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WSTĘP

Dorastanie, czyli zmierzanie od dzieciństwa ku dorosłości, jest pięknym, choć 
trudnym okresem w życiu jednostki. Jego szczególne piękno ujawnia się w po-

tencjale człowieka; potencjale, który by odkryć pełnię jednostkowych możliwości, 
nie może ograniczać się do tego, co zostało jej dane przez naturę, lecz musi zostać 
wzbogacony świadomymi działaniami dorosłych. Najlepiej takich dorosłych, którzy 
są dobrze do tej roli przygotowani, czyli specjalistów z zakresu wychowania i kształ-
cenia. Kształcenie i wychowanie, skuteczne, ale działające w imię dobra podmiotu, 
stanowi główny temat, wokół którego koncentrują się zainteresowania Autorów, któ-
rzy złożyli swoje teksty do niniejszego Zeszytu. Celem Autorów jest pokazanie ta-
kich aspektów tych procesów, które umożliwią jak najlepsze działania na rzecz dzieci  
i młodzieży; działania, które dadzą wychowankom trwałe podstawy do sprawnego, 
celowego i świadomego funkcjonowania w okresie ich dorosłości. Tym samym nasze 
rozważania koncentrują się wokół czterech obszarów tematycznych: organizacji życia 
szkolnego, znaczenia edukacji medialnej, znaczącą część tomu poświęcono organi-
zacji różnych aspektów systemu edukacji na poziomie wczesnoszkolnym, a Zeszyt 
dopełniają rozważania Autorów na temat współczesnych form terapii i rekreacji. 

Życie szkolne to wielowątkowy temat obejmujący problemy dotyczące jego głów-
nych aktorów (uczniów i nauczycieli), aspektów procesów wychowania i kształcenia 
oraz spraw organizacyjno-administracyjnych, bez których realizacja powyższych ce-
lów i rozwiązywanie problemów z nimi związanych nie byłoby możliwe. Truizmem 
wydaje się stwierdzenie, iż w szkole najważniejszy jest uczeń. Szkoła funkcjonuje 
po to, by wydobyć jego potencjał. Życie szkolne ucznia to zwracanie uwagi na jego 
rozwój – na jego zarówno mocne strony, jak i te słabe, nad którymi musi jeszcze 
popracować. Uczeń w szkole musi się czuć bezpiecznie, nie może być w jej murach 
anonimową jednostką, lecz podmiotem, na który dorosły-nauczyciel jest szczegól-
nie uwrażliwiony. Nauczyciel musi znać zarówno problemy, jak i potrzeby ucznia  
i potrafić na nie odpowiadać. We współczesnych warunkach społecznych daje się za-
uważyć trend prymatu indywidualizmu jednostki nad potrzebami kolektywu. Na tę 
społeczną potrzebę musi również odpowiadać środowisko szkolne, którego zadaniem 
jest rozwój indywidualności i podmiotowości każdego ucznia. Kluczowym zadaniem 
szkoły jest zatem wspieranie ucznia w jego wysiłkach. Do osiągnięcia pełni rozwoju 
młodzieży potrzebne są autorytety, osoby, na których może się ona wzorować. Do-
brze jest, gdy należą do nich odpowiedzialni nauczyciele, gdyż w przeciwnym razie 
dziecko szuka autorytetów zastępczych, np. bohaterów medialnych, którzy niejed-
nokrotnie okazują się pseudoautorytetami. By uczeń w szkole mógł czuć się dobrze, 
potrzebny jest nauczyciel, pojmowany nie jako osoba wykonująca dany zawód, ale 
jako ktoś o specyficznych predyspozycjach, jednocześnie świadomy konieczności 
celowego kierowania rozwojem dziecka. To nauczyciel, obcując znaczną część dnia  
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8 Aleksandra Kamińska

z dziećmi, kreuje ich zachowania, reakcje emocjonalne czy spojrzenie na świat. Za-
tem od współczesnego nauczyciela wymaga się, by był autorytetem – nie tym in-
stytucjonalnym, lecz by jego cechy osobowe predestynowały go do bycia wzorem  
i przewodnikiem dla młodzieży. Wśród wielu kompetencji nauczyciela szczególnego 
znaczenia nabierają kompetencje komunikacyjne, szczególnie w zakresie komuniko-
wania uczniowi kwestii trudnych czy nieprzyjemnych. Od umiejętności nauczyciela 
w tym zakresie niejednokrotnie zależy dalsze nastawienie ucznia do całego procesu 
edukacji. Stąd wydaje się, iż wśród wielu ról nauczyciela to rola wychowawcy po-
winna dominować nad rolą edukatora, o czym ze względu na wysokie wymagania 
stawiane nauczycielowi jako osobie odpowiedzialnej za kształcenie i osiąganie wyso-
kich wyników przez dzieci w testach zewnętrznych, niejednokrotnie zapominamy. 
Dopełnieniem współpracy między uczniem i nauczycielem, wpływającym na ich 
satysfakcję z przebywania w murach szkoły, są kwestie organizacyjne. Szkoła może 
być zarówno środowiskiem stymulującym ucznia, ale też niejednokrotnie nie jest 
pozbawiona elementów patologicznych. To na jej terenie mamy do czynienia z prze-
mocą, zachowaniami agresywnymi czy też presją wywieraną na uczniów słabszych. 
Szkoła zależy od tworzących ją podmiotów i tylko one mogą ją zmienić w środowi-
sko stymulujące, aktywne, posiadające swoje wizje edukacji szkolnej i je realizujące. 
Szkoła to także wspólnota, której zadaniem jest łączenie tradycji z nowoczesnością. 
Oczywiście dobra współpraca między podmiotami zaangażowanymi w życie szkolne 
nie istnieje, jeśli nie zapewnimy dobrego zaplecza, do którego niezbędne są środki 
materialne. Nie wszystkie gminy mogą sobie pozwolić na wspomożenie dotacji rzą-
dowej w tym zakresie, stąd obserwujemy wiele nierówności, szczególnie w gminach 
wiejskich. Konsekwencją tego zjawiska jest zbędna likwidacja wielu szkół. Szkół,  
w których z powodzeniem są realizowane powyżej wymienione warunki dobrej edu-
kacji, tj. szkół, w których uczeń nie jest anonimowy, przez co placówki te, lepiej niż 
duże miejskie ośrodki, są w stanie odpowiadać na jego indywidualne potrzeby. 

Edukacja medialna należy do jednego z najbardziej zaniedbanych obszarów kształ-
cenia. Mówimy o niej dużo w teorii, lecz z trudem możemy doszukiwać się realizacji 
choćby jej elementów w praktyce edukacyjnej. Dziwi to w kontekście otaczających 
nas realiów. Przecież wszyscy wiemy, iż współczesne dzieci od najwcześniejszych chwil 
swojego życia dorastają w towarzystwie gadżetów elektronicznych i żyją w dwóch wy-
miarach – tym realnym i tym wirtualnym. Wirtualność to nasze kontakty interperso-
nalne, które w coraz mniejszym zakresie są realizowane i pogłębiane poprzez relacje 
bezpośrednie. Wirtualność to także aktywność. Współczesne dziecko nie traktuje no-
wych mediów jako biernego źródła stanowiącego kopalnię informacji, lecz chce być ich 
twórcą (tzw. prosumentem). Wszyscy wiemy o zagrożeniach, które czyhają, szczególnie 
na nieświadomie i ufne dziecko, w świecie wirtualnym. Należą do nich m.in. problemy 
z ochroną naszej tożsamości, dzielenie się danymi wrażliwymi, które niejednokrotnie 
bez większego problemu mogą dostać się w ręce nieuprawnionych do ich odbioru 
osób. Nowe media niosą oczywiście ze sobą nie tylko zagrożenia, ale też niespotyka-
ne wcześniej możliwości, w tym możliwości edukacyjne. To możliwości prowadzenia 
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zajęć za pomocą środków zapośredniczonych, to także nadejście ery cyfrowych, do-
stosowanych do potrzeb i oczekiwań współczesnych uczniów, e-podręczników. Edu-
kacja medialna, wyposażająca ucznia w wiedzę, ale także w tzw. miękkie kompetencje 
wydaje się zatem niezbędnym elementem kształcenia w otaczającej nas rzeczywistości. 
Truizmem jest dzisiaj stwierdzenie, iż wykorzystanie nowych mediów, które są jedynie 
środkiem, bez moralnego obciążenia (tj. same w sobie nie są ani dobre, ani złe), zależy 
od wiedzy nas – dorosłych. Nie tylko od wiedzy, ale również od naszej kreatywności  
i chęci doskonalenia się, pogłębiania wiedzy w tym wymiarze. 

