny). Wymagana jest forma pisemna, zaś treść upomnienia to wezwanie do
wykonania obowiązku, z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. Dla celów dowodowych konieczne jest takie doręczenie
upomnienia, aby można było ustalić dzień (datę), w którym doręczenie nastąpiło - czyli, w razie korzystania z drogi pocztowej, za zwrotnym poświadczeniem
odbioru.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001
r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego do wierzyciela do
zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej16 koszty upomnienia w postępowaniu administracyjnym, wynoszą czterokrotną wartość
opłaty dodatkowej pobieranej przez państwowe przedsiębiorstwo użyteczności
publicznej „Poczta Polska” za polecenie przesyłki listowej.
2. wystawienie tytułu wykonawczego – artykuł 26 § 1 i artykuł 27 ustawy
egzekucyjnej.
Po upływie siedmiu dni, od dnia doręczenia upomnienia, wierzyciel może dokonać kolejnej czynności zmierzającej do zastosowania środka egzekucyjnego w postaci grzywny w celu przymuszenia. Jest nią wystawienie tytułu wykonawczego, o treści wyznaczonej artykule 27 § 1 ustawy egzekucyjnej. Wzór
tytułu wykonawczego związanego z obowiązkami o charakterze niepieniężnym
ustalono na podstawie załącznika nr 24 do rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji17 .
3. wystąpienie z wnioskiem o wszczęcie egzekucji – artykuł 26 § 1 i artykuł 28 ustawy egzekucyjnej. Następnie wierzyciel występuje z wnioskiem o
wszczęcie egzekucji. Zgodnie z wymogiem artykuł 28 ustawy egzekucyjnej,
ponieważ egzekucja dotyczy w omawianym przypadku obowiązku o charakterze niepieniężnym, dyrektor - wierzyciel powinien wskazać we wniosku środek
egzekucyjny. Jest nim grzywna w celu przymuszenia - artykuł 1a punkt 12a
litera b i artykuł 119 ustawy egzekucyjnej.
4. Wniosek oraz tytuł wykonawczy z załączonym dowodem doręczenia
upomnienia składa się w organie egzekucyjnym (to jest Wydział Edukacji
Urzędu Miasta Krakowa), którym jest właściwy organ jednostki samorządu
terytorialnego.

15

Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954.
Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wysokości kosztów upomnienia
z dnia 27 listopada 2001 r., Dz.U. Nr 137 poz. 1543.
17
Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów
ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 22 listopada 2001 r., Dz.
U. Nr 137 z 2001 r., poz. 1541 z późn. zm.
16
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5. W toku postępowania egzekucyjnego, prowadzonego przez organ egzekucyjny, dyrektor może występować z wnioskami i środkami procesowymi
przysługującymi wierzycielowi. Może zastosować zażalenie na postanowienia
oraz występować z wnioskami o zawieszenie lub umorzenie postępowania egzekucyjnego.
Przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie
oświaty precyzują zapisy ustawowe w zakresie realizacji obowiązku szkolnego i
obowiązku nauki są nimi:
1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2004 r.
w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. Nr 26,
poz. 232),
2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 2 września 2004 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. Nr 194, poz. 1986),
3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły
i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i
opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 ze zmianami),
4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 I 1997 w sprawie
organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży
upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz.U. Nr 14, poz. 76),
5) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 lipca
2004 r. w sprawie przypadków, w których do szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat. (Dz. U. Nr 169, poz. 1768),
6) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października
2001 r. w sprawie przyjmowania osób nie będących obywatelami polskimi do
publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek
(Dz. U. Nr 131, poz. 1458).
Obowiązkiem szkolnym objęte są także dzieci obywateli polskich czasowo przebywających poza granicami RP oraz dzieci obywateli polskich stale
zamieszkałych za granicą RP, a obowiązek szkolny i nauki realizowany jest w
szkołach, zespołach szkół oraz szkolnych punktach konsultacyjnych przy placówkach dyplomatycznych i konsularnych RP18.

18

Rozporządzenie z dnia 27 marca 2002 r. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w
sprawie zasad organizowania kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, wspomagania nauczania historii, geografii i języka polskiego wśród
Polonii oraz zakresu świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym w
tym celu do pracy za granicą, Dz. U. z 2002r., nr 44, poz. 409.
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W przypadku dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu
głębokim, za spełnianie przez nie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
uznaje się ich udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych.
W ramach toczących się dyskusji o roli publicznej edukacji głos w niej zabrał związkowy reprezentant środowiska nauczycielskiego – Związek Nauczycielstwa Polskiego, wysuwając w dniu 17 stycznia 2012 roku propozycję zawarcia
„Paktu dla edukacji”19. W pakcie jako pierwszy postulat wskazano „Wzmocnienie
pozycji publicznych szkół samorządowych w systemie edukacji”20. Podkreślono
między innymi, że „system samorządowych szkół publicznych nie jest w Polsce
wystarczająco wspierany. Zamiast wzmacniać pozycję publicznych szkół samorządowych w systemie edukacji, wprowadza się nowe regulacje ustawowe, które nakazują, by realizacja podstawowych obowiązków państwa, w tym jego struktur
samorządowych, wobec obywateli opierała się na „lokalnych i obywatelskich inicjatywach”. Związek Nauczycielstwa Polskiego opowiedział się przeciw zmianom
w ustawie o systemie oświaty umożliwiającym jednostkom samorządu terytorialnego nieograniczone zlecanie zadań własnych z zakresu publicznej edukacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych.
Zakończenie
Podsumowując powyższe rozważania należy stwierdzić, iż doświadczenia krajowe i międzynarodowe nie wskazują na korzyści z prywatyzacji wykonywania zadań edukacyjnych. Rezygnacja władz publicznych z realizacji zadań
oświatowych i jednoczesne przejmowanie tych zadań przez sektor prywatny
może prowadzić do ograniczania dostępu do kształcenia oraz spadku jego jakości. Pojawiające się bariery systemowe w dostępie do nauki stwarzają zagrożenie występowania i nasilania się nierówności społecznych. Ponadto zjawiska te
ograniczają merytokratyczną selekcję i powodują marnotrawstwo kapitału ludzkiego21. Z powyższego punktu widzenia prawdziwe wyzwania, przed którymi
stoi polski system oświatowy powinien on urzeczywistniać cele wyznaczone
paradygmatem rozwoju społeczno-gospodarczego, gwarantować wysoką przeciętną jakość edukacji, tworząc w ten sposób pewne i trwałe podstawy rozwoju
i spójności społecznej.
Streszczenie
Artykuł ma na celu omówienie aspektów prawnych obowiązku szkolnego. Obowiązek szkolny uregulowano w Konstytucji RP w artykule 70, który
mówi, iż każdy ma prawo do nauki, a nauka jest obowiązkowa do ukończenia
19

Pakt dla edukacji, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Zarząd Główny, Warszawa 2011, http://www.znp.edu.pl/element/1156/Pakt_dla_edukacji.
20
Ibidem, s. 5 i nast.
21
Kosztowna promocja miast i regionów, „Rzeczpospolita” 24. 07. 2012,
http://www.rp.pl/artykul/917968.html.
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18 roku życia22. W oparciu o przepisy ustawy zasadniczej należy zauważyć, iż
po stronie organów władzy publicznej leży obowiązek zapewnienia powszechnego i równego dostępu do nauki, a po stronie jednostki uprawnienie do żądania
zapewnienia mu stosownych warunków kształcenia. Należy zauważyć, że zakresy obowiązku nauki i prawa do nauki nie pokrywają się.
Summary
Article aims to discuss the legal aspects of compulsory education.
Compulsory education is regulated by the Constitution in Article 70, which
states that everyone has the right to education, and education is compulsory
until the age of 18. Based on the provisions of the Constitution should be noted
that after the public authority is obliged to ensure universal and equal access to
education, and on an individual the right to request him to provide appropriate
conditions for learning. It should be noted that the ranges obligation to learn and
the right to education do not overlap.
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Mateusz Sieńko (UMCS)
Kilka uwag o systemie kształcenia aplikantów radcowskich
Wprowadzenie
W ostatnich latach można zaobserwować szereg zmian związanych z
systemem kształcenia aplikantów radcowskich. Wynika to z wielu czynników,
zarówno prawnych jak i gospodarczych i społecznych. Zmiany te dotyczą nie
tylko samego przebiegu aplikacji, ale również procedur odnoszących się do
naboru oraz egzaminów końcowych, wieńczących odbyte szkolenie1.
Przebieg aplikacji regulowany jest zarówno przez akty prawne o charakterze ustawowym, jak i przez akty wydawane przez organy samorządu radców
prawnych2. Stanowi ono przykład szkolenia wewnętrznego, prowadzonego
przez samorząd zawodowy. Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych czynników kształtujących proces kształcenia aplikantów radcowskich,
historię ich zmian oraz wskazanie najważniejszych problemów, które powinny
zostać poddane dyskusji oraz ewentualnym zmianom. Ze względu na zakres
omawianej tematyki, w opracowaniu skupię się na przedstawieniu kwestii związanych z procedurą naboru na aplikacje, przebiegiem szkolenia w trakcie zajęć
teoretycznych oraz praktycznych, problematyką patronatu podczas aplikacji
oraz kwestiami związanymi z egzaminem zawodowym. W odniesienie do każdego ze wskazanych elementów, spotkać się można z głosami krytycznymi,
formułowanymi zarówno przez osoby odbywające szkolenie, jak i przedstawicieli środowisk prawniczych. Głosy te nie pozostają bez wpływu na zmieniający
się kształt szkolenia oraz kierunek wprowadzanych zmian.
1. Nabór na aplikacje
Przed przystąpieniem do szczegółowego omówienia przebiegu samej
aplikacji, należy wcześniej przedstawić oraz, przynajmniej w podstawowym
zakresie, odnieść się do procedury naboru na aplikację radcowską. Procedury te,
1

Podstawową i główną ustawą mającą największy wpływ na zakres omawianych
zmian była tzw. ustawa ,,lex Gosiewski’’, nazwana tak od nazwiska jednego z głównych jej twórców – ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r., Nr 163, poz. 1361).
2
W odniesieniu do aktów rangi ustawowej, w pierwszej kolejności wskazać należy
ustawę z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.,
Nr 10, poz. 65) w dalszej części jako u.r.p. Poszczególne akty wewnętrzne samorządu
radcowskiego zostaną omówione w dalszej częsic artykułu. Odpowiednio, w przypadku
samorządu adwokackiego, regulacje dotyczące przebiegu aplikacji zostały zawarte w
ustawie dnia 26 maja 1982 roku prawo o adwokaturze (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r.
Nr 146, poz. 1188) oraz aktach wewnętrznych wydawanych przez właściwe organy tego
samorządu.
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podobnie jak miało to miejsce w odniesieniu do egzaminu końcowego, zostały
w ostatnich latach poddane licznym zmianom.
Podstawowe uregulowania odnoszące się do naboru na aplikacje, znajdują się przede wszystkim w ustawie o radcach prawnych (art. 33 i n. u.r.p.). W
przypadku poszczególnych naborów, uregulowania takie znajdą się również w
aktach wydawanych przez Ministra Sprawiedliwości3. Ustawa reguluje również
szczegółowo wymogi stawiane kandydatom do egzaminu wstępnego na aplikację4, wymogi odnoszące się do składu komisji5, tryb wyznaczenia terminu oraz
sposób publikacji ogłoszeń o egzaminie wstępnym6. W pewnym zakresie, w
odniesieniu do egzaminu wstępnego na aplikację, zastosowanie znajdą również
przepisy wewnętrzne samorządu7.
Obecny kształt egzaminu określony został w art. 339 ust 1 u.r.p., który
wskazuje, że egzamin wstępny polega na rozwiązaniu testu składającego się z
zestawu 150 pytań zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, z których
tylko jedna jest prawidłowa. Kandydat może wybrać tylko jedną odpowiedź, i
za każdą prawidłową odpowiedź może otrzymać 1 punkt. O pozytywnym wyniku egzaminu decyduje uzyskanie przez kandydata co najmniej 100 punktów8.
W praktyce przepis ten, a właściwie pytania ułożona na jego podstawie były
przedmiotem licznych kontrowersji związanych ze sposobem ich układania.
Znalazło to swoje odbicie w licznych orzeczeniach sądów administracyjnych,
wydawanych w wyniku skarg wniesionych przez kandydatów na aplikantów.
Podstawową kwestią poruszaną przez sądy było określenie, czy pytanie
zostało ułożone w sposób prawidłowy i jednoznaczny, wynikający z obowiązującego stanu prawnego9. Zgodnie ze stanowiskiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, pytania w teście z egzaminu wstępnego, powin3

Na przykład zarządzenie Ministra Sprawiedliwości o powołaniu komisji egzaminacyjnych do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości – komisji
kwalifikacyjnych. Komisje są powoływane na podstawie art. 331 ust. 1 u.r.p. i obejmują
swoją właściwością obszar jednej lub kilku okręgowych izb radców prawnych (331 ust.
1 u.r.p. in fine). Innym przykładem jest rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, wydawane po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Radców Prawnych, które powinno określać tryb i termin zgłaszania kandydatów na członków komisji, ich wynagrodzenie oraz
sposób funkcjonowania komisji (art. 335 ust. 12 u.r.p.).
4
Art. 24 ust. 1 pkt 1 i 3–5 u.r.p.
5
Art. 335 ust. 2 u.r.p. Przepis ten został wprowadzony na podstawie wspomnianej
wcześniej nowelizacji ustawy o radcach prawnych z dnia . Przed dniem wejścia w życie
w/w ustawy, egzamin przeprowadzany był przez członków komisji powoływanych
wyłącznie przez odpowiednie władze samorządowe.
6
Art. 333 u.r.p.
7
Na przykład uchwalone przepisy porządkowe obowiązujące w trakcie egzaminu
wstępnego.
8
Art. 339 ust. 3 u.r.p.
9
Zgodnie z treścią art. 339 ust. 1d u.r.p.
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ny być formułowane w sposób jasny, precyzyjny i jednoznaczny. Nie mogą
wprowadzać w błąd kandydatów na aplikantów, w tym uniemożliwiać zakreślenie prawidłowej odpowiedzi10. W tym samym orzeczeniu Sąd wskazał, iż pytanie prawidłowe to takie, na które jest jedna prawidłowa i nie budząca wątpliwości odpowiedź, wynikająca wprost z przepisu lub przepisów, na których pytanie
to bazuje. W orzecznictwie sformułowana również została definicja pytania
ułożonego w sposób nieprawidłowy. Jest to takie pytanie, na, na które żadna z
zaproponowanych odpowiedzi nie stanowi zdania prawdziwego, gdy więcej niż
jedna z odpowiedzi jest odpowiedzią prawdziwą, a także takie, na które odpowiedź nie wynika z przepisów prawa, a jedynie z poglądów doktryny i orzecznictwa11. Wobec tak przyjętych definicji, w sytuacji w której pytanie w teście na
egzaminie radcowskim zostało ułożone w sposób wadliwy, negatywne konsekwencje nie mogą obciążać osoby zdającej. W takiej sytuacji odpowiedź udzielona przez zdającego jest traktowana jako odpowiedź pozytywna, a w następstwie komisja egzaminacyjna powinna przyznać zdającemu punkt za udzielenie
prawidłowej odpowiedzi12.
W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu wstępnego, kandydat
składa do władz właściwej Okręgowej Izby Radców Prawnych wniosek o wpis
na listę aplikantów radcowskich13. Po podjęciu uchwały o wpisie na listę aplikantów oraz złożeniu ślubowania, osoba taka rozpoczyna kształcenie w ramach
aplikacji radcowskiej14.
2. Przebieg szkolenia
Kluczowym, z punktu widzenia omawianych zagadnień, jest art. 32 ust.
1 u.r.p., w którym wskazane zostały cele kształcenia na aplikacji radcowskiej.
10