Znaczna część Zeszytu została poświęcona aspektom edukacji przedszkolnej i zin-
tegrowanej. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, iż jest to szczególnie istotny okres eduka-
cji, który odgrywa kluczową rolę m.in. w ukształtowaniu pozytywnej bądź negatyw-
nej postawy dziecka do nauczania szkolnego, utrzymującą się niejednokrotnie przez 
cały okres tzw. edukacji formalnej. To od nas – dorosłych zależy zatem, czy proces 
kształcenia będzie odbierany przez dziecko jako coś atrakcyjnego, rozbudzającego 
jego i tak naturalną ciekawość do świata, czy też szkoła będzie traktowana jako przy-
kry obowiązek. Jednocześnie, ze względu na dyskusje i działania dotyczące otwar-
cia szkół dla sześciolatków, dostrzegamy również proces obniżania wieku, w którym 
dziecko rozpoczyna swoją edukację. Okres przedszkolny  przestaje być czasem bez-
troskiej zabawy, a zaczyna być traktowany jako czas, w którym dziecko uczy się przez 
zabawę. Okres wczesnej edukacji staje się zatem procesem świadomym, nastawionym 
na stymulację rozwoju dziecka, wykorzystania jego naturalnej ciekawości oraz cza-
sem wyrównywania szans między dziećmi. Żyjemy bowiem w realiach, w których 
część rodziców świadoma jest istoty i ważności jak najwcześniejszego rozpoczęcia 
edukacji przez dziecko. Niestety, nie wszyscy rodzice mają warunki, wiedzę i chęci, 
by zapewnić dziecku odpowiednią stymulację. Wczesne etapy edukacji są również 
istotne ze względu na szybki i wszechstronny rozwój dziecka, który następuje w tym 
okresie. Stąd podkreślana powyżej stymulacja nie może dotyczyć jedynie rozwoju 
intelektualnego. Czas dzieciństwa to również czas szybkiego rozwoju fizycznego, spo-
łecznego czy moralnego. By tak się stało, by dobrze wykorzystać i rozbudzić natural-
ne możliwości dziecka, potrzeba specjalnie wykwalifikowanej kadry, która zrozumie 
specyficzne potrzeby najmłodszego ucznia w tym okresie. Szczególnie ważne wydaje 
się częste chwalenie jego postępów oraz dalsze pobudzanie jego entuzjazmu, radości 
płynącej z nauki nowych rzeczy. 

Zeszyt zamykają różnorodne rozważania na temat dostępnych form terapii i rekreacji. 
Wśród wątków podjętych przez Autorów dominują cztery, szczególnie istotne. Pierw-
szym z nich są kompetencje społeczne wychowanków domów dziecka, którzy – jak się 
okazuje na podstawie badań przeprowadzonych przez Ewę Gawlik – osiągają wyższy 
ich poziom, wychowując się w placówkach zbiorowych, co zaprzecza obecnie popular-
nej tezie o potrzebie indywidualizacji wychowania w zakresie pieczy zastępczej. Drugi 
z tematów skupia się na powrocie do metody harcerskiej jako skutecznej formy reso-
cjalizacji w zakładzie poprawczym. W ramach harcerstwa wypracowana została kom-
pleksowa metoda wychowawcza, oparta na prawach, ale i na obowiązkach. Zaangażo-
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wanie w działalność w grupie o pozytywnie socjalizującym charakterze, utożsamienie 
się z nią, uczyło budowy zdrowych relacji społecznych oraz utrwalało powszechnie 
akceptowane w społeczeństwie zasady. Tym samym chroniło wychowanków przed 
zaangażowaniem się w działalność przestępczą, jak i ułatwiało powrót do codzienno-
ści po opuszczeniu murów zakładu. Niestety, metoda ta nie jest już dziś realizowa-
na, ze szkodą dla wychowanków przebywających w zakładach poprawczych. Trzecim  
z podjętych wątków jest edukacja w tzw. zagrodach edukacyjnych. Praktyczne zajęcia 
w zagrodach wiejskich są szczególnie istotne dla współczesnych, przede wszystkim ży-
jących w miastach dzieci. Ułatwiają poznanie pracy na wsi poprzez zabawę w natural-
nym środowisku. To wreszcie sposób na integrację teoretycznych podstaw z różnych 
dziedzin wiedzy. Zeszyt zamyka tekst poruszający kwestię dostępności turystyki dla 
osób objętych różnymi rodzajami niepełnosprawności. Te formy turystyki niejed-
nokrotnie wymagają specyficznej organizacji, m.in. polegającej na dodatkowym 
zaangażowaniu osób pełnosprawnych (tzw. uprawianie turystyki w parach). Tego 
typu aktywność jest szczególnie ważna, gdyż minimalizuje dominującą wśród 
osób niepełnosprawnych świadomość „bycia innym”, dając w zamian poczucie 
zwykłej, przeciętnej i dostępnej dla każdego aktywności wolnoczasowej. 

Wydaje się, iż w niniejszym Zeszycie poruszono najważniejsze kwestie dotyczą-
ce edukacji i wypoczynku współczesnych dzieci i młodzieży. Wszechstronność pod-
jętych zagadnień uwydatnia kompleksowość i istotę procesu dorastania. Pokazuje 
również, iż współczesne procesy edukacyjne, rozumiane zarówno jako kształcenie, 
jak i wychowanie, nie kończą się wraz z osiągnięciem dorosłości. Autorzy w swoich 
przemyśleniach pokazali, iż dobrze przeprowadzony proces edukacji do okresu doro-
słości wpływa na dalsze kształcenie jednostki, na umiejętność rozbudzania przez nią 
oczekiwań względem własnego, nigdy niekończącego się rozwoju. 

Aleksandra Kamińska
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Ryszard Pęczkowski*

MAŁE SZKOŁY – DUŻE PROBLEMY FINANSOWE

Piętnaście lat po rozpoczęciu reformy systemu oświaty polska edukacja znajduje 
się na rozdrożu. Trudno jest wskazać w chwili obecnej taki obszar, który byłby 

wolny od niepożądanych i niekorzystnych dla tego systemu zjawisk. W opinii wielu 
znawców zagadnienia, u podstaw głębokiego kryzysu polskiej edukacji leży szereg 
powodów, ale jeden ma szczególny charakter. Otóż edukację uczyniono narzędziem 
realizacji partykularnych interesów politycznych. Czynią to wszyscy bez względu na 
reprezentowaną opcję ideologiczną. Każda zmiana władzy w resorcie edukacji ozna-
czała, z jednej strony, kwestionowanie dokonań swoich poprzedników, z drugiej, 
wprowadzanie własnych, jedynie słusznych rozwiązań. Wnikliwą analizę tego me-
chanizmu odnaleźć można w opracowaniach autorstwa B. Śliwerskiego (Śliwerski, 
2009, 2015).

Jednym z obszarów, który w sposób szczególny podlegał, i nadal podlega, mani-
pulacjom władz administracji oświatowej różnego szczebla, jest instytucja określa-
na mianem małej szkoły. Jest to pojęcie, które w ostatnich latach odmieniane jest 
na wszystkie możliwe sposoby, używane w różnych kontekstach i sytuacjach. Jest 
przedmiotem dyskusji i sporów, a także coraz częściej źródłem lokalnych konfliktów 
społecznych. Mała szkoła nigdy nie należała do obszaru szczególnego zainteresowania 
władz oświatowych, a na poziomie samorządu terytorialnego postrzegana jest jako 
źródło problemów natury organizacyjnej i ekonomicznej. 

Kategoria mała szkoła nie jest pojęciem, które posiada własną definicję. Najczę-
ściej kojarzona jest z liczbą uczniów do niej uczęszczających. Nieco rzadziej z licz-
bą nauczycieli zatrudnionych lub liczbą oddziałów klasowych (Pęczkowski, 2013, 
s. 29–32). W swoich rozważaniach pod pojęciem mała szkoła rozumiem szkołę  
o pełnej lub niepełnej strukturze organizacyjnej, do której uczęszcza nie więcej niż 
150. uczniów, w której oddział klasowy liczy nie mniej niż 8. i nie więcej niż 25. 
uczniów (Pęczkowski, 2015, s. 32–36).

Mała szkoła w rozumieniu przyjętym powyżej to nie tylko instytucja obecna  
w polskim systemie edukacji; stanowi ona istotny ilościowo element struktury organi-
zacyjnej sieci szkolnej. Świadczą o tym następujące dane statystyczne. W roku szkol-
nym 2005/06 szkoły liczące 150. i mniej uczniów stanowiły około 62% wszystkich 
szkół podstawowych. W roku szkolnym 2014/15, pomimo likwidacji w omawianym 

* Uniwersytet Rzeszowski.
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okresie około 1 500 szkół, odsetek ten wzrósł do poziomu około 65%*. Uwzględ-
niając środowisko funkcjonowania szkoły (miasto, wieś), okazuje się, że małe szkoły 
miejskie to zaledwie nieco ponad 20%, natomiast w środowisku wiejskim stanowią 
one ponad 85% wszystkich szkół podstawowych. Prognozy demograficzne dla Polski 
do 2035 roku jednoznacznie wskazują, iż liczba szkół małych będzie systematycznie 
rosnąć (Pęczkowski, 2013, s. 302–308).

Mała szkoła to nie tylko fakt ilościowy, ale przede wszystkim określone proble-
my natury organizacyjnej i pedagogicznej, których rozwiązanie w najbliższym czasie 
determinować będzie kierunek rozwoju polskiego systemu edukacji. Ze względu na 
ograniczone ramy tego opracowania w dalszej części uwagę skoncentruję na kluczo-
wym w moim przekonaniu problemie, a mianowicie na uwarunkowaniach ekono-
micznych, a dokładniej na zasadach subwencjonowania systemu edukacji w Polsce. 

SYSTEM FINANSOWANIA MAŁYCH SZKÓŁ

Podstawą prawną zasad finansowania systemu edukacji jest publikowane corocznie 
w grudniu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału 
części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kolejnym 
roku budżetowym (Dz.U. 2014, poz. 1977). Obliczanie kwoty ujmowanej jako część 
oświatowej subwencji ogólnej JST dokonywane jest przy użyciu tzw. algorytmu po-
działu. Nie wdając się w szczegółową analizę poszczególnych komponentów, czyni to 
stosowny załącznik do rozporządzenia (Dz.U. 2014, poz. 1977), jednocześnie do-
konując uogólnienia, można przyjąć, iż wysokość subwencji oświatowej w danym 
roku to iloczyn finansowego standardu A, liczby tzw. uczniów przeliczeniowych oraz 
wprowadzonego nieco później wskaźnika struktury zatrudnienia.

Finansowy standard A podziału części oświatowej to kalkulacyjna kwota jednost-
kowa przypadająca na jednego ucznia przeliczeniowego. Obliczana jest corocznie na 
podstawie ilorazu pełnej kwoty subwencji, pomniejszonej o kwotę rezerwy MEN, 
oraz ogólnej liczby uczniów przeliczeniowych. Liczba uczniów przeliczeniowych to 
iloczyn mnożnika liczbowego, tzw. wagi, określonego dla różnych grup uczniów, oraz 
realnej liczby uczniów. Natomiast płacowy wskaźnik struktury zatrudnienia to z ko-
lei wypadkowa nauczycieli zatrudnionych na określonym stanowisku (nauczyciel sta-
żysta, kontraktowy, mianowany i dyplomowany) oraz średniego wynagrodzenia na 
danym stanowisku, wydatków rzeczowych i płacowych dla pracowników administra-
cji i obsługi, zwiększona o wydatki z tytułu pracy nauczyciela na terenach wiejskich 
lub w miastach do 5 tysięcy mieszkańców. To wszystko obudowane zostało wzo-
rami obliczania wartości poszczególnych wskaźników, następnie wprowadzane do 
wzoru podstawowego, który na końcu „wypluwa” wartość subwencji (Dz.U. 2014,  
poz. 1977, załącznik).

*  Wszystkie zlikwidowane szkoły to szkoły małe, natomiast odsetek małych szkól ma charakter przy-
bliżony, gdyż dane statystyczne zawarte w Systemie Informacji Oświatowej są niepełne.
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15Małe szkoły – duże problemy finansowe

Mając na uwadze powyższe, zasadnym dla tej części rozważań jest pytanie: jak 
w obowiązującym systemie finansowania oświaty z budżetu państwa funkcjonują  
małe szkoły?

Analiza kosztów działalności małych szkół z jednej strony, z drugiej zaś wysokość 
subwencji oświatowej, jaką otrzymują te placówki, dowodzi, że istnieją przesłanki 
do sformułowania następującej tezy: małe szkoły, których zdecydowana większość 
funkcjonuje w środowisku wiejskim, stały się ofiarą rozpoczętej w 1999 roku re-
formy strukturalnej i programowej, a w szczególności systemu subwencjonowania 
polskiego systemu edukacji. 

Powyższą tezę uzasadniam następująco. Jednym z naczelnych haseł reformy uczy-
niono konieczność wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży funkcjonu-
jącej w środowisku wiejskim. W opinii reformatorów, jedyną drogą prowadzącą do 
realizacji tego postulatu jest zastąpienie dotychczasowego modelu szkoły wiejskiej 
modelem dużej szkoły miejskiej. Przyjęto, bez jakiegokolwiek uzasadnienia teore-
tycznego lub empirycznego, że duża szkoła miejska to miejsce, w którym poziom 
osiągnięć szkolnych jest wyższy niż w małych szkołach wiejskich, że stwarza ona 
lepsze warunki rozwoju uczniów, a koszt kształcenia w nich jest zdecydowanie niższy. 
Realizację tego rozwiązania wsparto systemem dowozu uczniów z obszarów zamiesz-
kania do nowo utworzonych szkół oraz odpowiednio skonstruowanym mechani-
zmem finansowym, w którym liczba uczniów stanowiła podstawowy parametr ob-
liczania subwencji oświatowej. Oznaczało to, że głównym beneficjentem subwencji 
oświatowej uczyniono szkoły z dużą liczbą uczniów, natomiast szkoły małe skazane 
zostały na permanentne niedofinansowanie, a o dalszym ich funkcjonowaniu decy-
dowały możliwości dotowania jej działalności przez jednostkę samorządu terytorial-
nego z dochodów własnych. Dla większości gmin wiejskich, których możliwości kre-
owania dochodów własnych były, i nadal są, bardzo ograniczone, stworzono sytuację 
co najmniej mało komfortową*. 

Ponadto w algorytmie naliczania subwencji oświatowej uwzględniono szereg 
mnożników preferencyjnych, tzw. wag, których istotą jest możliwość zwiększenia 
liczby tzw. uczniów przeliczeniowych z tytułu funkcjonowania w specyficznych wa-
runkach, na przykład w szkole wiejskiej, w klasie lub szkole dla mniejszości naro-
dowych czy też z powodu niepełnosprawności ucznia. Od samego początku system 
mnożników preferencyjnych został, w moim przekonaniu, skonstruowany wadliwie. 
Szczególnie widoczne jest to w przypadku wagi P1, która umożliwia zwiększenie real-
nej liczby uczniów w szkołach funkcjonujących w środowisku wiejskim oraz miastach 
do 5 tysięcy mieszkańców. Wadliwość tego rozwiązania polega na tym, że jednakowo 
traktowane są szkoły działające na obrzeżach wielkich aglomeracji miejskich, w ma-
łych miasteczkach, jak i szkoły pracujące z dala od ośrodków miejskich, w gminach 

*  Z przeprowadzonej analizy danych dotyczących wysokości dotacji jednostek samorządu 
terytorialnego na realizację zadań edukacyjnych wynika, że w przeliczeniu na jednego ucznia naj-
więcej wydatków ze źródeł innych niż subwencja oświatowa ponoszą gminy, które jednocześnie mają 
najniższe dochody (Herbst, Herczyński i Levitas, 2009, s. 113).
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biednych o bardzo niskich dochodach własnych. W opinii znawców zagadnienia, 
dodatkowe środki finansowane uzyskiwane w oparciu o ten mnożnik adresowane 
są niewłaściwie. Nie uwzględnia się mianowicie na przykład rozkładu gmin z uwagi 
na wysokość dochodów własnych, a gminy bogate i biedne są tak samo traktowane 
(Herbst, Herczyński i Levitas, 2009, 158–160). W efekcie takiego sposobu dystry-
bucji środków w formie subwencji oświatowej szkoły małe funkcjonujące w ubogich 
środowiskach wiejskich otrzymują finansowanie z budżetu państwa na poziomie, 
który nie gwarantuje im możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb, w tym 
przede wszystkim pokrycia kosztów osobowych z pochodnymi. Wymagają one za-
tem znacznego wsparcia finansowego ze strony jednostki samorządu terytorialnego 
w formie dotacji w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wysokością subwencji 
oświatowej a faktycznymi kosztami funkcjonowania małej szkoły.