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 23 maja 2011
r., sygn. VI SA/Wa 709/11).
11
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 22 marca 2011 r., sygn. VI SA/Wa 188/11;
wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 marca 2011 r., sygn. I SA/Wa 156/11.
12
Tak Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 2 marca 2011 roku, sygn. II
GSK 28/10 oraz w wyroku z dnia 19 marca 2013 roku, sygn. GSK 2413/11. Szerzej na
temat problemów związanych z błędami w pytaniach na egzaminie wstępnym na aplikację zob. Trudności w ocenie prawidłowości pytań z egzaminu wstępnego na aplikację
radcowską, Monitor Prawniczy 2013, Nr 9, s.
13
Szczegółowy tryb postępowania w sprawie wpisu na listę aplikantów radcowskich uregulowany został w §25 i n. uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców
Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 roku stanowiącej załącznik do uchwały nr 9/IX/2013
Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały NR 110/VII Krajowej Rady Radców Prawnych z
dnia 30 stycznia 2010 roku w sprawie regulaminu prowadzenia listy radców prawnych i
list aplikantów radcowskich. W dalszej części jako Regulamin aplikacji.
14
Zgodnie z treścią art. 32 ust. 2 u.r.p., aplikacja rozpoczyna się z dniem 1 stycznia
każdego roku i trwa trzy lata.
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Przepis ten wskazuje, iż celem aplikacji radcowskiej jest przygotowanie aplikanta do należytego i samodzielnego wykonywania zawodu radcy prawnego, w
szczególności wykształcenie umiejętności z zakresu zastępstwa procesowego,
sporządzania pism, umów i opinii prawnych oraz przyswojenie zasad wykonywania zawodu. Powyższe uregulowania zostały w znacznym stopniu uszczegółowione w przyjętym przez Krajową Izbę Radców Prawnych programie aplikacji radcowskiej15. Przed przystąpieniem do jego szczegółowego omówienia
należy wskazać, że w wyniku kilkukrotnych zmian regulaminu, które miały
miejsce od 2011 roku, zmienił się również ramowy plan zajęć oraz sposób zaliczenia przewidzianych programem przedmiotów. Uwagi zawarte w przedmiotowym opracowaniu odnosić się będą do najnowszej, obecnie obowiązującej
wersji regulaminu16. Drugim równie istotnym wyznacznikiem przebiegu aplikacji jest art. 35 u.r.p., w którym wskazano, iż do obowiązków aplikanta radcowskiego należy uczestniczenie w przewidzianych programem zajęciach teoretycznych i praktycznych, samodzielne pogłębianie wiedzy prawniczej i praktycznych umiejętności zawodowych, przestrzeganie dyscypliny szkolenia i pracy oraz przystąpienie do egzaminu radcowskiego17.
Zgodnie z §1 ust. 2 Regulaminu aplikacji, celem szkolenia jest pogłębiania i aktualizacja wiedzy prawniczej, praktyczne zaznajomienie aplikantów z
zasadami wykonywania zawodu radcy prawnego i czynnościami wchodzącymi
w jego zakres, przygotowanie do prowadzenia samodzielnej praktyki zawodowej, zaznajamianie aplikanta z zasadami etyki zawodowej zobowiązującymi
radcę prawnego do wykonywania zawodu jako zawodu zaufania publicznego
oraz należyte przygotowanie aplikantów do egzaminu zawodowego.
Z powyższych zapisów wynika, iż w programie szkolenia wyróżnić
można zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, zajęcia zlecane przez patrona
oraz samodzielne pogłębianie wiedzy przez aplikantów. Odnosząc się do problematyki zajęć teoretycznych prowadzonych w trakcie aplikacji radcowskiej,
warto wskazać, iż wraz kolejnymi zmianami programów aplikacji, zmieniał się
również rozkład ciężaru poszczególnych zajęć. Analiza szczegółowego programu aplikacji pozwala stwierdzić, że przez ostatnie kilka lat zwiększyła się licz15

Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej stanowi załącznik uchwały nr
271/VIII/2012 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 grudnia 2012
roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej. Sam program aplikacji został zmieniony siedmiokrotnie na przestrzeni 2 lat
(2011-2012).
16
Regulamin ten obowiązuje aplikantów, którzy rozpoczęli naukę na aplikacji w
2013 roku i kolejnych latach. W odniesieniu do aplikantów, którzy rozpoczęli naukę w
2012 roku, w dalszym ciągu obowiązuje regulamin w wersji niezmienionej.
17
Powyższe rozwiązania ustawowe znalazły odbicie w §5 ust. 1 Regulaminu aplikacji, który dodatkowo nakłada na aplikantów obowiązek przestrzegania Regulaminu
aplikacji (§5 ust. 1 pkt. 5) oraz obowiązek zapoznania się z rocznymi planami szkolenia
oraz przepisami porządkowymi obowiązującymi podczas zajęć (§5 ust. 1 pkt. 6).
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ba zajęć ćwiczeniowych kosztem zajęć prowadzonych w formie wykładów18.
Jednocześnie zmniejszona została liczba kolokwiów, do zaliczenia których zobowiązany jest aplikant w czasie trwania aplikacji19.
Zgodnie z art. 32 ust 3a u. r. p. aplikanci odbywają w trakcie pierwszego
roku aplikacji szkolenie z zakresu działania sądownictwa powszechnego i prokuratury. Podstawą przeprowadzenia takiego szkolenia jest porozumienie, zawierana pomiędzy Prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Dyrektorem Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury20.
Porozumienie powinno zawierać zasady ustalania planu szkolenia, sposób jego
odbywania i czas trwania, a także wysokość wynagrodzenia za przeprowadzenie
szkolenia21. Ustawa nie zawiera natomiast żadnych gwarancji odbycia wskazanych praktyk przez aplikantów, co może prowadzić do sytuacji, w której w
przypadku braku zawarcia porozumienia ta część programu nie zostanie zrealizowana w ramach odbywanej aplikacji.
Równie istotnym zagadnieniem są praktyki odbywane przez aplikan22
tów . Ani ustawa, ani regulamin nie określają szczegółowo miejsca ani dokładnego godzinowego wymiaru praktyk, wskazując jedynie, że mają one mieć
miejsce w kancelariach radców prawnych, spółkach radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów biurach prawnych przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych o ile praktyki takie odbywają się pod nadzorem radcy
prawnego, w tym organach administracji publicznej23.
Ostatnim elementem na który należy wskazać w ramach przebiegu aplikacji radcowskiej jest odbywanie aplikacji pod kierunkiem patrona24. Szczegó18

Program aplikacji stanowi załącznik do Regulaminu aplikacji. Zmiana ta stanowiła odpowiedź na postulaty formułowane przez aplikantów i przedstawicieli zawodów
prawniczych. Zob. szerzej P. Guzik, Radcowie będą szkolić praktyczniej, Rzeczpospolita z dnia 25 października 2012, s. C5.
19
Nowy program aplikacji przewiduje przeprowadzenie 8 kolokwiów w trakcie 3
letniego cyklu szkoleniowego. Dla porównania w programie aplikacji obowiązującym
do 2013 roku przewidzianych było 17 kolokwiów ciągu 3 lat szkolenia na aplikacji.
20
Art. 32 ust. 3a u. r. p. Porozumienie takie zawierane jest na okres jednego roku.
21
Plan szkolenia powinien uwzględniać praktyczne i teoretyczne zapoznanie aplikantów ze sposobem funkcjonowania sądownictwa powszechnego i prokuratury (art. 32
ust. 3a u.r.p. zdanie drugie).
22
W zależności od roku szkoleniowego zmienia się liczba obowiązkowych dni
praktyk odbywanych przez aplikanta, zasadą pozostaje jednak, iż aplikant powinien
odbywać takie praktyki co najmniej przez 1 dzień w tygodniu z wyłączeniem okresu
przerwy wakacyjnej. W przypadku aplikantów I roku, od wymaganej liczby dni praktyk
odejmuje się okres praktyk w sądach i prokuraturach.
23
W praktyce brak jest jednolitej wykładni wskazanego przepisu, który w zależności od Okręgowej Izby Radców prawnych w której odbywa się aplikacji, jest różnie
interpretowany przez Kierowników szkolenia.
24
§11 ust. 1 Regulaminu aplikacji.
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łowe wymagania stawiane radcy prawnemu pełniącemu funkcję patrona zawarte
zostały w Regulaminie aplikacji25. Przepisy Regulaminu aplikacji określają
ponadto tryb powołania radcy prawnego na patrona oraz procedurę jego zmiany26. Dwoma nowymi rozwiązaniami, przyjętymi w Regulaminie aplikacji jest
możliwość tworzenia grup patronackich oraz szczegółowe wyliczenie zadań,
jakie patron powinien zlecić aplikantowi. W odniesieniu do pierwszego zagadnienia, tworzenie grup patronackich zostało przewidziane w §11 ust. 7 Regulaminu aplikacji. W ramach prowadzonej grupy, radca prawny może być patronem maksymalnie 10 aplikantów27. Szczegółowe zasady tworzenia i prowadzenia grup patronackich zostały zawarte w uchwale Prezydium Krajowej Rady
Radców Prawnych28. Na podstawie wskazanego przepisu opracowany został
wykaz zadań pisemnych, które powinny zostać opracowane przez aplikanta w
trakcie szkolenia29. W odniesieniu do zadań zlecanych przez patrona aplikantowi należy zauważyć, że przepisy regulujące wskazaną kwestię są przepisami
nowymi, wprowadzonymi do Regulaminu aplikacji pod koniec 2012 roku30.
Wszystkie wskazane powyżej przepisy i akty wewnętrzne ustanawiają
jedynie zarys i ramowy program aplikacji, który jest realizowany przez poszczególne Okręgowe Izby Radców Prawnych. W praktyce dochodzi do sytuacji w których program szkolenia zostaje zrealizowany w różnym stopniu w
zależności od Izby, w której aplikant odbywa aplikacje. Stanowi to swego rodzaju zaprzeczenie realizacji celów, jakie przyświecały wprowadzonym zmianom, które miały ujednolić system szkolenia na obszarze działania wszystkich
samorządów radców prawnych.
Podsumowując rozważania na temat przebiegu szkolenia zawodowego
warto wskazać również na nieścisłość zawartą w przepisach ustawy o radcach
prawnych. Z jednej strony art. 35 ust. 1 pkt. 1 wskazuje, że aplikant po ukończeniu szkolenia na aplikacji ma obowiązek przystąpienia do egzaminu radcowskiego, z drugiej przepisy nie przewidują żadnych negatywnych konsekwencji
w przypadku nie przystąpienia do egzaminu31. Co więcej treść art. 361 ust. 1
25

§11 ust. 2 Regulaminu aplikacji.
Odpowiednio §11 ust. 3 oraz §11 ust. 4 Regulaminu aplikacji.
27
Zgodnie z §11 ust. 6 Regulaminu aplikacji, jeżeli grupa nie została utworzona,
radca prawny może zostać patronem maksymalnie 4 aplikantów.
28
Uchwała Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 14 listopada 2012 roku.
29
Uchwała NR 265/VIII/2012 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia
14 listopada 2012 roku w sprawie wykazu zadań pisemnych zlecanych aplikantowi
przez patrona.
30
Uchwała Nr 121/VIII/Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 września 2012
roku wprowadzająca program aplikacji.
31
Jedynym obostrzeniem jest omówione we wcześniejszej części tekstu uprawnienie aplikanta do występowania przed sądami po zakończeniu zajęć na aplikacji, które to
uprawnienie wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia wydania zaświadczenia o ukończeniu aplikacji.
26
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u.r.p. wskazuje, że osoba taka posiada uprawnienie a nie obowiązek przystąpienia do egzaminu zawodowego.
3. Egzamin zawodowy
Zmiany, które na przestrzeni ostatnich lat odnosiły się do programu oraz
przebiegu aplikacji radcowskiej, objęły również egzamin zawodowy. Przed
wejściem w życie wspomnianej na początku nowelizacji z 2005 roku, egzamin
ten był przeprowadzany niezależnie i odrębnie przez poszczególne Okręgowe
Izby Radców Prawnych. Główną zmianą wprowadzoną przez wskazaną nowelizację było ujednolicenie formy egzaminu oraz poszerzenie składów komisji
egzaminacyjnych o przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości.
Przed przystąpieniem do omawiania podstawowych problemów i kwestii
związanych z samą formą egzaminu i jego przebiegiem, wskazać należy na
uprawnienia osób które ukończyły aplikację i przystępują do egzaminu zawodowego, zawarte w art. 34 ust. 3 u.r.p. Zgodnie z przytoczonym artykułem,
pracownikowi przysługuje prawo do urlopu płatnego w wysokości 80% wynagrodzenia, w wymiarze 30 dni kalendarzowych, na przygotowanie się do egzaminu radcowskiego. Dodatkowo pracownikowi przysługuje zwolnienie z pracy
z zachowaniem prawa do wynagrodzenie w celu uczestnictwa w egzaminie
wstępnym i radcowskim32. Przepis ten budził wiele wątpliwości interpretacyjnych. Główną przyczyną było ustalenie, czy w przypadku ponownego podchodzenia przez pracownika do egzaminu radcowskiego, w sytuacji gdy wykorzystał on już przyznany na podstawie art. 34 ust. 3 urlop przy wcześniejszym egzaminie, ponownie przysługuje prawo do urlopu we wskazanym w tym przepisie wymiarze oraz z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Wątpliwości te
zostały rozstrzygnięte w opinii Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji w sprawie
urlopu naukowego aplikantów, zgodnie z którą urlop naukowy przysługuje wyłącznie raz, bez względu na ilość podejść do egzaminu radcowskiego33. W efekcie przeprowadzona została nowelizacja ustawy o radcach prawnych, w ramach
której wprowadzono odpowiedni zapis (art. 34 ust. 4 u.r.p.). Dodatkowo zmieniono również treść art. 34 ust. 3 u.r.p., poprzez wskazania, że w czasie urlopu
aplikant zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia34.
Regulacje odnoszące się do przebiegu egzaminu radcowskiego zostały
zawarte w art. 361 i n. u.r.p. Przepisy te regulują tryb powołania i skład komisji
egzaminacyjnych oraz wskazują jakie dokumenty powinny zostać złożona przez
osobę przystępującą do egzaminu. Jak wynika z treści art. 364 , egzamin radcowski polega na sprawdzeniu przygotowania prawniczego osoby przystępują32

Art. 34 ust. 4 u.r.p.
A. Daniluk-Jarminiuk, Opinia prawna w sprawie urlopu szkoleniowego aplikantów, Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji, Lublin 2013
34
Przed wprowadzeniem wskazanego przepisu aplikant otrzymywał w czasie urlopu udzielonego na podstawie art. 34 u.r.p. 100% wynagrodzenia.
33
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cej do egzaminu, do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu radcy
prawnego. Egzamin składa się z czterech części, obejmujących zadania z prawa
karnego, cywilnego, gospodarczego i administracyjnego. Do dnia wejścia w
życie tzw. ustawy deregulacyjnej, egzamin obejmował dodatkowo piątą część,
w ramach której zdający rozwiązywał test składający się ze stu pytań35. Stosownie do treści art. 30 ust. 1 wskazanej ustawy o zmianie ustaw regulujących
wykonywanie niektórych zawodów, egzamin radcowski w latach 2014 i 2015
nie obejmuje zadania polegającego na rozwiązaniu testu. Okres przejściowy
określony we wskazanym przepisie ma na celu przygotowanie aplikantów, którzy rozpoczęli aplikacje radcowską w 2014 roku do nowej formuły egzaminu,
która od 2016 roku będzie ponownie obejmowała 5 części. W dalszym ciągu na
egzaminie zniesiona zostanie część obejmująca rozwiązanie testu, w zamian
wprowadzona zostanie cześć obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu zasad
wykonywania zawodu lub zasad etyki, polegające na przygotowaniu opinii
prawnej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowany na
potrzeby egzaminu36.
Zakończenie
Analiza przepisów regulujących przebieg aplikacji radcowskiej pozwala
stwierdzić, że ostatnie zmiany, związane z tzw. deregulacją zawodów, mogą
odbić się również na systemie kształcenia w ramach aplikacji. Obniżenie wymaganego okresu doświadczenia zawodowego, które jest niezbędne dla przystąpienia do egzaminu zawodowego do trzech lat, zrównało ten okres z okresem
odbywania aplikacji. Jeden z czynników, który przemawiał za wyborem aplikacji jako sposobem uzyskania uprawnień, został przez ustawodawcę zniwelowany. Może to prowadzić do sytuacji, w której osoby po ukończeniu studiów
prawniczych, zamiast odbywania aplikacji wybiorą pozaaplikacyją metodę pozwalającą na podejście do egzaminu zawodowego. Potencjalnie, z jednej strony,
może przełożyć się to na słabsze przygotowanie takich osób do egzaminu końcowego37. Z drugiej strony, może spowodować kolejne zmiany w programie
aplikacji i szkolenia, w celu zwiększenia konkurencyjności aplikacji radcowskiej jako drogi do uzyskania uprawnień zawodowych.