Wprowadzenie nowych rozwiązań rozpoczęło proces reorganizacji struktury sie-
ci szkolnej w środowisku wiejskim. W efekcie w okresie 2000–2004 zlikwidowano  
w Polsce około trzech tysięcy małych szkół wiejskich. Działania władz samorządo-
wych podejmowane w tym okresie na rzecz reorganizacji sieci szkolnej (czytaj: likwi-
dacji szkół) były w sposób szczególny wynagradzane poprzez uwzględnienie w algo-
rytmie wagi P7, która była dodatkiem finansowym dla gminy na pokrycie kosztów 
związanych z racjonalizacją sieci szkół, a dokładniej rzecz ujmując, były to dodatko-
we środki finansowe dla gmin, które zlikwidowały małe szkoły z przeznaczeniem na 
pokrycie kosztów dowozu uczniów.

Kolejne lata to systematyczne przekształcanie algorytmu naliczania subwencji 
oświatowej poprzez likwidację niektórych wag i dodawanie nowych, co w konse-
kwencji jeszcze bardziej skomplikowało sytuację finansową organów prowadzących 
szkoły. Liczba wag wzrosła z 21. w roku 2000 do 47. w roku 2015. Zniknęły z algo-
rytmu między innymi wagi dotyczące wsparcia systemu dowożenia uczniów do szkół 
i utrzymania świetlic szkolnych, dodano mnożnik kompensujący wielkość subwencji 
zależnie od stopni awansu zawodowego nauczycieli. Zwiększyło to z jednej strony 
wydatki jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów realizacji zadań, 
które przestały być subwencjonowane, na przykład dowóz uczniów do szkoły, pro-
wadzenie świetlic szkolnych. Z drugiej zaś środki, które miały rekompensować lawi-
nowo następujący rozwój zawodowy nauczycieli, nigdy nie pokrywały rzeczywistych 
kosztów z tego tytułu wynikających.

PROPOZYCJA ZMIAN

Uwzględniając powyższe, poprawa kondycji ekonomicznej małych szkół, których 
ponad 95% funkcjonuje w środowisku wiejskim, możliwa będzie wówczas, gdy 
w sposób zdecydowany ulegnie zmianie sposób dystrybucji środków finansowych 
znajdujących się w dyspozycji Ministerstwa Edukacji Narodowej. Realizacja tego 
postulatu wymaga, w moim przekonaniu, dokonania modyfikacji obowiązujących 
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17Małe szkoły – duże problemy finansowe

zasad podziału środków budżetowych, w tym naliczania części oświatowej sub-
wencji ogólnej jednostki samorządu terytorialnego i wprowadzenia nowych. Oto  
ich enumeracja:

1. Zwiększenie udziału części oświatowej subwencji ogólnej jednostki samo-
rządu terytorialnego z dotychczasowego poziomu do wysokości co naj-
mniej 75%. W 2005 roku udział części oświatowej subwencji ogólnej sta-
nowił 64,44% ogólnych wydatków publicznych na oświatę i wychowanie, 
w 2010 – 62,50%, natomiast w 2014 roku spadł do poziomu 61,24% 
(Oświata i wychowanie w roku szkolnym, 2005/06, 2010/11, 2014/15).

2. Pomimo zwiększenia liczby i zakresu szczegółowych zadań szkolnych i po-
zaszkolnych, określanych corocznie w stosownym rozporządzeniu ministra, 
z pięciu w 2000 roku do jedenastu w 2015 udział części oświatowej w wydat-
kach publicznych na oświatę i wychowanie systematycznie maleje.

3. Zmiana definicji pojęcia obszar wiejski. Obecnie obowiązująca definicja, 
sformułowana przez Główny Urząd Statystyczny, określa obszar wiejski jako 
każdy teren położony poza granicami administracyjnymi miast. W takim 
ujęciu 93,4% powierzchni Polski uznawane jest za obszar wiejski, który za-
mieszkuje 38,1% populacji mieszkańców (Kapusta, 2005, s. 57). W miejsce 
dotychczasowego określenia proponuję przyjęcie definicji sformułowanej 
przez Unię Europejską, gdzie obszarem wiejskim określa się teren o gęstości 
zaludnienia 100 osób na km2. Oznacza to, że obszarem wiejskim będzie oko-
ło 83% powierzchni kraju, a zamieszkuje ten obszar 32,5% mieszkańców 
Polski (Kapusta, 2015, s. 58). Przyjęcie powyższej definicji sprawi, że około 
15% korzystających w chwili obecnej z mnożnika preferencyjnego P1 straci 
uprawnienia do tego składnika subwencji, przy czym uprawnienia te utra-
cą szkoły funkcjonujące na obszarach dotychczas uznawanych za wiejskie  
o najwyższych dochodach własnych oraz szkoły funkcjonujące w miastach 
do 5 tys. mieszkańców.

4. Do algorytmu naliczania części oświatowej subwencji ogólnej jednostki 
samorządu terytorialnego należy wprowadzić dwa, w moim przekonaniu, 
istotne mnożniki preferencyjne. Pierwszy z nich to wskaźnik średnich do-
chodów przypadających na jednego mieszkańca danej gminy. Wysokość 
tych dochodów należy uczynić podstawą różnicowania mnożnika. Dla szkół 
pracujących na obszarach wiejskich i niskich dochodach własnych na jed-
nego mieszkańca powinien on być zdecydowanie wyższy niż dla szkół funk-
cjonujących na obszarach, gdzie dochód ten jest wyższy. Drugi to wskaźnik 
bezrobocia, który również należy traktować jako podstawę różnicowania 
wysokości stosownego mnożnika preferencyjnego. Szczególne znaczenie ma 
realizacja tego postulatu dla obszarów wiejskich objętych zjawiskiem bezro-
bocia strukturalnego.
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5. Wprowadzenie do algorytmu naliczania części oświatowej tych dwóch 
wskaźników w praktyce oznaczałoby realną pomoc budżetu państwa dla 
szkół funkcjonujących na obszarach wiejskich o niskich dochodach wła-
snych, pomoc adekwatną do potrzeb i możliwości.

6. Algorytm naliczania części oświatowej subwencji ogólnej jednostki samorzą-
du terytorialnego należy uczynić narzędziem realizacji polityki oświatowej 
transparentnym, zrozumiałym, a nade wszystko stabilnym w swych zasadach 
realizacyjnych, dla wszystkich osób pełniących funkcje kierownicze na róż-
nych szczeblach administracji oświatowej. 

KONKLUZJA

Naprawę polskiego systemu edukacji, po latach polityki oświatowej, która nie-
wiele miała wspólnego z tworzeniem optymalnych warunków rozwoju tego sys-
temu i poszczególnych jego elementów, należy rozpocząć od dokonania zmian  
w mechanizmach subwencjonowania działalności edukacyjnej. Każde inne działanie, 
najbardziej racjonalne i uzasadnione merytorycznie, napotka bardzo szybko na barie-
rę niemożności realizacji wynikających z ogromnych problemów finansowych szkół. 
Ponadto zmiana sposobu finansowania edukacji poprzez część oświatową subwencji 
ogólnej to jedyna, w moim przekonaniu, droga powstrzymania procesu likwidacji 
małych szkół, a tym samym procesu degradacji wielu środowisk lokalnych.
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MAŁE SZKOŁY – DUŻE PROBLEMY FINANSOWE

Słowa kluczowe: mała szkoła, algorytm naliczania części oświatowej, mnożniki preferencyjne

Streszczenie: Artykuł podejmuje zagadnienie finansowania polskiego systemu edukacji 
i wynikające z obwiązujących zasad konsekwencje dla funkcjonowania małych szkół wiej-
skich. Na podstawie analizy stanu aktualnego autor podejmuje próbę określenia koniecznych 
zmian systemu finansowania, co w rezultacie powinno w sposób zdecydowany zmienić sy-
tuację ekonomiczną tych szkół, które zdecydowanie dominują wśród szkół funkcjonujących  
w systemie oświaty.

SMALL SCHOOLS – BIG FINANCIAL PROBLEMS

Keywords: small school, algorithm of calculating educational part, preferential multiplicators

Abstract: The article deals with ways of founding the Polish education system and consequ-
ences that the current situation has at small schools in rural areas. On the basis of the analysis 
of the current situation the author is trying to determine necessary changes in the founding 
system what, as a result, should definitely change economic situation of these schools which 
are apparently in majority among all schools functioning in education system.
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Michał Kowalewski*

OCENIANIE UCZNIÓW WE WSPÓŁCZESNEJ  
I PRZYSZŁEJ PRAKTYCE EDUKACYJNEJ SZKOŁY – 

SZANSE, ZAGROŻENIA, PERSPEKTYWY

Jedną z kategorii, która posłużyć może do próby opisu i charakterystyki dzisiejsze-
go systemu szkolnictwa i realizowanej przez szkołę praktyki edukacyjnej, jest kate-

goria zmiany, a w zasadzie dynamiki zmian, jakie nieustannie dokonują się we współ-
czesnej, otaczającej nas rzeczywistości i znajdują swoje odzwierciedlenie również  
w systemach oświaty i wychowania. Przekształcenia społeczno-gospodarcze, politycz-
ne, ekonomiczne oraz kulturalne, dokonujące się na przestrzeni ostatnich dziesię-
cioleci, wywarły istotny wpływ na obraz dzisiejszego szkolnictwa, kreując odmienne 
wizje uczenia się i nauczania, podyktowane zróżnicowaniem postulatów i oczekiwań 
skierowanych pod adresem szeroko pojętej edukacji. Szkoła, jako instytucjonalna 
placówka realizująca proces kształcenia, poddana została głębokiej transformacji, 
obejmującej jeśli nie całą, to przynajmniej znaczną część praktyki jej funkcjonowa-
nia. Zmianom ulegały podstawy programowe kształcenia ogólnego i przygotowane 
zgodnie z ich wytycznymi programy nauczania, pojawiły się nowe podręczniki za-
wierające treści kształcenia odpowiadające problemom i wyzwaniom współczesnej 
rzeczywistości. Warsztat pracy pedagogów wzbogacono o nowoczesne rozwiązania 
z zakresu metodyki kształcenia, a cywilizacyjny postęp i produkty dynamicznie 
rozwijających się technologii opanowały planowanie i prowadzenie zajęć dydak-
tycznych z uczniami w codziennej nauczycielskiej praktyce zawodowej. W toku 
licznych zmian i przeobrażeń, jakim poddana została dzisiejsza edukacja, modyfi-
kacjom podlegał również system oceniania – jeden z jej najbardziej istotnych i kon-
trowersyjnych zarazem elementów. Ocenianie od zawsze stanowiło przedmiot często 
toczonych dyskusji, a ocena szkolna w zależności od swojej postaci i systemu, na 
podstawie którego była konstruowana, na tle zróżnicowanych założeń filozoficzno- 
-pedagogicznych, obecnych w naukach o wychowaniu, pozostaje obiektem albo pe-
dagogicznej apoteozy, albo ogólnie przyjętej, powszechnej i wnikliwej krytyki.

Ocenianie jest bez wątpienia jednym z najbardziej istotnych elementów w praktyce 
edukacyjnej, jaką realizuje współczesna szkoła. Konstruowanie oceny jest procesem 
złożonym, wymagającym doboru odpowiednich metod, technik i kryteriów, według 
których jest ono przeprowadzane. Stosowanie w szkolnictwie procedur oceniania po-

* Uniwersytet Łódzki.
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dyktowane jest koniecznością kontrolowania osiągania celów kształcenia w dwóch 
wymiarach. W wymiarze indywidualnym, nazywanym mianem pedagogicznego, oce-
nianie sprowadza się do dostarczania uczniowi informacji o efektywności jego procesu 
uczenia się oraz dostosowania do wymagań szkoły (Putkiewicz, 2004, s. 741). W wy-
miarze społecznym ocenianie służy natomiast dostarczaniu społeczeństwu informacji 
o osiąganiu celów, jakie wyznacza ono szkole (Putkiewicz, 2004, s. 741). 

Proces oceniania uczniów i implikacje wynikające z jego stosowania generują sze-
reg istotnych oddziaływań zarówno w wymiarze dydaktycznym, wychowawczym, jak 
i społecznym. 

W wymiarze dydaktycznym ocenę szkolną rozpatrywać można w jej dwóch funk-
cjonalnych aspektach. W węższym określić ją należy jako źródło informacji o wyni-
ku kształcenia wraz ze sposobem ich zakomunikowania uczniowi. W szerszym zaś 
ocenę traktować można jako wskaźnik co najmniej dwóch pozostających ze sobą  
w relacji układów zmiennych – umiejętności i wiedzy uczniów oraz poziomu ich do-
stosowania do określonych przez pedagogię wymagań szkolnych (Putkiewicz, 2004, 
s. 740). Takie ujęcie wprowadza do dziedziny oceniania szkolnego dodatkowy ele-
ment. Mianowicie obok programu kształcenia pojawia się pedagogia pojmowana 
jako układ założeń odnoszących się do pozycji ucznia i natury jego relacji z nauczy-
cielem. W zależności od charakteru i specyfiki tychże relacji ocenianie może polegać 
na ustaleniu stopnia zgodności między wiedzą ucznia a wyznaczonymi kryteriami 
programu – wówczas jego przedmiotem stają się atrybuty natury kognitywnej, może 
również w większym stopniu koncentrować się wokół atrybutów dyspozycyjnych, 
obejmujących swym zakresem na przykład sposoby generowania nowej wiedzy, co 
stanowi odzwierciedlenie i podkreślenie indywidualności rozwoju uczącego się.  
W zróżnicowanych aspektach postrzegać można ocenę także z uwagi na wiadomo-
ści, jakich ona dostarcza. Dla ucznia jest sprzężeniem zwrotnym, informującym  
o stanie jego wiedzy oraz o poziomie opanowanych umiejętności. Stanowi zatem 
niezwykle istotny czynnik zarówno informacyjny, jak i motywacyjny, dzięki któ-
remu uczniowie mogą maksymalizować swoją aktywność edukacyjną, przejawianą  
w procesie uczenia się. W wymiarze dydaktycznym ocena, poza określeniem 
uczniowskich osiągnięć wobec stawianych im wymagań, ujawnia także odpo-
wiedź na pytanie, w jakim stopniu uczniowie wykorzystują potencjał, zdolności, 
a także predyspozycje edukacyjne, jakimi dysponują. Obok edukacyjnego aspek-
tu oceny szkolnej, ujawnia się tutaj także jej znaczenie rozwojowe (Brzezińska  
i Misiorna, 1998, s. 13). Dla nauczyciela ocena jest nie tylko informacją o stanie 
wiedzy jego podopiecznych, ale także o efektach procesu kształcenia i skuteczności 
stosowanych przez niego w codziennej pracy z uczniami metod, technik i sposo-
bów oddziaływań dydaktycznych. Opierając się na uzyskanych w toku oceniania 
szkolnego rezultatach, możliwe jest podjęcie oddziaływań dydaktycznych właściwie 
dostosowanych do aktualnych, zróżnicowanych i indywidualnych potrzeb uczniów  
(Bereźnicki, 2007, s. 423). 
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Dzięki ocenie szkolnej i wiadomościom, jakich ona dostarcza, wartościowaniu 
podlega nie tylko stan wiedzy ucznia, ale również jakość oddziaływań dydaktycz-
nych stosowanych przez nauczycieli, a więc pośrednio skuteczność i rezultaty same-
go procesu kształcenia. R.H. Davis postulował, aby ocenianie interpretować jako: 
„nieustający proces gromadzenia i interpretowania informacji w celu wartościowa-
nia decyzji podejmowanych w trakcie konstrukcji systemu kształcenia” (Davis, Ale-
xander i Yelon, 1983, s. 116). W wymiarze wychowawczym wpływ i oddziaływa-
nie oceniania szkolnego na uczniów widoczny jest chociażby w sferze ich postaw, 
dokonywanych wyborów, przejawianych kierunków i sposobów aktywności oraz 
działania. Oceny szkolne w znacznej mierze determinują uczniowskie nastawienie 
do nauki, wpływają na postrzeganie szkoły, warunkują relacje z nauczycielami, wy-
znaczając niejednokrotnie ich specyfikę, jakość i charakter. Oceny potrafią rozwijać 
i kształtować uczniowskie kompetencje osobowościowe, takie jak na przykład pra-
cowitość, obowiązkowość, sumienność, respektowanie zasad współżycia społecznego  
i norm etycznych. Mniej lub bardziej znacząco oceny mogą także wpływać na kształ-
towanie systemu wartości i moralny rozwój ucznia. W wychowawczym wymiarze 
oceniania nie należy ograniczać się jedynie do eksploracji skutków oceny wiedzy 
i umiejętności uczniów. W praktyce edukacyjnej szkoły istnieje bowiem specjalna 
forma wartościowania nie tylko wiadomości czy kompetencji, ale również postaw 
i zachowań wyrażonych w konkretnych działaniach. Zachowania i postawy przeja-
wiane przez uczniów podlegają oddzielnej ocenie, która w tym przypadku nosi miano 
oceny zachowania, a której istota stosowania, sposoby funkcjonowania, a nawet kon-
sekwencje oddziaływań w obliczu oceny wiedzy i umiejętności zarówno w naukowych,  
dydaktyczno-metodycznych refleksjach i rozważaniach dotyczących szkolnej eduka-
cji, jak i w codziennej pozaszkolnej rzeczywistości, ulegają wyraźnej marginalizacji 
(Stróżyński, 2004, s. 733). Równie rozległe, tak w wymiarze dydaktycznym, jak  
i wychowawczym, oddziaływanie procesu oceniania szkolnego i wynikające z jego 
stosowania konsekwencje zaznaczają się również w sferze społecznej. Jak zauważa  
R. Arends, od szkolnictwa oczekuje się pomocy w dokonaniu selekcji ludzi do róż-
nych ról społecznych i zawodów (Arends, 1994, s. 218). Ujawnia się tutaj selekcyjna 
funkcja szkoły, a narzędziem, które do tego celu służy, jest właśnie ocena i proces jej 
konstruowania. W swoich rozważaniach poświęconych dydaktyce i metodyce na-
uczania Arends podkreśla: 