35

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie
niektórych zawodów (Dz. U. z 2013 roku, poz. 829). Ustawa ta weszła w życie z dniem
1 stycznia 2014 roku.
36
Art. 3 ust. 12 pkt d ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów.
37
Twierdzenia takie znajdują poparcie w statystykach odnoszących się do zdawalności egzaminu końcowego.
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Streszczenie
Artykuł przedstawia najważniejsze kwestie i problemy związane z przebiegiem aplikacji radcowskiej w kontekście przeprowadzonych w ostatnich
latach zmian. Pierwsza cześć artykułu poświęcona została egzaminom na aplikacje radcowską. Część druga omawia najważniejsze zagadnienia odnoszące się
do przebiegu aplikacji. W części trzeciej przestawione zostały najważniejsze
kwestie związane z egzaminem zawodowym oraz sformułowane zostały wnioski de lege ferenda.
Summary
Article presents the main issues and problems related to legal counsel
apprenticeship in the context of the changes carried out in recent years. The first
part of the article was devoted to the exams on legal counsel apprenticeship.
The second part discusses the most important issues relating to the course. The
third part has been converted to most important issues related to the final exam.
In this part were also formulated de lege ferenda conclusions.
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Michalina Smaga (UŚ)
Klucz maturalny kontra kreatywność
Wprowadzenie
W ramach strukturalnej reformy oświaty w Polsce w roku 1999, wprowadzono system egzaminów zewnętrznych na zakończenie każdego z etapów
kształcenia. Miał on w założeniach obejmować sprawdzian w klasie szóstej
szkoły podstawowej, egzamin gimnazjalny, egzamin maturalny oraz egzamin
potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Powstały komisje egzaminacyjne: Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz osiem komisji okręgowych z siedzibami w
poszczególnych miastach tj. Gdańsku, Krakowie, Jaworznie, Łodzi, Łomży,
Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu1. Reforma miała doprowadzić do stabilności
i trwałości systemu edukacji. Uznano, że standardy i procedury egzaminacyjne
powinny być przygotowane z odpowiednim, co najmniej trzyletnim wyprzedzeniem, w taki sposób, aby mogli się z nimi zapoznać uczniowie już na początku
procesu kształcenia. Zakładano, że system egzaminów zewnętrznych będzie
stale monitorowany przez instytucje uznane za niezależne, natomiast wnioski z
monitoringu posłużą wprowadzaniu ewentualnych poprawek i modyfikacji2.
Przyjęto, że egzaminy nie będą uwzględniać zróżnicowania systemów oceniania
w szkołach i w stosunku do wszystkich uczniów w Polsce obowiązywać będą te
same wymagania, określone przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w
standardach wymagań i podstawach programowych. Ustalono, że wszyscy
uczniowie przystępujący do tego egzaminu otrzymają te same arkusze i egzamin przeprowadzony będzie według tych samych procedur. Uznano, że prace
będą oceniać specjalnie przeszkoleni egzaminatorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych. Zostali oni zobowiązani do odejścia od wewnątrzszkolnych systemów oceny i przyjęcie reguł oceny zewnętrznej, obowiązującej w stosunku do
całego kraju. Zgodnie z przyjętymi zasadami, egzaminatorzy, którzy zostali
zatrudnieni i przeszkoleni przez okręgowe komisje egzaminacyjne, nie mogą
oceniać prac swoich uczniów. Kryterialne ocenianie stało się podstawą oceniania egzaminów zewnętrznych3. Pierwszy egzamin państwowy nazwany „nową
maturą” odbył się w Polsce w 2005 roku. Wzięli w nim udział absolwenci szkół
1

M. Legutko, Egzaminy i Internet – z doświadczeń OKE w Krakowie, [w]: Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości: strategie rozwoju, red. Jolanta
Szempruch, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006, s. 268
2
I. Dzierzgowska., Egzamin maturalny – analiza stanu prawnego i faktycznego,
[dostęp online 08.06.2014, http://www.monitor.edu.pl/analizy/egzamin-maturalny-aanaliza-stanu-prawnego-i-faktycznego.html]
3
M. Legutko, Egzaminy i Internet – z doświadczeń OKE w Krakowie…, op.cit., s.
268-269
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średnich. Od tego czasu egzamin maturalny zaczął zastępować egzaminy
wstępne na uczelnie wyższe.
1. Maturzysta zamknięty na klucz
Instytut Spraw Publicznych w swoim raporcie z 2005 roku zaznacza, że
reformę egzaminu dojrzałości wprowadzono pod hasłami obiektywności i porównywalności ocen. Podkreśla jednak, że mimo, iż są to ważne wartości, to o
charakterze instrumentalnym, a reforma musi być skutecznym narzędziem mobilizacji młodych ludzi do wykonywania ambitnych zadań4. Według opinii prof.
Doroty Klus-Stańskiej, szkoła w obecnej postaci jest całkowicie niewydolna i
nieadekwatna wobec zmian systemowych współczesnego świata i polskiej rzeczywistości rynkowej, społecznej jak i kulturowej. Spowodowane jest to faktem, że została zamknięta w pseudorealności programów nauczania oraz zbyt
wąsko rozumianych treści dydaktycznych. W tej formie może stać się już tylko
skansenem kulturowym, ponieważ przestaje zapewniać podstawowe kompetencje, a zaczyna sprzyjać warunkom idealnym do rozwoju umiejętności niepotrzebnych, często wręcz autodestrukcyjnych wobec jednostki i społeczeństwa.
Wszystko wskazuje na to, że żyjemy w czasach, gdzie bardzo wysoko ceniona
jest odtwórczość i powielanie tych samych schematów. Nauka coraz silniej
sprowadza się do opanowywania treści podręcznika, przez co wysiłek tysięcy
młodych ludzi staje się oderwany od rzeczywistych procesów i wydarzeń, w
których uczestniczy przecież cały pozaszkolny świat5.
Była Wiceminister Edukacji Narodowej, Irena Dzierzgowska – nauczycielka, która od lat dziewięćdziesiątych wspierała pomysł egzaminów zewnętrznych i nowej matury. W otwartym liście do ówczesnego Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wyraża swoje wątpliwości, co do przyjętej formy egzaminów oraz programów nauczania. Nakreśla kilka podstawowych problemów: 6
1. Standardy – to wszystko co uczeń powinien umieć i wiedzieć. W
wielu przedmiotach egzaminy skupiają się na suchych faktach, przez co
egzekwują wiedzę, która jest najmniej potrzebna w szkole XXI wieku.
2. Problem egzaminów humanistycznych. Pomimo tego, iż zachodzą
pewne zmiany to sposób sprawdzania prac z języka polskiego, wiedzy o
4