Na ile dobrze uczeń wykonał sprawdzian, jakie stopnie otrzymał, co sądzi nauczyciel 
o jego możliwościach – wszystko to niesie dalekosiężne skutki dla ucznia i dla społe-
czeństwa. To na tej podstawie decyduje się, kto pójdzie na studia wyższe i na jakie, jaki 
rodzaj kariery zawodowej stanie przed nim otworem, jaka będzie jego pierwsza praca 
i na jakim poziomie będzie żyć (Arends, 1994, s. 219).

Widać tutaj wyraźnie, że ocenianie ucznia ma najszerszy zakres spośród wszystkich 
kierowniczych funkcji, jakimi dysponuje nauczyciel. Konsekwencje tegoż procesu 
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nie ograniczają się jedynie do sfery dydaktycznej czy wychowawczej, ale ujawniają 
się w sposób wyraźny także w wymiarze społecznym, a same oceny szkolne mogą  
w długotrwały i znaczący sposób wpływać na poczucie własnej wartości i świadomość 
własnych możliwości człowieka (Arends, 1994, s. 219).

Selekcja, jakiej dokonują oceny uczniów, zakresem oddziaływania znacznie wykra-
cza poza środowisko szkoły i jej społeczności, znajdując odbicie także w szerszych, 
pozaszkolnych kręgach społecznych. W szkole oceny selekcjonują uczniów głównie  
z uwagi na rezultaty, jakie oni osiągają, i tworzą stereotypową hierarchiczną klasyfika-
cję na „lepszych” i „gorszych”, mniej i bardziej zdolnych. Postrzeganie uczniów przez 
pryzmat otrzymywanych ocen doprowadza często do podziału środowiska szkolne-
go na tych, którym wróży się pełną sukcesów przyszłą edukację i udaną karierę za-
wodową, których utwierdza się w przekonaniu o ich wyższości i wspiera we wszel-
kich działaniach oraz na tych, których skazuje się na edukacyjną porażkę, utwierdza  
w przekonaniu o niższości i sytuuje zarówno ich, jak i ich działania na marginesie 
szkolnej rzeczywistości. 

Wewnątrzszkolne i wewnątrzklasowe podziały szkolnej społeczności, wywołane 
przez towarzyszącą procesowi oceniania i będącą jego wynikiem selekcję, często stwa-
rzają etiologiczne podłoże do powstawania wielu zjawisk zaburzających harmonię 
rozwoju społecznego ucznia. Następstwem ich pojawienia się stają się często nega-
tywne przejawy rywalizacji, wrogość, zazdrość, nawet nienawiść, zaburzające relacje 
interpersonalne i społeczne uczniów z nauczycielami, jak również z kolegami i kole-
żankami z klasy i ze szkoły. Dlatego też społeczny wymiar skutków procesu ocenia-
nia jest niezwykle istotny, choć w dyskusjach nad edukacją często zapominany bądź 
marginalizowany w obliczu czystej dydaktyki. 

We wspomnianych powyżej wymiarach oddziaływania ocen szkolnych – dydak-
tycznym, wychowawczym i społecznym – ujawnia się jeszcze jeden wymiar, choć 
ukryty, to jednak obecny w każdym z nich. Jest nim wymiar psychologiczny, trak-
towany do niedawna jako całkowicie niedostrzegalny i nieobecny. Dziś w naukach  
o wychowaniu poddawany jest on coraz częstszym analizom, coraz częściej ocenianie 
rozpatruje się w aspekcie jego oddziaływań na psychikę ucznia, a obok dydaktyki  
i metodyki istnieje odrębna kategoria teoretycznych rozważań i dociekań nauko-
wych, określana mianem psychologii oceny i oceniania. 

Społeczne i psychologiczne wymiary wartościowania uczniów są zatem równie 
istotne, jak jego wymiary dydaktyczny i wychowawczy. Ich konsekwencje wykra-
czają bowiem znacznie poza granice samego procesu kształcenia, co nakazuje nie-
jako postrzeganie oceniania zawsze jako procesu o wielowymiarowych skutkach 
oddziaływania i uświadamia, jak istotną rolę odgrywa on zarówno w szkolnej, jak  
i pozaszkolnej rzeczywistości. 

Wartościowanie edukacyjnej aktywności uczniów kształtuje u dzieci i młodzieży 
świadomość podlegania mechanizmom oceniania w szkole, podobnie jak w życiu. 
Poprzez pryzmat ocen i procedurę ich konstruowania w uczniowskiej świadomo-
ści może zmienić się postrzeganie szkoły, zmianie mogą ulec postawy i zachowanie, 
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nastawienie do nauki, a nawet do pozaszkolnej rzeczywistości. Wszystko to spra-
wia, że stopień szkolny często staje pierwszoplanowym, nadrzędnym kryterium, na 
podstawie którego uczniowie oceniają swoich rówieśników, co w konsekwencji pro-
wadzi do rozbicia więzów i spójności grupowej oraz utrudnia adaptację z uwagi na 
lęk przed otrzymaniem złej oceny. Lęk w pełni uzasadniony, zdarza się bowiem, że 
ocena szkolna bywa wykorzystywana przez nauczycieli jako środek dyscyplinowania  
i zaprowadzania ładu w klasie i zarazem jako najskuteczniejszy środek motywacyjny. 
Wykorzystywanie stopnia jako kary lub nagrody w rzeczywistości nie spełnia jednak 
funkcji motywacyjnej, wręcz przeciwnie, uczniowie, którzy otrzymują złe stopnie, 
często charakteryzują się obniżonym poczuciem własnej wartości, przestają wierzyć 
w siebie, nisko oceniają swoje możliwości, przejawiają aspołeczne postawy wobec 
kolegów i koleżanek.

Jak pokazuje współczesna szkolna praktyka edukacyjna, oceniając uczniów, 
nauczyciele zapominają o indywidualizacji procesu kształcenia, a dzięki możli-
wości selekcji, jakie stwarza wymierny, cyfrowy stopień, oceniają pojedynczych 
uczniów nie tyle na podstawie ich rzeczywistych osiągnięć czy też realizacji stawia-
nych im wymagań programowych, ile przez pryzmat osiągnięć pozostałych człon-
ków szkolnej społeczności. Pozbawione indywidualizacji oceny uczniów narażo-
ne są na stereotypowość, jaka często pojawia się w toku ich konstruowania przez  
nauczycieli. Cyfrowe stopnie charakteryzuje pewna stałość, na ich podstawie nauczy-
ciel ma ukształtowany obraz ucznia, nie zwracając przy tym uwagi na jego postępy, 
zaangażowanie, wkład pracy i dążenie do poprawy swoich wyników. Tradycyjny sto-
pień zazwyczaj pozbawiony jest jakiegokolwiek komentarza, nie zawsze dostarcza 
więc uczniom informacji dotyczących ich osiągnięć, często nie wskazuje również 
obszarów edukacji, w których wyraźnie zauważalne są jakiekolwiek braki. Nie wy-
znacza tym samym kierunków dalszej pracy celem ich eliminacji i bardziej efektyw-
nego edukacyjnego doskonalenia (Zajdel, 1999). 

Nieprawidłowy system oceniania bądź źle przeprowadzona procedura 
wartościowania edukacyjnych osiągnięć i postępów mogą przyczyniać się do 
niepowodzeń szkolnych, wywoływać u uczniów niechęć do nauki oraz implikować 
powstanie zespołu negatywnych napięć i reakcji nerwowych objawiających się lę-
kiem przed szkołą i obawą przed uczestnictwem w szkolnej społeczności. Dlatego 
tak ważne jest, aby system oceniania zapewniał uczniom poczucie bezpieczeństwa, 
aby ten – bez wątpienia najbardziej stresujący i zarazem kontrowersyjny – element 
systemu edukacji nie implikował żadnych negatywnych skutków w szkolnej czy też 
klasowej rzeczywistości. 

Jest to szczególnie istotne na pierwszym, elementarnym etapie nauczania, w któ-
rym – kierując się dobrem i wszechstronnym rozwojem uczniów – w celu elimi-
nacji wspomnianych uprzednio zagrożeń wprowadzono do praktyki edukacyjnej 
szkoły bezstopniowy, opisowy system oceniania. Ocenianie opisowe zdefiniować  
można jako 
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jedną z form ocen szkolnych dokonań uczniów przyjmującą postać rozbudowanej in-
formacji pisemnej (czasem wzbogaconej bądź zastąpionej formą ustną), zawierającej 
komentarz o procesie uczenia się i postępach w edukacji dziecka (Żytko, 2004, s. 728). 

U podstaw genezy i wprowadzenia oceny opisowej do szkół podstawowych leżało 
przeświadczenie o potrzebie uwzględnienia indywidualności i niepowtarzalności każ-
dego dziecka oraz przekonanie o konieczności podmiotowego, a nie przedmiotowe-
go, postrzegania i traktowania ucznia przez nauczyciela. Wartościowanie edukacyj-
nego wysiłku ucznia miało się odbywać przy wykorzystaniu metod obserwacyjnych, 
których zewnętrzną formą jest opis określający zarówno uczniowskie sukcesy w po-
staci zdobytej wiedzy czy opanowanych umiejętności, uwzględniający wkład pracy  
i poczynione postępy, jak i wskazujący ewentualne trudności w indywidualnym roz-
woju dziecka i wyznaczający kierunki dalszego pedagogicznego działania (Więckow-
ski, 1994, s. 451). Ocena opisowa miała również zapobiegać negatywnym zjawiskom 
selekcji, jakie wywoływał tradycyjny stopień szkolny, oraz spełniać szereg istotnych 
funkcji, których próżno by szukać w ocenianiu cyfrowym. 

Z perspektywy założeń teoretycznych zastąpienie tradycyjnego stopnia słownym 
opisem zmieniało charakter oceniania z selekcyjno-restrykcyjnego na informacyjno- 
-diagnostyczny. Miało to sprzyjać przyjaznej atmosferze w grupie rówieśniczej, wpły-
wać na pozytywne postrzeganie przez ucznia zarówno szkoły, jak i nauczyciela. Dzię-
ki ocenie opisowej uczniowie mieli stać się bardziej twórczy i otwarci, ich rozwój 
nie był bowiem hamowany stresem przed otrzymaniem złej oceny za nieprawidłową 
względem oczekiwań nauczyciela postawę. Wyeliminowane zostało zjawisko wyko-
rzystywania przez nauczyciela stopnia jako kary i środka służącego zaprowadzeniu 
i utrzymaniu klasowej czy też szkolnej dyscypliny. Kreowany przez ocenę opisową 
klimat szkolny miał sprzyjać zaangażowaniu i motywacji do dalszej nauki, z kolei 
aktywność edukacyjna ucznia koncentrować się miała wokół chęci poszukiwania no-
wej wiedzy i nowych doświadczeń, które powinny być nadrzędne względem stopnia.

Przy analizie szeregu zalet i argumentów potwierdzających zasadność zastąpienia 
oceny cyfrowej słownym opisem nasuwa się jednak pytanie o weryfikację i efektyw-
ność proponowanych rozwiązań w szkolnej rzeczywistości. W praktyce okazuje się 
bowiem, iż uwzględnienie szeroko rozumianego indywidualizmu każdego ocenia-
nego ucznia jest niezwykle trudne. W obliczu dążeń zmierzających do zwiększania 
liczebności klas oraz przeładowania treści programowych nauczyciele nie mają czasu 
na dokonywanie wnikliwej obserwacji każdego dziecka, niemożliwe zatem staje się 
szczegółowe rejestrowanie przejawów indywidualnej aktywności edukacyjnej. Czę-
sto zdarza się, że nauczyciele, ograniczeni czasem i skrępowani niemożnością doko-
nywania procesów obserwacyjnych (skierowanych bezpośrednio na poszczególnych 
uczniów), w procesie oceniania opisowego korzystają z gotowych szablonów i pro-
gramów komputerowych, a także innych środków wspomagających formułowanie 
wniosków zawartych w konstruowanym przez nich opisie. W efekcie naraża to oce-
nę opisową na utratę obiektywizmu i indywidualnego charakteru – podstawowych 
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cech, według których miała funkcjonować. W ich miejsce pojawia się szablonowość, 
monoschematyzm, oceny zaś opisowe różnych uczniów wydają się do siebie bardzo 
podobne. Ocena opisowa przestaje tym samym wspomagać i ukierunkowywać dal-
sze działania dzieci, gdyż nie mają one dostępu do obiektywnych informacji zwią-
zanych ze swoimi osiągnięciami i elementami, które wymagają w ich przypadku  
dalszego doskonalenia.

Przy analizie bieżącego stanu realizowanego w praktyce edukacyjnej szkoły oce-
niania uzasadnione wydaje się pytanie o modyfikacje, którym to wartościowanie 
edukacyjnych osiągnięć uczniów winno zostać poddane w najbliższej przyszłości. 
W kontekście tejże refleksji swej aktualności nie tracą wątpliwości dotyczące 
tego, jak prawidłowo przeprowadzać procedurę oceniania i jakie kryteria uznać 
za pierwszoplanowe? Odpowiedzi wymaga również pytanie, co powinno być 
przedmiotem oceniania. Czy skupić się jedynie na aktualnym stanie wiedzy ucznia  
i tym, co w danym momencie potrafi on uzewnętrznić – nadając tym samym ocenie 
charakter aktualistyczny? Czy może podczas oceniania uwzględniać również warun-
ki, w jakich uczeń pracuje, i wyniki, jakie osiąga – skłaniając się ku ocenie o charak-
terze dyspozycjonalnym?

Poddając ocenianie szkolne rozważaniom o perspektywicznym charakterze z pew-
nością warto zastanowić się nad czynnikami, które w największym stopniu determi-
nować będą zadania stawiane przed nim przez współczesne nauki o wychowaniu. 
Indywidualizm i podmiotowość ucznia oraz wspieranie jego wszechstronnego roz-
woju implikują ideę pomiaru edukacyjnych osiągnięć ucznia o wspierającym jego 
rozwój charakterze (Kopaczyńska, 2002, s. 112). Próba definicyjnego ujęcia tejże 
formy weryfikacji uczniowskich osiągnięć wymaga odniesienia się do pojęć oceniania 
i wspierania rozwoju, których zakres pól semantycznych synergicznie współtworzy 
interpretacyjne znaczenie terminu „ocenianie wspierające”.