R. Dolata, Putkiewicz E., Wiłkomirska A., Reforma egzaminu maturalnego –
oceny
i
rekomendacje,
[dostęp
online
04.06.2014,
http://www.isp.org.pl/files/2022537370579430001117011249.pdf] , nr 22, s. 2-3
5
M. Dudzikowa, Uzasadnienie badań i ich cele, [w:] Doświadczenia szkolne
pierwszego rocznika reformy edukacji: studium teoretyczno-empiryczne, red. Maria
Dudzikowa i Renata Wawrzyniak-Beszterda, Oficyna Wydawnicza „Impuls", Kraków
2010, s. 21
6
Egzaminy zewnętrzne – jak o nich rozmawiać, [dostęp online 06.06.2014,
http://www.monitor.edu.pl/dokumenty/raport_ME_3_www.pdf], s. 4-5
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społeczeństwie i historii budzi spore wątpliwości. Ocena zgodnie z kluczem
zawsze promuje prace średnie. Najwyżej oceniania jest przeciętność, która staje
się już pewnym wyznacznikiem. Uczniowie, którzy są w stanie pokazać coś
więcej i napisać pracę na lepszym poziomie, nie mają dużych szans na
docenienie, a często mogą jeszcze na tym stracić. Po co, więc uczeń ma
inwestować swój czas i wysiłek w coś czego polski system edukacji nie jest w
stanie docenić. Z pewnością nie są to czynniki działające na młodych ludzi
motywująco.
3. Uczenie się pod egzamin stało się faktem. Nawet w szkołach, których
poziom określany jest jako bardzo wysoki, coraz mniej czasu poświęca się
mądrej nauce, a coraz więcej przygotowywaniu do rozwiązywania testów
maturalnych. Zjawisko to znacząco kumuluje się w ostatnim roku nauki w
szkole średniej, czyli w tzw. klasie maturalnej. Przez to dochodzi do nadużyć,
gdzie przeciętne czy słabsze osoby zdają maturę lepiej od uczniów bardzo
inteligentnych i szeroko rozwiniętych.
W raporcie Społecznego Monitora Edukacji z 2011 roku zawarty został
tekst z wystąpienia profesora i ówczesnego dyrektora CKE - Krzysztofa Konarzewskiego, który opowiedział jak wygląda klucz oceniania na egzaminie maturalnym. Część zadań to tzw. zadania otwarte, w których uczeń ma coś napisać.
Wszystko to, co napisze, w miejscu do tego przeznaczonym, należy przekształcić na jedną liczbę, po to aby móc ją potem wrzucić do rachunku. Tym przekształcaniem zajmują się egzaminatorzy, czyli specjalnie przeszkoleni nauczyciele. Na maturze klucz jest analityczny. Składa się z listy fraz kluczowych.
Profesor podaje przykład, że jeśli pytanie odnosi się do Telimeny, to trzeba
napisać, że „Telimena nie była już pierwszej młodości” lub użyć podobnego
określenia. W sytuacji gdy uczeń napisze coś, czego nie przewidziano w kluczu,
nie dostaje punktu. Zastanawiające jest skąd maturzysta ma wiedzieć za co jest
przyznawany jest punkt? Musi ćwiczyć klucz, jednocześnie wyobrażając sobie
jak koordynatorzy go układają. Absurdalne jest to, że punktacja skupia się
przede wszystkim na frazach kluczowych. Cechy teksu, które reprezentują wyższy poziom, pod postacią myśli przewodniej czy spójności wywodu przestają
być istotne. Wielu nauczycieli zadaje nawet prace domowe, aby napisać wypracowanie „pod klucz”. Wcale nie należy ich za to winić, gdyż to system ich do
tego zmusza. Profesor w swoim wystąpieniu opisał przypadek pewnego ucznia,
który dokładnie odzwierciedla sytuacje w jakiej stawia się dziś maturzystę.
Uczeń ten napisał maturę, ale dostał za wypracowanie zero punktów i jednocześnie nie zdał egzaminu. Profesor uważał, iż jest to dobry uczeń, dlatego zdziwiony takim wynikiem poprosił o wgląd do jego pracy. Okazało się, że ten
młody człowiek do granic możliwości wykorzystał przywilej, jaki daje klucz.
Całe swoje wypracowanie pisał krótkimi oderwanymi zdaniami, co w świetle
wymogów wcale nie było błędem. Egzaminator, który sprawdzał tę pracę zignorował klucz i postawił pod wypracowaniem zero punktów. Oczywiście nie miał
racji w swojej decyzji i gdyby odbyła się sprawa sądowa to z pewnością by ją
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przegrał. Maturzysta według klucza zdał, chociaż nie zdał według nauczyciela i
jego zdrowego rozsądku7. Profesor zaznaczał już kilka lat temu, że jednym z
głównych celów komisji ma być utrzymanie wysokiego poziomu wymagań
wobec uczniów. Chciał zachęcić ich do staranniejszej pracy, aby na egzaminach
zaczęli myśleć, analizować, poddawać w wątpliwość pewne kwestie, a nie jedynie odtwarzać wcześniej wyuczone na pamięć wiadomości. Zamierzał iść w
stronę zmian, które poprawiłyby jakość oraz sposób oceniania uczniów i zaczęły wreszcie przygotowywać uczniów do współczesnych wyzwań cywilizacyjnych. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej, profesor Krzysztof Konarzewski
16 września 2010 roku został odwołany ze stanowiska dyrektora Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej. Profesor dla „Rzeczpospolitej” powiedział, iż nie zna
przyczyn swojego odwołania. Był dyrektorem CKE od stycznia 2009 roku8.
2. Konsekwencje, zagrożenia i potrzeby zmian polskiego systemu
edukacji
W Polsce zamiast systemu edukacji, prężnie rozwija się szara strefa edukacji. Dzieje się to za pośrednictwem powszechnych już korepetycji. Może to
świadczyć o porażce polityki oświatowej państwa. Samo zjawisko korepetycji
jest złożone. Nie podlega też ocenie, która byłaby jednoznaczna. Ma swoje dobre strony, czyli wysoką skuteczność dydaktyczną, a jednocześnie niesie za
sobą cały szereg konsekwencji pedagogicznych, społecznych i etycznych. Istnieje uzasadniona potrzeba zainicjowania dyskusji na ten temat oraz monitorowanie tego zjawiska. Należałoby również poważnie potraktować takie sygnały
w przygotowywaniu kolejnych reform edukacji. Nawet pobieżna analiza przyczyn tak popularnych korepetycji i wszechobecnych mechanizmów napędzających je, wskazuje na efekt reakcji łańcuchowej, którą kierują zasady wolnego
rynku. Tym sposobem tworzy się w szkole kulturę „porządku handlowego”9. To
wszystko potwierdzają badania. Z raportu e-korepetycje.net wynika, że maturzyści na korepetycje decydują się stosunkowo późno. Impulsem do zapisania
się na nie są często słabe wyniki z próbnych matur, które odbywają się zazwyczaj w listopadzie. Najwięcej uczniów (31%) zgłasza się na korepetycje od
trzech do sześciu miesięcy przed egzaminem maturalnym. Trochę mniej
uczniów (26%) korzysta z dodatkowych zajęć cały rok, a aż 22% uczniów decyduje się na taką formę nauki dopiero na jeden do trzech miesięcy przed matu-
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rą. Jedynie 15% uczniów uczęszcza na korepetycje wcześniej niż na dziewięć
miesięcy przed egzaminem10.
W systemie „testocentrycznym” zaczynają rozmywać się zarówno zainteresowania, jak i talenty oraz możliwości uczniów. Do tego należy doliczyć
wiele, ważnych z punktu widzenia funkcjonowania we współczesnym świecie,
kompetencji. Nauczyciele coraz częściej żartują, że nawet ci uczniowie, którzy
chcieliby wypełnić test losowo mają spore szanse na osiągnięcie dobrego wyniku. Z badań i obserwacji wysuwają się wnioski, że uczniowie często nie myślą
jaka odpowiedź jest prawdziwa, tylko jaka według autorów testu powinna być
prawdziwa11. Jeżeli więc szkoła uczy czegoś praktycznego, to sprawności w
zaliczaniu testów. Wirus globalnej testomanii istnieje i ciężko o ucieczkę przed
nim, bo szkoła sądzona jest według wyników testów i w ten sposób kształtuje
się pozycja polskiego systemu edukacji na tle europejskim12. Uczniowie skupiają się przez to tylko na tym, za co mogą uzyskać punkt. To buduje w nich zaślepienie na otaczającą rzeczywistość. Zwolennicy egzaminów zewnętrznych są
zdania, że sytuacje z testami można porównać do demokracji – ma wady, ale
dotychczas nic lepszego nie wymyślono. To jedyny powstały rodzaj pomiaru
wiedzy, który można uznać za obiektywny. System ocen jest na tyle ujednolicony, aby wyeliminować wpływ sympatii czy antypatii osoby oceniającej. Poza
tym jest to sposób łatwy i szybki, także dla sprawdzających, jak potwierdza
Urszula Sajewicz-Radtke, wykładająca psychologię rozwoju w Wyższej Szkole
Psychologii Społecznej. Jej zdaniem, na tym lista zalet testów się kończy. A
lista wad jest poważniejsza. Ograniczają twórcze myślenie, nie promują samodzielności, tylko rozumowanie „pod klucz”. Te składniki mogą być wręcz zabójcze dla najzdolniejszych i oryginalnych uczniów13.
Najgłośniej słychać jednak protesty i sprzeciwy polonistów. Dla wielu z
nich przyjęta forma egzaminu maturalnego z języka polskiego jest nie do zaakceptowania i nie potrafią się z nią pogodzić. Test, który rozwiązują maturzyści,
nawet jeśli występują w nim pytania otwarte, określają jako wielką niedorzeczność.
Przykładem tego jest Łukasz Ługowski - nauczyciel języka polskiego,
psycholog i dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Kąt” w Warszawie.
W głośnym cyklu „Ucz Się Pod Klucz” dla ogólnopolskiego tygodnika „Polityka”, opowiedział dlaczego zrezygnował z uczenia w szkole: „ Gdybym miał być
10
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uczciwy wobec uczniów, musiałbym im powiedzieć: nie czytajcie literatury.
Lektury mogą być przyczyną wielu groźnych chorób. Żadne tam Stowarzyszenie
Umarłych Poetów. Uczcie się na pamięć życiorysów fikcyjnych postaci i nie
myślcie za dużo.(…) I niech wam do głowy nie przyjdzie dopatrywać się w tym
jakichś sprzeczności.(…) Uczenie się czegokolwiek ma sens o tyle, o ile pojawi
się to na egzaminie i tylko w formie przewidzianej na egzaminie”14.
Okazuje się, że obowiązujące wymogi maturalne każą polonistom i polonistką wybierać, a nie jest to wybór prosty. Muszą rozstrzygać pomiędzy inwestowaniem w liczbę punktów na maturze, która przecież przesądza o dostaniu
się na wybrane studia, a rozwojem intelektualnym ucznia, który niestety często
może zagrażać wymaganemu wyniku na maturze. Coraz więcej wydziałów
humanistycznych skarży się na przyjmowane na bazie matur zewnętrznych
roczniki należą do najsłabszych z jakimi mieli do czynienia. Narzekają, że
przychodząca młodzież to antytalencia, które nie są zdolne do samodzielnego
myślenia, do podjęcia pracy badawczej czy napisania eseju15. Utrudnia to potem
pracę z tymi młodymi ludźmi na studiach, gdyż ich pojęcie o nauce, mija się z
praktyką uniwersytecką.
Zupełna kompromitacja matury z języka polskiego miała miejsce w 2008
roku. Na prośbę „Dziennika” prof. Marcin Król i dr Antoni Libera spróbowali
rozwiązać maturę. Oboje oblali. Nie udało im się trafić w klucz, który zaznaczał
jakich słów należałoby użyć, aby zdobyć punkty. Wywołało to sporą lawinę
sprzeciwu i klucz maturalny został trochę „poluzowany”, w taki sposób aby
ocenie podlegał zestaw myśli, a nie słów. Nie zmienia to jednak faktu, że dalej
jest to pewien schematyczny zestaw myśli i znaczeń, które uczeń musi umieć
przewidzieć. Według Piotra Laskowskiego, matura jest banalna i sztampowa, a
przygotowanie do niej nie jest uczeniem bycia w kulturze, ale uklepywaniem
uczniowskiej biomasy16.
W księgarniach można kupić materiały, które pomagają w nauce do matury. Przykładem tego są pudełka z fiszkami, tzw. memokarty. Przyglądając się
temu możemy przyjrzeć się z bliska jak wygląda trening z „testologii”. Na
wszystkich kartkach po jednej stronie znajduje się pytanie, a po drugiej odpowiedź. Przykładowo: 1. Pytanie - Co jest tematem przytoczonego fragmentu, a
obok fragment wiersza Szymborskiej „Kot w pustym mieszkaniu”. Odpowiedź
– Tematem przytoczonego fragmentu jest trudność w zaakceptowaniu sytuacji
osamotnienia, opuszczenia, które dotyka kota (człowieka) po śmierci bliskiej
osoby. 2. Pytanie - Wyjaśnij, na czym polega tragizm Makbeta. Odpowiedź Tragizm Makbeta polega na tym, iż ulegając żądzy władzy i namowom Lady
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Makbet, dokonuje zbrodni, która pociąga za sobą eskalację zła17. I tak dalej…Miejsce na interpretację własną ucznia? Brak.
Zasadniczą kwestią, jakiej potrzeba teraz polskiej edukacji jest zmiana formuły egzaminów zewnętrznych. Jedynie reformy przeprowadzone z większą świadomością mogą stanowić fundament do zmiany w filozofii kształcenia młodych
ludzi. Obecnie ciężko nie zgodzić się z tym, że sposób konstruowania i przeprowadzania egzaminów nasilił niepokojące tendencje. Nieustannie przecenia się rolę
odtwórczej wiedzy w kształceniu ucznia. W świetle wyników badań, od momentu,
kiedy uczeń wchodzi do gimnazjum znacząco nasila się zjawisko uczenia się „pod
klucz”. Te same badania potwierdzają, że nieco częściej niż u połowy nauczycieli,
uczniowie poświęcali czas lekcji na ćwiczenie rozwiązywania testów. Takie podejście zaczyna kształtować w młodych ludziach podejście, że istnieje tylko jedna
właściwa odpowiedź na każde pytanie i że nie muszą się już nad niczym zastanawiać. A to może niesłusznie utwierdzać ich w przekonaniu, że posiadanie wątpliwości i rozważanie dylematów, to czynniki, które uniemożliwiają osiągnięcie sukcesu. Wówczas proces poszukiwań, który powinien charakteryzować człowieka w
okresie najsilniejszego rozwoju zawęża się18. Jednak najważniejszym zadaniem
wszystkich dążeń reformatorskich jest włączenie nauczycieli do debaty, z której
wyniknąć mogą propozycje rozwiązań. W rzeczywistości żadna reforma edukacji
nie jest w stanie skutecznie rozpocząć się bez aktywnego i szczerego udziału nauczycieli, dla których liczy się dobro uczniów. Takie założenia mogą brzmieć banalnie, lecz w świetle praktyk są zupełnie pomijane19. Wyniki licznych badań naukowych poświęconych jakości systemu polskiej edukacji obnażają wiele niedoskonałości i słabości jako instytucji społecznej. Zarzuca się jej m.in. werbalizm,
odhumanizowanie, encyklopedyzm, oderwanie od życia, jednotorowość treści nauczania, popadanie w rutynę i przeciętność. Podstawy nurtu krytycznego w odniesieniu do szkoły można usytuować w rozbieżnościach, jakie należy dostrzec pomiędzy wykształceniem szkolnym a wymaganiami dorosłego życia. W związku z
tym szkoła w obecnej postaci może zarówno stać się znaczącym czynnikiem kształtowania się pozycji społecznej, czy podtrzymania osiągniętego przez rodzinę statusu społecznego, jak również tworzyć szereg niekorzystnych zjawisk, które mogą
prowadzić do wykluczenia czy degradacji społecznej20. Niezwykle istotne jest, aby
wiedza, którą ma nasiąknąć człowiek w procesie edukacji i ogólnie pojętego kształ17
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cenia, stwarzała możliwości wykształcenia osoby wszechstronnej. Z jednej strony
zdolnej do funkcjonowania w panujących obecnie i w przyszłości warunkach społeczno-gospodarczych oraz w rozwijającej się cywilizacji informacyjnej. Z drugiej
potrafiącej kreować rzeczywistość, rozumieć ją, ale i wykorzystywać zdobytą wiedzę w codziennym życiu21. Społeczeństwo aby istnieć i nieustannie się rozwijać
musi być społeczeństwem ludzi wykształconych22. Należałoby jednak dostrzec, że
określenie „wykształcenie”, nie może ograniczać się do bezmyślnego powielania
schematów, które hamują wytwarzanie się umiejętności o charakterze niezbędnym
do poruszania się w świecie XXI wieku.
Podsumowanie
Jak to się dzieje, że człowiek będąc jeszcze dzieckiem, zasypuje rodziców dziesiątkami pytań: „co to jest?”, „a dlaczego tak jest?” i tę naturalną ciekawość świata zachowuje zaledwie w pierwszym okresie nauki w szkole. Potem
zaczyna stopniowo ją gubić, aby z czasem zacząć obojętnieć na ofertę wiedzy i
z nieposkromioną radością przyjmować informację, że lekcji dzisiaj nie będzie.
Czy potrzeba wiedzy, zdobywania informacji nie jest jedną z nadrzędnych potrzeb rozwoju człowieka? Może jednak wymaga wywołania, ukształtowania,
aby później stać się źródłem nigdy nie zaspokojonych dążeń człowieka poszukującego odpowiedzi na tysiące pytań. W jaki sposób dochodzi do tego, że to co
miało być przywilejem, następnie powszechnym prawem, gdy stało się obowiązkiem szkolnym przerodziło się w uciążliwość, nieunikniona konieczność,
udrękę, a wręcz pańszczyznę do odrobienia. Czy szkoła to system, który niszczy
naturalną ciekawość dziecka w stosunku do wiedzy, czy raczej instytucja, która
nie potrafi u swych uczniów wytworzyć odpowiedniej motywacji do zdobywania wiedzy. Trafna zdaje się być metafora, że konia można co prawda doprowadzić do wodopoju, ale nie można zmusić, by z niego pił. W świetle szkolnictwa
wygląda to tak, że ucznia można zmusić do przychodzenia do szkoły, ale nie
można go zmusić do uczenia się. Co więc należy uczynić aby oni jednak chcieli
chcieć?23. W końcu to nie jest ani ich wina, ani też szkół, lecz polityki państwa,
które kształtuje taki system edukacji i zmusza do tego, aby się w nim odnaleźć.
System, w którym zaczyna brakować miejsca na radość ze zdobywania wiedzy i
szeroko pojęty rozwój młodego człowieka.
Czy w dzisiejszym świecie naprawdę nikogo nie interesuje, co uczeń
myśli i jak wygląda jego wizja świata? Z góry zakłada się, że odgórnie przyjęta
21
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forma interpretacji prozy czy poezji jest słuszną i jedyną prawdziwą odpowiedzią. Nie da się ukryć, że jest to ograniczanie swobody myśli i wypowiedzi
uczniów. Egzamin dojrzałości jest sprawdzeniem, jak dalece uczeń jest w stanie
się dostosować. Kolejne ekipy resortu działają w ten sam sposób – wstrzymują
reformą poprzedników, korygują ją albo wprowadzają nową, jednak nie zważając na dotychczasowe doświadczenia i problemy24. Niestety bezustannie marnuje się czas, motywacje oraz zaangażowanie wielu zatroskanych o edukację nauczycieli i naukowców. Oprócz tego środki materialne i finansowe. A w efekcie
kształcenie młodych ludzie przestaje być wspieraniem ich w rozwoju, a raczej
urabianiem od najwcześniejszych w lat, aby jak najlepiej wpasowali się do
funkcjonujących mechanizmów25. Wiele wątpliwości rodzi fakt, że to uczeń ma
robić wszystko aby przypasować się do systemu, a nie system tworzony jest w
taki sposób aby być w najszerszym znaczeniu korzystny i perspektywiczny dla
młodego człowieka. Ogranicza się rozwój ludzi, którzy za chwilę mają zmierzyć się z ciągle rozwijającą się rzeczywistością. Powinni oni wynieść z edukacji umiejętności, które pozwolą im wdrążyć się w codzienność, którą będą w
stanie skutecznie interpretować i zmieniać. Tymczasem od najmłodszych lat
zamykani są w wąsko pojętych programach nauczania, w kluczach egzaminacyjnych, w powielanych bezrefleksyjnie schematach. A to wszystko może skutkować istotnym zagrożeniem, iż edukacja i kształcenie uczniów zdaje się leżeć
już bliżej fikcji, niż życia i kierujących nim mechanizmów. W konsekwencji
może to doprowadzić do sytuacji, gdzie młodzi ludzie, opuszczając szkolne
mury będą czuli się zwyczajnie zagubieni i oszukani. A to będzie znak, że jest
już za późno. Obserwując zachodzące reformy i sytuacje polskiego systemu
edukacji, ciężko nie zgodzić się z opinią Marii Groenwald, iż uczeń to dziś jedynie anonim, punkt na wykresie statystycznym, kod zapisany na arkuszu, za
który nikt tak naprawdę nie chce ponosić odpowiedzialności26.
Streszczenie
Zjawisko globalnej epidemii rozwiązywania testów, sprawia, że komunikacja pomiędzy nauczycielem a uczniem staje się coraz bardziej ograniczona.
Lekcje w szkołach średnich często sprowadzają się jedynie do rozwiązywania
programowo określonych ćwiczeń, które mają za zadanie przygotować młodego
człowieka do egzaminu dojrzałości. W teorii, nie ma w tym nic nadzwyczajnego, bo przecież uczymy tak jak egzaminujemy i egzaminujemy tak jak uczymy.
W praktyce, polski system edukacji zdaje się zamykać ucznia w swego rodzaju
schemacie, gdzie brakuje miejsca na kreatywność, myślenie problemowe i koja24

M. Dudzikowa, Użyteczność pojęcia działań pozornych jako kategorii analitycznej…, op. cit., s. 72
25
M. Groenwald, Etyczne aspekty egzaminów szkolnych, Wydawnictwo UG,
Gdańsk 2011, s. 167
26
Tamże, s. 177
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rzenie faktów. Znaleźliśmy się w miejscu, w którym kształtuje się młodzież w
sposób szybki i prosty, ale pozbawiony wyobraźni. Uczniów nie wyposaża się
w umiejętności niezbędne do poruszania się we współczesnym świecie, jednocześnie zapominając, że ci sami ludzie kiedyś przestaną być kodem na arkuszu
egzaminacyjnym, a zaczną tworzyć rzeczywistość, w której wszyscy będziemy
funkcjonować.
Summary
Matriculation key versus creativity
The phenomenon of the global epidemic of testing, makes communication between the teacher and student really limited. Lessons in the secondary
schools often come down to solving exercises, which suppose to prepare young
people for the matriculation examination. In theory, there is nothing special in
this, because we teach how we examine, and we examine how we teach. In
practice, the polish education system seems to close the student in a kind of
chart, where is no place for creativity, brainstorm and colligating facts. We are
found in a place where young people are educated in a fast and simple way, but
devoid of imagination. Students aren’t equipped with skills that let them to
move in the modern world, forgetting that the same people one day stop to be a
code on the examination sheet and will create our reality.
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Agnieszka Kaźmierczak (UMCS)
Obraz studiów doktoranckich i ich uczestników w świetle badań
ankietowych „Doktoranci 2011”
Wstęp
Poniższy artykuł jest skróconym opisem efektów badań ankietowych
„Doktoranci 2011” prowadzonych na zlecenie Krajowej Reprezentacji Doktorantów w roku 2011. Podstawą do badań były doświadczenia autora zarówno,
jako doktoranta w Uniwersytecie Gdańskim jak i członka Komisji Rewizyjnej a
później Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów1. Podczas konferencji,
zjazdów, seminariów (dotyczących tematyki samorządności doktoranckiej, ale
nie tylko) uważny obserwator był w stanie stworzyć pewną siatkę zagadnień
dotyczących formuły studiów doktoranckich, problemów stypendialnych czy
działalności samorządowej.
Rodzajem pilotażu (nie w ścisłym tego słowa znaczeniu ze względu na
nieco inne pytania) były badania ankietowe „Doktoranci a rodzina w Polsce”
przeprowadzone w 2010 roku na próbie 1127 doktorantów. W projektowaniu
kwestionariusza przydatne były również wyniki konkursu na „Najbardziej Prodoktorancką Uczelnię w Polsce PRODOK” organizowanego przez KRD. Konkurs w odróżnieniu od ankiety prezentował w większym stopniu perspektywę
władz i administracji uczelni (a także organów samorządu doktorantów) bo do
nich kierowany był kwestionariusz konkursowy.
Wyniki badań były wykorzystywane, jako materiał roboczy w pracach
KRD (również przez pełnomocników i komisje), poszczególne elementy raportu były publikowane w „Biuletynie KRD”, prezentowane podczas posiedzeń
Zarządu i Zjazdów KRD, służyły również, jako materiał wyjściowy do dyskusji
podczas Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP.
1. Studia doktoranckie
Studia doktoranckie w polskich uczelniach i instytutach prowadzone są
na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz.U.2012.572 j.t. ze zm.)(ostatnio nowelizowanej 18 marca 2011 roku) a
także rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: dnia 5
października 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów
doktoranckich (Dz.U.2011.225.1351); z dnia 1września 2011 r. w sprawie
kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych
1

Krajowa Reprezentacja Doktorantów jest ogólnopolskim przedstawicielem i wyrazicielem woli środowiska doktorantów. KRD ma prawo do wyrażania opinii i przedstawiania wniosków w sprawach dotyczących ogółu doktorantów, w tym do opiniowania aktów normatywnych dotyczących doktorantów.
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(Dz.U.2011.196.1169 ze zm.). Celem badania była szeroka analiza
funkcjonowania studiów III stopnia w polskich uczelniach, rozpoznanie sytuacji
socjalnej oraz opinie na temat prowadzonych studiów wśród doktorantów.
Badanie powstało na podstawie kwestionariusza opracowanego przez
autora artykułu. Treść pytań była konsultowana członkami Zarządu, Komisji
Rewizyjnej, Pełnomocnikami i członkami komisji KRD kadencji 2010/20112.
Kwestionariusz zamieszczony został na portalu ankietka.pl a link został
przesłany do przedstawicieli samorządów doktorantów, administracji
uczelnianych i wydziałowych, doktoranckich porozumień lokalnych i
branżowych. Był również umieszczany i udostępniany na profilach prywatnych
poszczególnych doktorantów. Ankieta składała się z 34 pytań i wypełniło ją
2716 doktorantów (1586 kobiet i 1089 mężczyzn). 2512 (92,5%)
ankietowanych było uczestnikami studiów stacjonarnych a 127 (4,7%)
niestacjonarnych. Najmłodszy ankietowany miał 23 lata, najstarszy 65 lat.
Średnia wieku wyniosła 27 lat. Wyniki badań zostały wyeksportowane do
programu SPSS i przy jego pomocy przeanalizowane. Ze względu na brak
środków zastosowano dobór próby celowy (poprzez rozsyłanie linka na
uczelnie i do organizacji samorządowych) oraz metodę kuli śnieżnej
(udostępnianie przy pomocy portali społecznościowych typu Facebooku).
Wadami tych metod jest trudność określenie reprezentatywności próby,
jednakże ze względu na duży odsetek przebadanych doktorantów (2716 z 37492
uczestników studiów III stopnia ogółem3 co daje 7,24%) można przyjąć, że
badania są reprezentatywne szczególnie jeżeli chodzi o doktorantów
stacjonarnych.
Jednostka

2

Liczba

Procent

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

242

8,9

brak wskazań

234

8,6

Polska Akademia Nauk

213

7,8

Politechnika Wrocławska

204

7,5

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

184

6,8

Uniwersytet Jagielloński

161

5,9

Politechnika Gdańska

101

3,7

Pełny skład osobowy wymienionych organów dostępny jest na stronie
http://www.krd.ogicom.pl/pl/o_nas/poprzednie_wladze/vi_kadnecja_-_20102011.html
3
Liczba doktorantów za: D. Michalak, Studia doktoranckie w Polsce – łatwo zacząć, trudniej skończyć, http://noweotwarcie.wordpress.com/2013/03/11/studiadoktoranckie-w-polsce-latwo-zaczac-trudniej-skonczyc, dostęp dnia 05.06 2014
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Uniwersytet Gdański

100

3,7

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

100

3,7

Politechnika Warszawska

95

3,5

Tabela 1. Liczba wypełnionych ankiet z dziesięciu jednostek z
największym wskaźnikiem wypełnień.
2. Wyniki badań
Pierwszy blok pytań poświęcony został sytuacji materialnej doktorantów.
Głównym źródłem dochodów ankietowanych było stypendium doktoranckie,
(które otrzymywało 67,6% uczestników studiów III stopnia). Średnia wysokość
otrzymywanego stypendium wyniosła 1259 zł. Inne otrzymywane przez
doktorantów stypendia pochodziły z Funduszu Pomocy Materialnej (zob. wykr.
1). Należy podkreślić, że badania były przeprowadzone przed wprowadzeniem
na uczelnie zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej (obejmującego
30% najlepszych doktorantów).

Wykres 1. Doktoranci otrzymujący poszczególne stypendia z FPM.
Podstawowym źródłem utrzymania w przypadku większości doktorantów było stypendium doktoranckie (prawie połowa ankietowanych opiera głównie na nim swoje dochody). Co czwarty uczestnik studiów III stopnia utrzymywał się z pracy zawodowej. Około 8% badanych utrzymywało się z dochodów
rodziców lub współmałżonka. Zaledwie 3 na 100 młodych naukowców czerpało
główne dochody z prowadzonych grantów badawczych.
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Wykres 2. Główne źródło dochodów ankietowanych.
Kolejne pytanie dotyczyło możliwości utrzymania z dochodów uzyskiwanych na uczelni. Prawie 62% badanych stwierdziło, że otrzymywane z uczelni środki nie pozwalają na samodzielne utrzymanie. 21% nie uzyskuje dochodów na uczelni. Zaledwie 7% doktorantów stwierdziło, że wystarczają im środki otrzymywane z tego źródła.

Wykres 3. Deklarowana możliwość utrzymania ankietowanych z dochodów uzyskiwanych na uczelni.
Pytaniem komplementarnym w stosunku do poprzedniego jest pytanie o
możliwość utrzymania z dochodów uzyskiwanych poza uczelnią. Możliwość
taką deklaruje ok. 21% badanych a jej brak 28,5%, 36% ankietowanych nie
uzyskuje dochodów poza uczelnią.

Wykres 4. Deklarowana możliwość utrzymania ankietowanych z dochodów uzyskiwanych poza uczelnią.
Pytaniem związanym z kwestiami materialnymi jest pytanie o znajomość
kryteriów (oznaczonych w skali od 1 do 5 gdzie 1 oznacza bardzo słabą znajomość a 5 bardzo dobrą) przyznawania stypendiów. Na podstawie odpowiedzi
widać, że rozpiętość znajomości jest bardzo szeroka i związana jest głównie z
możliwością pozyskania danego stypendium. Najmniej ankietowanych zna kry-
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teria pozyskiwania stypendium dla niepełnosprawnych (62,15% deklaruje bardzo słabą znajomość). Większą popularnością cieszą się stypendia socjalne (ok.
35% wskazań 4 i 5) i dla najlepszych doktorantów (ok. 56% wskazań 4 i 5).
Najwięcej doktorantów orientuje się w możliwościach uzyskania stypendium
doktoranckiego (ok. 70% twierdzi, że zna dobrze lub bardzo dobrze kryteria
przyznawania).
Poziom
znajomości
1

Dla
niepełnosprawnych
1688 (62.15%)

Socjalne
808 (29.74%)

Dla najlepszych
doktorantów
446 (16.42%)

2

Doktoranckie
280 (10.30%)

223 (8.21%)

415 (15.27%)

246 (9.05%)

168 (6.18%)

3

217 (7.98%)

465 (17.12%)

426 (15.68%)

351 (12.92%)

4

135 (4.97%)

386 (14.21%)

627 (23.08%)

626 (23.04%)

5

336 (12.37%)

533 (19.62%)

896 (32.98%)

1249 (45.98%)

Tabela 2. Znajomość kryteriów przyznawania stypendium doktoranckiego i
z Funduszu Pomocy Materialnej.
Kolejny blok pytań dotyczył poziomu zadowolenia z prowadzonych studiów w różnych aspektach. W pytaniach zastosowano pięciostopniową skalę
Likerta gdzie 1 oznaczało bardzo niezadowolony a 5 bardzo zadowolony. Na
podstawie poniższych wykresów i średniej z odpowiedzi widać, że ankietowani
w najmniejszym stopniu byli zadowoleni z bazy socjalnej (średnia 2,85) i programu studiów (średnia 2,99), administracja na uczelni oraz poziom prowadzonych zajęć uzyskały podobną średnią (3,27 i 3,3), najwyższy poziom zadowolenia wystąpił w przypadku bazy naukowej (średnia 3,55) i pracy kierownika
studiów doktoranckich (3,7). Średnia z ogólnego poziomu zadowolenia ze studiów wyniosła 3,46.

Wykres 5. Poziom zadowolenia z programu studiów doktoranckich.
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Wykres 6. Poziom zadowolenia z prowadzonych zajęć.

Wykres 7. Poziom zadowolenia z bazy naukowej (biblioteki, laboratoria,
pomieszczenia do pracy itp.)

Wykres 8. Poziom zadowolenia z bazy socjalnej (domy studenta, hotele
asystenta, pomieszczenia socjalne).
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Wykres 9. Poziom zadowolenia z obsługi administracyjnej na uczelni.

Wykres 10. Poziom zadowolenia z pracy kierownika studiów doktoranckich.

Wykres 11. Ogólny poziom zadowolenia ze studiów doktoranckich.
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Trzeci blok pytań odnosił się do działalności samorządowej, zarówno
uczelnianej jak i ponad uczelnianej. Pierwsze pytanie miało na celu zbadanie ilu
doktorantów spotkało się z działalnością organów samorządu doktorantów w
swojej jednostce. Przeważająca liczba (71%) ankietowanych zetknęła się z
przedstawicielami samorządu, 20% nie miało takiej możliwości.
Najczęściej zauważane działania przedstawicieli samorządu doktorantów
związane są z reprezentowaniem ogółu doktorantów w organach kolegialnych
uczelni (Senacie, radach wydziałów i instytutów – 73%) , organizacją spotkań i
konferencji naukowych (37,5%), wydarzeń kulturalnych i integracyjnych
(37%), organizacją spotkań z doktorantami I roku (26%). 18% ankietowanych
nie spotkało się z żadnymi działaniami organów samorządów.
Z działalnością KRD spotkało się 17,28% respondentów. Trudno ocenić
czy jest to wynik dobry czy nie, z jednej strony można stwierdzić, że KRD jest
ostateczną instancją dla „zwykłego” doktoranta a swoje ewentualne problemy
rozwiązuje w porozumieniu z organami samorządów wydziałowych czy
uczelnianych stąd mała znajomość marki KRD. Z drugiej strony jest to
najwyższy przedstawiciel doktorantów w Polsce wydający rozmaite opinie
dotyczące studiów doktoranckich i prowadzący portal internetowy z
informacjami dla młodych naukowców.

Wykres 12. Działania podejmowane przez przedstawicieli organów samorządu doktorantów.
Kolejne trzy pytania można zaliczyć do bloku dydaktycznego.
Niepokojące wydaje się, że jedynie 11,5 % doktorantów prowadzi zajęcia
całkowicie zgodne z tematyką prowadzonych przez siebie badań, 54,6%
częściowo zgodne z badanymi problemami, w przypadku 34% prowadzona
przez nich dydaktyka w ogóle nie wiąże się z badaniami naukowymi. W pytaniu
o przygotowanie do prowadzenia zajęć większość ankietowanych wskazuje na
odpowiedź „trudno powiedzieć” (50,74%), zdaniem 28% odpowiadających ich
jednostka przygotowuje źle do wyzwań dydaktycznych a 21,3% jest według
własnej opinii przygotowywana dobrze. Sporym problemem w wielu
jednostkach jest brak kursu dydaktycznego dla doktorantów i młodych
pracowników, którzy często nie byli wcześniej przygotowywani do pracy ze
studentami.
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Ostatni z bloków związany jest z nauką i jej finansowaniem. Pierwsze
pytanie odnosiło się do finansowania przez macierzystą jednostkę
ankietowanych prowadzonych przez nich badań naukowych. W 67%
przypadków badania są finansowane częściowo lub w całości. Na żadne
finansowanie nie może liczyć 33% doktorantów. Na pytanie o aplikację o
granty w trakcie ostatnich 12 miesięcy pozytywnie odpowiedziało 38%
badanych, negatywnie 62%. Prawie połowa aplikujących (46,6%) nie uzyskała
grantu, 41,15% uczestników studiów III stopnia zdobyła jeden grant, 7,64%
dwa granty a niecały 1% trzy granty.
Niepokojące wnioski nasuwają się po analizie odpowiedzi na pytanie o
prezentację wyników badań w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Co czwarty
doktorant w ogóle nie prezentował wyników; prawie połowa wygłaszała referat
na konferencji krajowej a 37% na międzynarodowej; w wydawnictwach
polskojęzycznych publikowało 33,6% badanych a w obcojęzycznych 31,5%.
Wnioski
Na podstawie powyższego badania rysuje się wizja doktoranta jako
osoby borykającej się z problemami finansowymi, często podejmującej pracę
poza uczelnią (dotyczy to głównie humanistów). W porównaniu z omawianym
okresem nastąpił znaczny progres w finansowaniu doktorantów związany z
wprowadzeniem na uczelnie zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej
(ok. 800zł dla 30% najlepszych doktorantów), w praktyce nadal jest jednak
daleko do zapewnienia przyzwoitego poziomu socjalnego.
Zadowolenie ze studiów doktoranckich jest stosunkowo wysokie, należy
jednak przyjąć, że bardzo duża w tym rola kierowników studiów doktoranckich
w poszczególnych jednostkach. Optymistyczny wydaje się również poziom
aplikowania o granty (pomijając skuteczność ich uzyskiwania). Niepokoić
powinny brak prezentowania wyników badań przez publikacje czy wystąpienia
konferencyjne, spora liczba doktorantów tłumaczy się jednak w tym wypadku
brakiem czasu (który przy niskich bądź braku stypendiów poświęcany jest na
pracę zarobkową) oraz brakiem środków na wyjazdy konferencyjne czy
kwerendy.
Na podstawie omówionego powyżej oraz innych badań należałoby
stworzyć całościową strategię rozwoju studiów doktoranckich w dłuższej
perspektywie czasowej, niestety nikt do tej pory takiego zadania się nie podjął.
Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych „Doktoranci
2011”. W pierwszej części wskazano cel badań, narzędzia badawcze (wraz z
metodą doboru próby) oraz akty prawne regulujące funkcjonowanie studiów
doktoranckich. Analizie poddano studia doktoranckie i uczestników studiów w
obszarach: spraw socjalnych, kształcenia, samorządności doktoranckiej, nauki.
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Abstract
The article presents the results of the survey "Ph.D., 2011". In the first
part of the indicated target research, research tools (including sampling method)
and legal acts regulating the functioning of doctoral studies. Analyzed and participants doctoral studies in the areas of social affairs, education, self-doctoral,
science.
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Adrianna Tymieniecka (UWM)
Wybrane aspekty konkurencyjności na rynku podręczników
Wprowadzenie
W XXI wieku, dobie ciągłych reform związanych z edukacją, a w szczególności zmian dotyczących procesu dydaktycznego, grono osób zainteresowanych tą materią, czyli: władze oświatowe, pedagodzy, rodzice, wydawcy i
wreszcie sprawujący w Polsce rządy, staje przed bardzo trudnymi wyborami.
Realia ekonomiczne panujące w kraju skłaniały przedsiębiorców i wydawców
do podejmowania różnorakich kroków zachęcających do zakupu podręczników
przez nich promowanych. Sytuacja zaczęła zmieniać się w chwili podjęcia
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej decyzji dotyczącej wprowadzenia
ujednoliconego podręcznika dla uczniów z klas pierwszych. Czy tego typu
zmiany są potrzebne i osiągną cel zamierzony przez pomysłodawców? Na razie
jest to pytanie stricte retoryczne.
Celem niniejszego opracowania będzie przedstawienie mechanizmów
warunkujących funkcjonowanie wydawnictw na rynku podręczników. Główna
uwaga zwrócona zostanie na projekt rządowy zakładający wprowadzenie bezpłatnego podręcznika. W ramach konkluzji końcowej podjęta zostanie próba
oceny zasadności działań podejmowanych w ramach reformy podręcznikowej.
1. Historia polskich podręczników po przemianach ustrojowych
Historia piśmiennictwa to ciekawa materia do analizy, za pomocą której
możemy obserwować rozwój kultury na przestrzeni lat. Książki, w tym przede
wszystkim podręczniki, od zawsze były ważnym elementem życia człowieka
jako narzędzie budzące wartości ponadczasowe i przede wszystkim spełniające
funkcję kształcącą1.
Nie sposób byłoby rozpocząć omawiania problemu bez wyjaśnienia tak
kluczowego pojęcia jakim jest konkurencyjność. Etymologia tego terminu
wskazuje, że pojęcie wywodzi się od łacińskiego słowa concurrere co oznacza
”biec razem”2. Natomiast współczesny Słownik języka polskiego odnosi się do
tej definicji w kontekście rywalizacji i współzawodnictwa3.
W literaturze spotkać możemy szeroki wachlarz interpretacyjny pojęcia
konkurencji. Rozpatrywane jednak winno być ono na trzech płaszczyznach:
•organizacji przemysłowych
1

M. Przetaczek, Kształcąca funkcja książki, Wydawnictwo PETRUS, Kraków 2012 s.5.
W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1989 s.275.
3
E. Sobol [red.], Nowy słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2003 s.349.
2
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•chamberlinowskiej
•schumpeterowskiej
Pierwsza z wymienionych koncepcji rozpatruje konkurencję jako zależność między podmiotami występującymi na niedoskonałym rynku. Wzajemny
stosunek poszczególnych firm w tym przypadku wydawnictw, odzwierciedla
odczuwanie skutków kroków podejmowanych przez konkurentów oraz reakcji
na dane posunięcia.
Odmienny pogląd wyraża natomiast druga z przytoczonych płaszczyzn chamberlinowska, która to zakłada, że strategie i możliwe do osiągnięcia wyniki
oraz zamierzone cele, są uwarunkowane specjalnymi zasobami będącymi w
posiadaniu organizacji a także jej umiejętnościami.
Koncepcja schumpeterowska kładzie nacisk na charakter konkurencyjności, ukazując jej niestabilność oraz brak możliwości oszacowania na przyszłość
jej wyników przez wskazane przedsiębiorstwa4.
2. Strategia konkurencji podejmowana przez wydawnictwa
Strategia5 polega na przemyślanym zaplanowaniu długoterminowego
rozwoju danego wydawnictwa, czyli najogólniej rzecz ujmując na wypracowaniu różnorakich działań długoterminowych6.
Musimy jednak zdać sobie sprawę, że nie zawsze działania podejmowane
przez poszczególnych wydawców książek są zgodne z obowiązującym prawem
czy zasadami współżycia społecznego. Jak w większości przypadków, tak również i w tym obszarze występują liczne patologie. W celu zapobiegania tego
typu ujemnym zjawiskom społecznym, podejmowane są liczne działania zmierzające do ograniczenia ich częstotliwości bądź też całkowitego ich wyeliminowania. Przykładem tego typu praktyk jest chociażby podpisanie przez większość wydawnictw Kodeksu dobrych praktyk7. Należy mieć jednak na uwadze,

4

K. Romaniuk Społeczne uwarunkowania koopetycji przedsiębiorstw Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2013 s.15-17.
5
Możemy wyróżnić zasadniczo strategię ogólna i funkcjonalną. Strategia ogólna
dotyczy całości działań podejmowanych przez dane wydawnictwo natomiast funkcjonalna zakłada wybrany obszar działania danego wydawnictwa np. reklamę mająca na
celu zwiększenie ilość kupowanych podręczników. Sama zaś strategia konkurencji jest
utożsamiana za strategią funkcjonalną.
6
M. Leśniewski Konkurencyjność Przedsiębiorstw. Wybrane problemy, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Stowarzyszenie Wyższej
Użyteczności, Toruń 2013s.77.
7
Kodeks Dobrych Praktyk jest to swego rodzaju narzędzie przedsiębiorstw, które
mają na celu pozyskanie jak największej liczby klientów, choć w swym założeniu mają
na celu ochronę przed nieuczciwymi praktykami handlowymi to jednak należy mieć na
uwadze ,że niekiedy same mogą prowadzić do nieuczciwych praktyk handlowych.
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że tego typu kodeksy nie są regulacjami ustawodawcy, lecz ustanawiane są
przez samych przedsiębiorców bądź też przez zrzeszenia8.
Natomiast Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym wskazuje w art.2 pkt 5, iż pod tym pojęciem należy rozumieć: zbiór zasad
postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania w odniesieniu do jednej lub
większej liczby praktyk rynkowych9. Z cytowanego przepisu oraz w odniesieniu
do całości ustawy, wywnioskować można, że nie nakłada ona na przedsiębiorców obowiązku ustalania tego typu Kodeksów, ale niewątpliwie określa ramy
dotyczące granic jakich dany przedsiębiorca nie powinien przekroczyć w przypadku ich tworzenia.
Przykładem wydawnictw, które zaaprobowały tego typu kodeksy jest
wydawnictwo Nowa Era, które to 26 kwietnia 2013 roku jako członek Sekcji
Wydawców Polskiej Izby Książki przyjęło znowelizowany kodeks. Tego dnia
również przepisy wchodzące w życie, swoim zasięgiem objęły większość wydawców edukacyjnych. Założenia wynikające z przyjętego kodeksu zobowiązują wydawcę przede wszystkim do wspierania w wolnym wyborze podręczników
w odniesieniu do nauczycieli, jak i do umożliwiania dostępu do innych wydawnictw ze wskazaniem na zasady merytorycznej konkurencji. Kodeks ten nie
tylko nie popiera, ale kategorycznie zakazuje konkurencji innej niż merytoryczna ze szczególnym zastrzeżeniem zakazu oferowania korzyści w zamian za
wybór danego podręcznika nie związanych z merytoryką. Wydawnictwo to
podkreśla również, że kładzie nacisk na respektowanie zasad odpowiedzialności
społecznej oraz cechuje je najwyższy standard w związku z działalnością jaką
prowadzą10.
3. Reforma dotycząca wprowadzenie ujednoliconego podręcznika
W ostatnim czasie temat podręczników na polskim rynku stał się bardziej
aktualny, a to za sprawą wprowadzenia projektu nowelizującego ustawę o systemie oświaty, która dotyczy ujednolicenia podręcznika dla dzieci z klas pierwszych. Projekt ten zakłada wprowadzenie bezpłatnego elementarza, książki dla
uczniów pierwszego etapu edukacyjnego oraz dotacje do podręczników dla
uczniów klas IV-VI. Co zatem mają na celu tego typu zmiany? Głównym założeniem i zarazem celem ustawy było przede wszystkim uwzględnienie finansowej sytuacji rodziców, która jak wiemy w dobie kryzysu jest bardzo zróżnicowana. W praktyce zdarza się wiele przypadków, kiedy dziecko jest w dużym
8

http://mojafirma.infor.pl/mala-firma/prawo-konkurencji/251541,Czym-sakodeksy-dobrych-praktyk.html Dostęp online: (5.06.2014r.).
9
Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom
rynkowym(Dz.U.NR 171.poz.1206 z poźn.zm).
10
http://www.nowaera.pl/aktualnosci/kodeks-dobrych-praktyk-sekcji-wydawcowedukacyjnych-polskiej-izby-ksiazki-2.html Dostęp online:(5.06.2014r.).
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stopniu ograniczone w możliwościach dostępu do wiedzy z uwagi na brak środków pieniężnych rodziców. Rządowy podręcznik ma więc zapewnić równy start
wszystkim dzieciom.
Słowa zaczęły zamieniać się w czyny, kiedy to 7 marca 2014 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał projekt ustawy nowelizującej system oświaty, w związku z czym Minister Edukacji Narodowej zlecił opracowanie a następnie wydanie podręcznika11.
W wyliczeniach Ministerstwa Edukacji Narodowej związanych z nowelizacją wykazano, że oszczędności na rzecz rodziców mogą osiągnąć w stosunku rocznym nawet do 100 mln. zł. w skali kraju. Działanie takie ma więc odciążyć rodziców w związku z rozpoczęciem edukacji przez dziecko12. Niebywale
istotną kwestią w tej materii jest fakt, iż autorką powstającego już podręcznika
jest Maria Lorek, która w swoim dorobku posiada już liczne publikacje dydaktyczne dla dzieci, co niewątpliwie korzystnie wpłynie na tworzenie jednolitego
egzemplarza z uwagi na możliwość wdrożenia najkorzystniejszych rozwiązań,
wybranych dzięki wieloletniemu doświadczeniu13. Współautorką podręcznika
jest Lidia Wollman, której zadaniem będzie stworzenie części przyrodniczej
podręcznika14.
4. Struktura nowego podręcznika
Nowy podręcznik w swoich założeniach strukturalnych zakłada istnienie
czterech części składowych ze wskazaniem ich realizacji po 3 miesiące na dwie
pierwsze oraz po 2 miesiące na część trzecią i czwartą. Każda z nich treściowo
będzie zawierała wiedzę z zakresu: języka polskiego, matematyki, wiedzy o
społeczeństwie, przyrody. Po wejściu w życie zmian, organy zarządzające dana
szkołą, placówką na szczeblu szkoły podstawowej i gimnazjum będą otrzymywały dotacje celowe, które zobowiążą je do dokonania zakupów podręczników,

11

http://www.men.gov.pl/index.php/aktualnosci/wizyty-krajowe-i-zagraniczneministra/904-darmowy-podrecznik-dla-pierwszaka-prezydent-rp (11.05.2014 r.).
12
http://www.men.gov.pl/index.php/component/cedtag/podr%C4%99cznik? Dostęp online:(12.05.2014r.).
13
Maria Lorek- autorka ujednoliconego podręcznika to nauczyciel dyplomowany ,
pedagog z wieloletnim doświadczeniem w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, jak również absolwentka wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, ale również współzałożycielka: fundacji ekologicznej Wychowanie i Sztuka „Elementarz”,
Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji Początkowej.
14
Lidia Wollman – współautorka zreformowanego podręcznika- adiunkt na wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wykładowca
Wyższej Szkoły Administracji W Bielsku Białej.
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materiałów edukacyjnych. Zmiany będą wprowadzane stopniowo, jak najmniej
inwazyjnie, zachowawczo przez poszczególne lata15.
5. Szanse i zagrożenia związane z wprowadzeniem bezpłatnego podręcznika
Analizując materiał w zakresie słabych i mocnych stron wprowadzenia
rządowego podręcznika, należałoby dokonać wnikliwej analizy w tej kwestii.
Najlepszym narzędziem badania tego obszaru jest niewątpliwie dokonanie analizy SWOT16. Mocną stroną pomysłu, czyli taką, która może być uważane za
najważniejszą jest przede wszystkim uwzględnienie możliwości finansowych
rodziców. Odciążenie budżetu domowego jest bardzo znaczącym aspektem.
Kolejnym pozytywnym akcentem jest na pewno na pewno status własności
podręcznika, który w tym przypadku będzie należał do szkoły, co daje możliwość jego wielokrotnego użycia przez kolejne lata edukacji poszczególnych
roczników.
Do wad koncepcji takiego podręcznika możemy zaliczyć bardzo krótki
czas przeznaczony na jego przetestowanie, a tym samym niemożność dokonania
rzetelnej oceny jego jakości. Minusem jest także brak odpowiednich konsultacji
z nauczycielami, a przecież to właśnie oni są ekspertami z zakresu edukacji
wczesnoszkolnej i powinno się im umożliwić wyrażenie zdania na ten temat.
Inną kwestią jest możliwość strat poniesionych przez budżet państwa z uwagi
na brak występowania transakcji handlowych. Nie istnieją także regulacje
prawne w zakresie przygotowania podręczników przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej, w związku z czym należałoby pomyśleć o wcześniejszym usystematyzowaniu tej kwestii pod względem prawnym.
Jeżeli chodzi o szanse, czyli możliwość wprowadzenia stałych zmian w
kontekście pozytywnych prognoz, to mogą one dotyczyć zerwania ze schematami, które do tej pory towarzyszyły uczniom podczas procesu edukacji w
związku z korzystaniem przez nich z dotychczasowych podręczników. Nowy
bezpłatny podręcznik ma również dać szanse nauczycielom do opracowania
własnych indywidualnych programów nauczania, co umożliwi im wyeksponowanie swojej kreatywności, pozwoli na większą swobodę działania, określi
nowe kierunki pracy z uczniem.
Każdy pomysł, prócz szans na jego zastosowanie i pozytywne wdrożenie, niesie za sobą zagrożenia i niebezpieczeństwa z nim związane. Tak jest i w
tym przypadku. Wprowadzenie bezpłatnego podręcznika może wpłynąć na
bankructwo wielu wydawnictw i księgarni, co z kolei doprowadzi do redukcji
15

http://www.men.gov.pl/index.php/2013-08-03-12-10-01/program-darmowypodrecznik/1003-darmowe-podreczniki-rada-ministrow-przyjela-projekt-ministerstwaedukacji-narodowej Dostęp online:( 11.05.2014r.).
16
Analiza SWOT- pozwala na ocenę danej sprawy pod względem słabych i mocnych stron jak również szans i zagrożeń.
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wielu miejsc pracy i pogorszenia sytuacji ekonomicznej na rynku pracy, która
jak wiemy i tak pozostawia wiele do życzenia. Należałoby zwrócić również
uwagę, że Ministerstwo nie ma zbyt dużego doświadczenia w tworzeniu tego
typu podręczników.
Nie przemyślano również kwestii dotyczących dodatkowych pomocniczych materiałów edukacyjnych, zdaniem wielu znawców przedmiotu, niezbędnych w procesie kształcenia. Wdrażając projekt skupiono się tylko na podręczniku, pomijając tak ważny w procesie dydaktycznym element, jakim są ćwiczenia edukacyjne. Nauczyciele, nie wszyscy, ale zapewne znaczna większość, w
związku z krótkim czasem realizacji projektu, nie jest także przygotowana na
wdrożenie podręcznika, co może prowadzić do obniżenia poziomu nauczania a
w skrajnych przypadkach do niekompetencji17.
6. Sytuacja podręczników szkolnych na tle poszczególny państw Europy
i świata
Kwestia dofinansowania podręczników w poszczególnych państwach
Europy jest już powszechnie praktykowana. Nie zawsze są one zatwierdzane są
przez Ministerstwo, zazwyczaj wybór należy do szkoły. Zdarzają się również
przypadki, kiedy o to rodzice dopłacają do podręczników, gdyż ich refundacja
jest tylko częściowa. Praktykuje się również dokupowanie materiałów dydaktycznych ułatwiających prowadzenie lekcji przez nauczycieli i zakup taki dokonywany jest tylko wówczas, kiedy poprzedza go konsultacja rodziców z nauczycielami i zapadają wspólne uzgodnienia w tej kwestii. Posłużę się tu przykładami niektórych państw europejskich.
W przypadku Czech podręczniki szkolne są wypożyczane uczniom na
czas trwania nauki, czyli na czas roku szkolnego. Po zakończonym etapie nauczania podręczniki zostają zwrócone szkole. Wyjątek stanowią uczniowie klas
pierwszych, którzy dostają podręczniki i nie muszą ich zwracać z powodu na
zawarte w nich duże ilości materiałów ćwiczeniowych. Jeżeli chodzi o ćwiczenia wykorzystywane w klasach późniejszych, to materiały te kupowane są przez
rodziców po uprzednich konsultacjach z pedagogami.
W Niemczech sytuacja wygląda nieco inaczej. Ze względu, że jest to
państwo federacyjne, występuje tu dość duże zróżnicowanie w tej kwestii. Każdy land ma odrębne uregulowania w tym zakresie. Na przykład w Bawarii
uczniowie dostają całkowicie darmowe podręczniki, które to muszą zwrócić po
zakończeniu okresu nauczania. Jednak zdarza się i tak, że to właśnie rodzicie
muszą dopłacać do podręczników szkolnych swoich pociech, jak jest to w przypadku Berlina, gdzie rodzice dopłacają rocznie około 100 euro na ten cel.
W Anglii, Walii oraz Irlandii Północnej, uczniowie szkół publicznych
wypożyczają z placówek szkolnych podręczniki oraz niezbędne pomoce dydak17

http://www.edunews.pl/edytoriale/2536-plusy-i-minusy-rzadowego-podrecznika
(5.06.2014 r.).
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tyczne, po czym są one zwracane po zakończonym etapie edukacyjnym. Ciekawą kwestią jest również fakt, że podręczniki te wybierane są przez samych nauczycieli, ponadto nie ma potrzeby zatwierdzenia ich przez Ministerstwo Edukacji, a drukowane są przez wydawnictwa prywatne.
System włoskiego szkolnictwa z kolei przewiduje natomiast bezpłatne
podręczniki na okres nauczania na poziomie podstawowym, czyli wg systemu
tego kraju przez pierwsze pięć lat nauki. Książki te są wówczas własnością
rodziców, ale bywa, że nauczyciele proszą o dodatkowe materiały edukacyjne i
wówczas koszty ponoszone są w pełni przez rodziców. Podręczniki wymagają
zatwierdzenia przez Ministerstwo, o samym ich wyborze decyduje jednak nauczyciel. Kwestia podręczników we Włoszech w dużym stopniu zbliżona jest
do sytuacji panującej w Polsce. Podobieństwa te najbardziej dotyczą cen książek, które w obu krajach są wysokie.
Na uwagę zasługuje rozwiązanie „ problemu podręcznikowego” w Norwegii. To skandynawskie państwo udostępnia swoim uczniom darmowe podręczniki w formie cyfrowej.
Jak widać sytuacja podręczników na rynku w niektórych zaprezentowanych krajach jest zróżnicowana, pomimo że dąży się do sprowadzenia ich do
wspólnego mianownika, jakim jest odciążenie budżetów domowych rodziców
poprzez częściowe bądź całkowite sfinansowanie podręczników ich dzieci.
Należy mieć na uwadze, że nie każdy kraj ma takie same możliwości. W państwach będących w lepszej sytuacji ekonomicznej niewątpliwie możliwości te
będą większe18.
7. E – podręcznik rozwiązaniem przyszłości?
Sprawa dotycząca wprowadzenia e-podręczników jest przedmiotem debat nie tylko w Polsce, ale również w wielu krajach Europy. Prace związane z
tym problemem prowadzone są na etapie planowania, a w niektórych państwach
już na etapie wdrażania. Wielu znawców przedmiotu twierdzi, że byłoby to
najkorzystniejsze rozwiązanie nie tylko ze względu na odciążenie budżetu państwa i poprawy jakości kształcenia, ale e- podręczniki w dosłownym znaczeniu
odciążyłyby kręgosłupy uczniów, co jest niezwykle ważne szczególnie dla najmłodszych. Wpłynęłoby to w dużym stopniu na wyeliminowanie wad postawy
jakim ulegają uczniowie między innymi ciężkich tornistrów19. Z inicjatywy
Ministerstwa Edukacji Narodowej, Polskie Biuro Eurydice20 przeprowadziło na
18

http://wyborcza.pl/1,75478,15280021,Sprawdz__gdzie_daja_podreczniki_za_darmo.ht
ml Dostęp online:(7.06.2014r.).
19
J. Kordziński, M. Taraszkiewicz Bezpieczna i przyjazna szkoła , Wydawnictwo
WSiP , Warszawa 2009 s.27
20
Eurydice jest to europejska sieć informacji o edukacji zajmuje się ona przygotowywaniem raportów i analiz, które mają na celu zestawienie europejskich systemów
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obszarach innych biur ankietę dotyczącą poziomu cyfryzacji w danym kraju ze
szczególnym uwzględnieniem aspektu dotyczącego e – podręczników, które
zastąpiłyby tradycyjne papierowe podręczniki jego elektroniczną wersją( na
przykład pdf. udostępnianej w trybie online). Analizując wyniki owej ankiety,
na którą odpowiedź przyszła z bliska 20 państw, należałoby zwrócić uwagę na
specyfikę danego kraju, jego tradycję czy poziom rozwoju technologicznego.
Dlatego jednoznacznie można stwierdzić, że każdy przypadek powinien być
rozpatrywany indywidualnie. Francja odniosła się do programu „Cyfrowa szkoła„21 z dużym entuzjazmem i aprobatą, chociaż osąd ten jest oparty dopiero na
wstępnych odczuciach, jako że projekt ten we Francji przechodzi fazę pilotażową. Należałoby zwrócić również uwagę, że francuski departament edukacji
podczas całego przedsięwzięcia nawiązuje ścisłą współpracę z wydawcami,
nauczycielami, a także z producentami narzędzi ICT.
Ciekawa kwestia jawi się także na Słowacji, gdzie tamtejsze Ministerstwo Edukacji Narodowej zaaprobowało projekt eAktovka, który polega na
stworzeniu portalu edukacyjnego udostępniającego podręczniki i wszelkiego
rodzaju książki dydaktyczne potrzebne do nauczania. Od 2012 roku portal ten
testowany jest przez użytkowników, natomiast zadaniem Ministerstwa jest zakup licencji od wydawców na dane pozycje książkowe i nie tylko. Epodręczniki stają się coraz popularniejsze i wydają się być coraz to lepszym
rozwiązaniem dla systemów oświaty wielu państw Europy22.
Konkluzja
Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawia głównie plusy związane z
przeprowadzeniem omawianej wyżej reformy. Uzasadnieniem jest bardzo
szczytny argument opieki państwa nad edukacja najmłodszych. Podnoszą się
głosy, że w przypadku, kiedy zyskują rodzice, tracą wydawnictwa, które do tej
pory utrzymywały się głównie ze sprzedaży podręczników szkolnych. Konsekwencją tego, mogą być redukcje miejsc pracy, a w skrajnych przypadkach
nawet likwidacja tego typu przedsiębiorstw. Z drugiej strony pojawienie się
rządowego elementarza powinno zaktywizować wydawnictwa do przygotowanie konkurencyjnej oferty w przystępnej cenie. Jeżeli nie samego podręcznika,
to obudowy metodycznej do rządowego elementarza.
Warto nadmienić również, iż szkoła i nauczyciel na każdym etapie edukacyjnym ma obowiązek realizować treści podstawy programowej, a nie treści
podręczników. Nie ma żadnego dokumentu zobowiązującego nauczyciela do
edukacji i tako jak została zastosowana polityka edukacyjna w danym kraju. W jej skład
wchodzi 37 biur krajowych ,które funkcjonują w 33 państwach europejskich.
21
Cyfrowa szkoła jest to program dotyczący rozwijania kompetencji uczniów a
także nauczycieli w kwestii poziomu rozwoju technologicznego
22
http://www.cyfrowaszkola.men.gov.pl/index.php/e-podreczniki/199-epodreczniki-w-europie Dostęp online (7.06.2014r.).
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używania podręcznika czy to rządowego czy komercyjnego. Sprawa pozostaje
zatem nadal otwarta. Wydaje się, że zrozumiałe są argumenty Ministerstwa
Edukacji Narodowej i Pani minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej, jednak
oprócz aspektów ekonomicznych, w edukacji najważniejsze jest dziecko i o
prawdziwych efektach zmian będzie można mówić po wdrożeniu i przepracowaniu przynajmniej jednego cyklu trzyletniej edukacji. Ten dystans jest konieczny, aby dokonać rzetelnej oceny trafności i efektywności reformy podręcznikowej.
Streszczenie
Opracowanie dotyczy konkurencyjności na rynku podręczników ze
szczególnym uwzględnieniem sytuacji wprowadzenia bezpłatnego podręcznika
dla uczniów klas pierwszych w Polsce. Dokonana zostaje również analiza
SWOT mająca na celu uwidocznienie szans i zagrożeń oraz wskazanie słabych i
mocnych stron projektu. Rozważania zostają skupione na sytuacji dotyczącej tej
materii w innych krajach Europy. Ważny element stanowi także analiza epodręczników jako czynnika mającego znacznie wpłynąć na rozwój światowej
edukacji w najbliższych latach. W ramach konkluzji końcowej zauważone zostaje, że rząd ukazuje jedynie plusy wdrażanego przez siebie projektu. Należy
pamiętać, że w przypadku pozytywnego zaopiniowania przedsięwzięcia zostanie zamknięta duża liczba wydawnictw, a tym samym dojdzie do redukcji wielu
miejsc pracy, ale o ewentualnych efektach końcowych będzie można mówić
dopiero za parę lat.
Summary
Selected aspects of competition on the textbook market
The study regards competition on the textbook market with particular focus on
the fact of introducing a free textbook for first-grade students in Poland. A SWOT
analysis is performed so as to present the opportunities and threats as well as pinpoint
advantages and disadvantages of the project. The discussion centres on the situation in
this context in other European countries. Additionally, an important element is the
analysis of e-textbooks as a factor to strongly influence the development of global
education in the upcoming years. Within the framework of final conclusions, it has
been noticed that the government demonstrates only the advantages of the project
under implementation. It is worth noting that in the case of a positive opinion of the
undertaking a large number of publishing houses will be closed, therefore causing
large-scale redundancy, however the final results may be discussed only after a few
years from now.
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Artur Lis (KUL)
Przyglądając się sobie samym. Ewaluacja w szkole
Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na
temat funkcjonowania szkoły w obszarach wyznaczonych przez wymagania
państwa:
1. Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na
rozwój uczniów.
2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
4. Uczniowie są aktywni.
5. Respektowane są normy społeczne.
6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem
ich indywidualnej sytuacji.
7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów
edukacyjnych.
8. Promowana jest wartość edukacji.
9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.
10. Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
11. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia
wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu
maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i
wewnętrznych.
12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.
Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez szkołę
wymagań:
• Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez
szkołę.
• Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania
przez szkołę.
• Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez
szkołę.
• Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez
szkołę.
• Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.
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Niniejszy artykuł jest poświęcony ewaluacji w Gimnazjum im. Jana Pawła II w zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie (powiat
biłgorajski, województwo lubelskie).
Pierwszy obszar ewaluacji: Planowanie procesów edukacyjnych w szkole
lub placówce służy rozwojowi uczniów, a nauczyciele stosują różne metody
pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i oddziału. Ewaluacja dowiodła, iż
planowanie procesów edukacyjnych w szkole lub placówce służy rozwojowi
uczniów, a nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb
ucznia, grupy i oddziału. Potwierdziły to ankiety dla uczniów oraz wywiady z
uczniami i nauczycielami po obserwacji zajęć. Większość ankietowanych
uczniów stwierdziło, że współpracowali w szkole z innymi uczniami oraz, że
nauczyciele zrozumiale tłumaczą zagadnienia, potrafią zainteresować uczniów
tematem lekcji. Uczniowie poinformowali również, że sposób nauczania powoduje, że chcą się uczyć, a odnosi się to do większości nauczycieli. Uczniowie w
wywiadach po obserwacji zajęć oznajmili, iż obserwowane lekcje nie różniły
się od innych lekcji prowadzonych przez tych samych nauczycieli. Dodali, że w
czasie zajęć podobało im się tłumaczenie i pomoc nauczyciela, możliwość zadawania pytań, uczestnictwo wszystkich uczniów w wykonywaniu zadania,
rozwiązywanie zadań na tablicy interaktywnej, oglądanie filmu, praca w grupach, gra szkolna, wykonywane doświadczenia.
Nauczyciele w wywiadzie po obserwacji zajęć powiedzieli, iż lekcje które
prowadzili różniły się od innych lekcji tym, że na lekcji panowała większa dyscyplina i zaangażowanie uczniów. Uczniowie byli zestresowani. Różnice w
opinii nauczycieli polegały też na stosowaniu form, metod i środków dydaktycznych. Nauczyciele w wywiadach po obserwacji zajęć podawali następujące
powody używania metod nauczania: lepsze przyswojenie i zapamiętanie nowych treści nauczania, dostosowanie zajęć do potrzeb i możliwości dzieci, dostosowanie do warunków szkoły oraz do tematu.
Kolejny obszar badania: Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność
uczenia się. Przeprowadzone badanie dowodzi, że nauczyciele Gimnazjum w
Turobinie kształtują u uczniów umiejętność uczenia się. Potwierdzają to ankiety
dla uczniów i nauczycieli, obserwacje zajęć oraz wywiad z uczniami. Większość ankietowanych uczniów była zdania, że potrafi się uczyć oraz, że większość nauczycieli wyjaśnia im jak się uczyć i pomaga zastanowić się czego się
nauczyli na większości i połowie zajęć. Ankietowani nauczyciele stwierdzili, iż
co najmniej połowa uczniów potrafi się uczyć samodzielnie. Obserwacja zajęć
wykazała, że nauczyciele stwarzali sytuacje, w których uczniowie mogli podejmować indywidualne decyzje dotyczące uczenia się, często podczas lekcji
wyrażać swoje opinie i podsumować lekcje. Nauczyciele kształtowali u
uczniów umiejętności uczenia się poprzez myślenie i samodzielne rozwiązywanie zadań, stosowanie kart pracy ucznia, pracy w parach, czytanie tekstu, oglądanie filmu, przekazywanie instrukcji do wykonywania zadań i ćwiczeń oraz
stosowanie zachęt do wykonywania określonych czynności. Jak też przez sto-
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sowanie ćwiczeń podsumowujących, wykonywanie i opis eksperymentów,
kształtowanie umiejętności sporządzania rysunków poglądowych, wykonanie
notatek, powtarzanie zdobytej wiedzy oraz tworzenie sytuacji dialogowych i
tłumaczenie niezrozumiałych wyrazów. Nauczyciele tworzyli sytuacje sprzyjające poszukiwaniu przez uczniów różnych rozwiązań na większości obserwowanych lekcji.
Następny obszar badania: Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę
sprzyjającą uczeniu się. Przeprowadzona ewaluacja dowodzi, iż nauczyciele i
uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się. Potwierdzają to ankiety dla
uczniów i rodziców oraz obserwacje zajęć, wywiady z pracownikami niepedagogicznymi i uczniami. Ankietowani rodzice sądzą, że większość nauczycieli
dba o dobre relacje między ich dzieckiem a innymi uczniami oraz szanują ich
dzieci, zaś dzieci ich chętnie chodzą do szkoły. W opinii większości rodziców i
uczniów większość nauczycieli traktuje wszystkich uczniów równie dobrze.
Ankietowani uczniowie stwierdzili, iż od większości nauczycieli otrzymali
wskazówkę, która pomogła im się uczyć, a nauczyciele wysłuchali ich, gdy
mieli potrzebę z nimi porozmawiać. Dodali, że większość czasu, na większości
zajęć wykorzystują na uczenie się, a uczniowie odnoszą się do siebie, na większości zajęć przyjaźnie i pomagają sobie w uczeniu się. Połowa uczniów była
zdania, iż niektórzy uczniowie w szkole są lekceważeni przez innych, zaś druga
połowa była odmiennego zdania. Obserwacje zajęć wykazały, że uczniowie na
wszystkich obserwowanych zajęciach odnosili się do siebie przyjaźnie, na
większości lekcji mieli możliwość wykorzystania popełnionych błędów do
uczenia się.
Obszar badania: Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia
się i wspierają ich w trudnych sytuacjach. Przeprowadzona ewaluacja dowodzi,
że nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w
trudnych sytuacjach. Potwierdzają to ankiety dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz wywiady z uczniami. Większość ankietowanych rodziców jest zdania,
że większość nauczycieli wierzy w możliwości ich dziecka oraz chwali dzieci
częściej niż krytykuje. Ankietowani uczniowie stwierdzili, iż na co najmniej
połowie i więcej zajęć lubią się uczyć, zaś większość nauczycieli pomaga im
jeśli potrzebują wsparcia. Uczniowie w wywiadzie powiedzieli, że pomocne w
nauce na lekcji były tłumaczenia nauczycieli, wykonywane ćwiczenia, sporządzana notatka, słowniki, magnetofon, panująca w klasie atmosfera, zastosowane
na lekcji przysłowia, instrukcje do wykonywanych ćwiczeń, eksponaty, rysunki
poglądowe, pytania zadawane przez nauczyciela, wykonywane doświadczenia,
oglądane albumy ze zdjęciami oraz praca w grupach. Uważają też, że nie ma
trudniejszych zajęć, tylko są różne predyspozycje i poziom edukacyjny
uczniów, a dla uczniów, którzy mają trudności w nauce organizowane są dodatkowe zajęcia. Większość ankietowanych nauczycieli oświadczyło, że większość
uczniów po otrzymani od nich informacji zwrotnych jest zmotywowana do dalszej pracy.
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Obszar badania: Informowanie ucznia o postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się i planować ich indywidualny rozwój. Przeprowadzone badanie dowiodło, że uczniowie są informowani o swoich postępach
w nauce przez większość nauczycieli, zaś ocenianie pomaga im w uczeniu się i
planowaniu ich indywidualnego rozwoju. Potwierdzają to ankiety dla uczniów i
dyrektora oraz przeprowadzone obserwacje zajęć. Z ankiet wypełnionych przez
uczniów wynika, że większość nauczycieli przestrzega zasad oceniania na
większości prowadzonych przez nich zajęć i są oceniani według jasnych i ustalonych zasad. Podczas obserwacji zajęć zauważono, że wszyscy nauczyciele w
większości sytuacji przekazują informację zwrotną dotyczącą efektów pracy
uczniów, zwracają uwagę na elementy lub działania ucznia, które są prawidłowe lub nieprawidłowe. Informacja zwrotna, której nauczyciele udzielali
uczniom informowała ich o poprawności wykonanych zadań, pozwalała
uczniom pokonywać trudności, wykonać ćwiczenia, motywowała ich do pracy,
inspirowała do uczestnictwa w wykonywaniu doświadczeń, dawała uczniom
satysfakcję i zachęcała uczniów do czynnego uczestnictwa w lekcji oraz motywowała do dalszego wysiłku. Większość ankietowanych rodziców uważa, że
sposób oceniania dzieci przez nauczycieli zachęca je do uczenia się. Ankietowani uczniowie wskazali, że podczas oceniania odczuwają przede wszystkim
zadowolenie, mają ochotę uczyć się, postanawiają się poprawić.
Obszar badania: Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom
powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie. Taka organizacja
procesów edukacyjnych pomaga uczniom zrozumieć świat oraz lepiej funkcjonować w społeczności lokalnej. Przeprowadzone badanie pozwala na stwierdzenie, iż organizacja procesów edukacyjnych w szkole umożliwia uczniom
powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie oraz pomaga zrozumieć świat i lepiej funkcjonować w społeczności lokalnej. Potwierdzają to ankiety dla uczniów oraz wywiady z uczniami i nauczycielami. Większość ankietowanych uczniów stwierdziło, że na więcej niż połowie zajęć mieli możliwość
korzystania z tego, czego nauczyli się na innych przedmiotach lub poza szkołą
oraz, że to, czego uczą się w szkole przydaje im się w codziennym życiu. Nauczyciele podczas wywiadu oznajmili, że aby pokazywać uczniom związki
między tym, co dzieje się na lekcji, a wydarzeniami lub sytuacją w najbliższej
okolicy, w Polsce lub na świecie, na poszczególnych przedmiotach starają się
odnieść do środowiska ucznia, najbliższej okolicy, kraju i świata. Również
przez organizację wycieczek, rajdów i realizację projektów. Dodali, iż realizowali następujące działania między przedmiotowe: redagowanie pism użytkowych, synchroniczne omawianie wydarzeń historycznych, realizację projektów
i stworzenie uczniom możliwości uczestnictwa w pokazach naukowych.
Obszar badania: Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się. Czują się odpowiedzialni za własny rozwój. Przeprowadzona ewaluacja pozwala na stwierdzenie, że uczniowie Gimnazjum w Turobinie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się

494

oraz czują się odpowiedzialni za własny rozwój. Ankietowani uczniowie
stwierdzili, iż na lekcjach mieli największy wpływ na atmosferę panującą w
klasie, omawiane tematy i treści, sposób uczenia się, a ich wyniki w nauce zależą głównie od ich zaangażowania, czasu jaki poświęcają na naukę, posiadanych
uzdolnień, pracy nauczycieli oraz atmosfery w klasie. Dodali, że co najmniej
połowa nauczycieli zachęca ich do wymyślania i realizowania własnych pomysłów. Większość ankietowanych nauczycieli oświadczyło, że raz lub kilka razy
w roku dają uczniom możliwość wyboru tematyki lekcji, sposobu oceniania i
wyboru dotyczącego zajęć pozalekcyjnych, metod pracy oraz terminów testów i
sprawdzianów. Obserwacje lekcji wykazały, iż większość nauczycieli rozmawia
z uczniami w jaki sposób będzie prowadzona lekcja. Wszyscy nauczyciele dają
uczniom możliwość zastanowienia się, czego nauczyli się na lekcji. Nauczyciele również umożliwiali uczniom wpływanie na sposób organizowania i przebieg
procesu uczenia się poprzez pracę w swoim tempie podczas wykonywania zadań, rozmowę i zastanowienie się w jaki sposób będą rozwiązywać zadania,
umożliwienie wyboru par do pracy w grupach, formy zapoznania się z treścią
tekstu literackiego, zgłaszania się do konkretnych odpowiedzi podczas wykonywanych ćwiczeń, uczestnictwo w wykonywaniu eksperymentów, decyzje
dotyczące notatek, wyboru przyniesionych eksponatów oraz sędziowanie gier
zespołowych i możliwość zliczania uzyskanych punktów.
Obszar badania: Uczniowie uczą się od siebie nawzajem. Po przeprowadzonym badaniu stwierdza się, że uczniowie tej szkoły uczą się od siebie nawzajem. Świadczą o tym ankiety dla uczniów i nauczycieli oraz obserwacje
zajęć. Większość ankietowanych uczniów oznajmiło, że na co najmniej połowie
i więcej niż połowie zajęć pracowali w grupach lub parach. (26/56) uczniów
zaznaczyło, iż co najmniej na połowie zajęć wykonywali zadania wymyślone
przez siebie lub innych uczniów. Większość ankietowanych nauczycieli
oświadczyło, że wykorzystywało wzajemne uczenie się uczniów przez stosowanie pracy w grupach, pracy w parach i dyskusję na forum, umożliwianie wyrażania opinii przez uczniów, prezentacje uczniowskie, ocenę koleżeńską oraz
przygotowywanie referatów przez uczniów. Obserwacje lekcji dowiodły, iż
wszyscy nauczyciele stwarzają sytuacje, w których uczniowie mogli uczyć się
od siebie nawzajem. Obserwacje zajęć wykazały również, że uczniowie uczą się
od siebie nawzajem wykonując zadania przy tablicy, wspólnie ustalając sposób
rozwiązania problemu, wspólnie rozwiązując zadania oraz słuchając prawidłowych odpowiedzi innych uczniów, pomagając sobie wzajemnie w wykonywaniu zadań.
Obszar badania: W szkole lub placówce stosowane są nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów. Przeprowadzona ewaluacja dowiodła, że
w Gimnazjum w Turobinie stosowane są nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów. Potwierdzają to ankiety dla nauczycieli i dyrektora oraz wywiad z partnerami szkoły i dyrektorem. Dyrektor szkoły w ankiecie i wywiadzie
oznajmił, iż realizacja projektu unijnego "Inwestycja w przyszłość" i stosowane
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w nim nowatorskie rozwiązania mają duży wpływ na rozwój uczniów. Związany jest on: z rozwijaniem umiejętności społecznych, współpracą z innymi
uczniami, nauczycielami, rodzicami, podnoszeniem samooceny uczniów i poczucia własnej wartości, wyrabianiem postaw altruistycznych, np.: niesienie
radości, pomocy innym będącym w trudnej sytuacji, rozwojem zainteresowań
ucznia, wdrażaniem do pracy grupowej, osiąganiem sukcesów w różnych konkursach na miarę swoich możliwości, twórczym rozwiązywaniem problemów i
trudności, praktycznym wykorzystaniem wiedzy, weryfikowaniem własnych
opinii, kształtowaniem właściwej komunikacji interpersonalnej, radzeniem sobie z emocjami oraz uzyskaniem europejskiego certyfikatu umiejętności komputerowych.
Obszar badania: Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. Większość nauczycieli
deklaruje, że kształtują podczas prowadzonych lekcji kompetencje uczniów
zapisane w podstawie programowej, dwóch nauczycieli twierdzi, że ich ten
problem nie dotyczy. Zdaniem większości nauczycieli poszczególne kompetencje uczniów są rozwijane na większości lekcji lub na co najmniej połowie. Podczas większości obserwowanych lekcji nauczyciele kształtowali umiejętności
czytania, umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno w mowie, jak i piśmie, uczenia się jako sposobu zaspakajania
naturalnej ciekawości świata oraz pracy zespołowej i myślenia naukowego.
Rzadziej można było zaobserwować, kształcenie umiejętności odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji uczniów oraz umiejętność pracy zespołowej. Wszyscy nauczyciele deklarują również stosowanie
zalecanych warunków realizacji podstawy programowej. Obserwacje lekcji
potwierdziły opinie nauczycieli na temat stosowania zalecanych warunków i
sposobów realizacji podstawy programowej, a także nabywania wiadomości i
umiejętności, jakie uczeń zdobywa na poszczególnych przedmiotach.
Obszar badania: Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy osiągnięć
uczniów, w tym uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają
skuteczność podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych.
Obszar badania: Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku pracy. W opinii nauczycieli oraz dyrektora, szkoła przygotowuje uczniów do kolejnego etapu edukacyjnego poprzez kształtowanie umiejętności przydatnych na kolejnym etapie kształcenia.
Powyższe fragmenty z raportu poewaluacyjnego pozwalają na kilka
wniosków. Poziom spełnienia wymagań jakie były badane podczas ewaluacji w
szkole jest wysoki i odpowiadający realnej sytuacji. Raport z ewaluacji wykazał
mocne strony, ale także zwrócił ą uwagę na przyszłe możliwe zagrożenia i problemy. Raport dostarcza informacji o opiniach uczniów i rodziców ale także
nauczycieli i pracowników szkoły na temat funkcjonowania szkoły w zakresie
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wymagań badanych przez ewaluację. Co więcej ocena jakiej została poddana
szkoła i jej wyniki dają jej obraz na tle innych placówek w województwie a
nawet kraju. Można się dowiedzieć jakie działania należy wzmacniać i kontynuować, a jakie nowe przedsięwziąć lub zmodyfikować, żeby podnieść jakość
kształcenia. Informacje oraz dane jakie uzyskano dzięki raportowi z ewaluacji
mogą posłużyć do wyznaczenia dalszego kierunku pracy szkoły. Z danych pozyskanych ze wszystkich badanych źródeł wynika, że szkoła obejmuje wszystkich uczniów wszechstronną pomocą i opieką, co nadal powinniśmy utrzymywać i rozwijać. Obserwacje lekcji wykazały, że na lekcjach zbyt mato dało zauważyć się kształcenia umiejętności odkrywania swoich zainteresowań, przygotowania do dalszej edukacji, umiejętności pracy zespołowej, dawania uczniom
możliwości zadawania pytań, podsumowania lekcji, wykorzystywanie przez
nauczyciela technik badawczych.
Streszczenie
Nauczanie w szkołach powinno być celowe, mieć jasno określone zadania, być dobrze zorganizowane, przygotowane i odbywać się w odpowiednim
tempie. Środowisko uczenia się powinno być atrakcyjne a metody pracy nauczycieli oparte na najnowszej wiedzy pedagogicznej. Ważne jest, by zachęcać
uczniów do samooceny i brania odpowiedzialności za proces uczenia się. Wyniki ewaluacji w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Turobinie potwierdzają zaangażowanie zarówno nauczycieli jak i uczniów w proces dydaktyczny.
Summary
Teaching in schools should be targeted, have a clearly defined task, be
well organized, prepared and carried out at an appropriate pace. The learning
environment should be attractive and methods of work of teachers based on
the latest pedagogical knowledge. It is important to encourage students to
self-esteem and take responsibility for the learning process. The evaluation
results in Junior High School John Paul II in Turobin confirm the involvement
of both teachers and students in the teaching process.
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