W najprostszym ujęciu ocenianie to wartościowanie wyników uczenia się oraz 
ich komunikowanie uczniowi (Stróżyński, 2004, s. 733). Wspieranie zaś zdefinio-
wać można jako rodzaj pedagogicznego działania, które polega na stwarzaniu ko-
rzystnych warunków kształcenia i wychowania, sprzyjających szeroko rozumianemu 
rozwojowi podmiotu oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych w osobie ucznia 
lub wychowanka (Okoń, 2004, s. 465). Nadrzędnym zadaniem kategorii wspiera-
nia jest w tym przypadku, obok wykrywania i eliminowania, również zapobiega-
nie występowaniu czynników o dysfunkcjonalnym i dysharmonijnym charakterze, 
powodującym potencjalne zagrożenie w sferze rozwojowej. Ocenianie wspierające 
określić można zatem jako proces wartościowania osiągnięć ucznia, który eksponując 
poziom opanowanej przez niego wiedzy i nabytych umiejętności, dostarcza jedno-
cześnie informacji niezbędnych do wpierania go w jego wszechstronnym rozwoju. 
Pojęcie rozwoju postrzegać należy w szerokim aspekcie znaczeniowym, który swym 
zakresem obejmować będzie zarówno płaszczyznę edukacyjną – w której zaznaczają 
się wpływy oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych, będących wynikiem prak-
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tyki edukacyjnej, jaką realizuje szkoła – jak również płaszczyznę społeczną, w której 
wyraźnie zaznacza się układ określonych interakcji i wzajemnych relacji panujących 
między uczestnikami szkolnej społeczności.

Zagadnienie oceniania szkolnego o wspierającym rozwój ucznia charakterze jest 
coraz częściej przywoływane przez literaturę poświęconą pomiarowi dydaktyczne-
mu oraz ocenianiu szkolnych osiągnięć uczniów. Nie brakuje również swoistych wy-
znaczników czy też funkcji, które owa ocena powinna spełniać – m.in. jest to funkcja 
diagnostyczna, informująca, motywująca, emocjonalna, poznawcza czy instruktażo-
wa (Kopaczyńska 2002). Abstrahując od powyższych przesłanek, warto zastanowić 
się nad warunkami, jakie szkolne ocenianie winno spełniać, by można było nazwać  
je wspierającym. 

Elementarne warunki pozwalające na określenie oceniania mianem wspierającego 
zawierają się w przesłankach leżących u podstaw samej istoty procesu oceniania, me-
todyki konstrukcji oceny i sposobów jej komunikowania uczniom. W perspektywie 
przyjętego założenia wspierania wszechstronnego rozwoju ucznia oraz odwołując się 
do idei dyspozycjonalnego wartościowania jego osiągnięć ocena wspierająca impli-
kuje konieczność rozszerzenia przez nauczyciela jej przedmiotowego zakresu, który 
nie ograniczałby się jedynie do weryfikacji stanu wiedzy i nabytych przez ucznia 
umiejętności, lecz uwzględniałby także kontekst współtowarzyszący procesowi ucze-
nia się. Czynniki tworzące ów kontekst mogą bowiem wymiernie warunkować stan 
wiadomości, jakimi dysponuje uczeń. W świetle wspierania jego rozwoju uwzględ-
nienie w procesie oceniania nakładów pracy, zaangażowania i przejawów aktywności, 
poczynionych postępów oraz poziomu motywacji stwarza szansę na bardziej efektyw-
ne i optymalne ukierunkowanie dalszej edukacyjnej działalności ucznia, co w konse-
kwencji stanowi fundamentalne założenie oceny wspierającej. Kategoria wspierania 
rozwoju generuje ustawiczną konieczność wykrywania i identyfikacji potencjalnych 
sytuacji problemowych (które rozwój ten mogą zaburzać) w celu ich jak najszybszej 
eliminacji i zapewnienia pożądanej jakości wspierania. Zadaniem oceniania wspie-
rającego jest zatem, poza określeniem stanu wiedzy i umiejętności ucznia oraz ich 
zgodności z wymaganiami programowymi, także wykrywanie potencjalnych proble-
mów, poszukiwanie ich przyczyn oraz wskazywanie działań służących ich skutecznej 
eliminacji. Obecność kategorii wspierania w kontekście oceniania szkolnego powo-
duje zmianę jego charakteru funkcjonalnego, który z czysto informacyjnego, jak to 
dzieje się w modelu tradycyjnym, i informacyjno-diagnostycznego, jaki cechował 
ocenianie opisowe, staje się informacyjno-diagnostyczno-instruktażowym i badaw-
czym, poddającym analizie bieżący stan faktyczny oraz poszukującym okoliczności 
będących przyczyną jego zaistnienia.

Wspieranie rozwoju ucznia poprzez szkolną ocenę nie ogranicza się jednak tylko 
do próby poszukiwania etiologicznego podłoża ewentualnych problemów czy trud-
ności, jakie może on napotkać w toku swojej działalności edukacyjnej. W przypadku 
ich zaistnienia niezbędne jest bowiem właściwe ukierunkowanie aktywności ucznia 
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celem ich skutecznej eliminacji. W tym obszarze ujawnia się istota kategorii wspie-
rania przez ocenę, jaką uczeń otrzymuje od nauczyciela. Wspierająca ocena szkolna 
nie tylko diagnozuje bieżący stan faktyczny, informując ucznia o efektach jego dzia-
łalności, ale również ukierunkowuje jego dalszą aktywność poprzez konstruktywne 
wytyczne i wskazówki, służące kompensacji ewentualnych dysfunkcji. 

Podstawę idei wspierania w toku szkolnego wartościowania osiągnięć, oprócz 
poszerzonego zakresu przedmiotowego oceny, stanowi również właściwy sposób jej 
komunikowania uczniowi. Komunikowanie oceny szkolnej określić można jako akt 
komunikacji interpersonalnej, jaka zachodzi między nauczycielem a uczniem i jaka 
służy informowaniu ucznia o osiągniętych wynikach, będących efektem dokonanego 
uprzednio pomiaru zdobytej przez niego wiedzy i opanowanych umiejętności. 
Ten końcowy etap procesu oceniania warunkuje uczniowską interpretację oceny, 
decydując o jej właściwym rozumieniu i akceptowaniu. Sposób, w jaki nauczyciel 
komunikuje oceny swoim podopiecznym, silnie oddziałuje na efektywność i jakość 
percepcji informacji, wywiera wpływ na emocjonalne nastawienie do procesu ocenia-
nia, stymuluje bądź hamuje motywację uczniów do dalszej aktywności edukacyjnej, 
kształtuje relacje panujące między nauczycielem i uczniem, jak również w środowi-
sku uczniowskim. 

W szkolnej rzeczywistości, jak podkreśla B. Niemierko, sposób komunikowania 
oceny uczniowi jest równie istotny, jak jej wysokość (Niemierko, 2002, s. 46). W sy-
tuacji, w której uczeń otrzyma ocenę negatywną, rozumianą jako ta, której wysokość 
z różnych powodów może okazać się niesatysfakcjonująca, to w znacznej mierze od 
sposobu, w jaki zakomunikuje ją nauczyciel, zależeć będzie kierunek działań, jakie 
podejmie jego podopieczny, tj. czy zinterpretuje ją jako karę za niewystarczające opa-
nowanie materiału, czy może jako wskazówkę sygnalizującą, które z obszarów jego 
wiedzy bądź umiejętności wymagają jeszcze zwiększenia nakładów pracy celem ich 
lepszego opanowania.

Właściwe nawiązanie aktu komunikującego ocenę jest niezwykle istotne – za-
równo sama ocena, jak i sposób jej wyrażenia przez nauczyciela decydują bowiem  
o zadowoleniu ucznia z własnej pracy, określają jego miejsce w szkolnej hierarchii oraz 
kształtują motywację do podejmowania dalszej aktywności. Sposób komunikowania 
oceny wzbudzać może w nim uzasadniony niepokój, ocena bowiem zawiera szereg 
elementów nie zawsze pozytywnie wartościujących efekty uczniowskich działań. 

W środowisku uczniowskim zauważyć można pewną charakterystyczną dla pro-
cesów komunikacyjnych prawidłowość polegającą na uważnym słuchaniu i efektyw-
nym zapamiętywaniu treści informacji pochlebnych i pozytywnie wartościujących 
edukacyjne działania uczniów. Krytyczne uwagi, które w postaci informacji nauczy-
ciel kieruje do swoich podopiecznych, częściej słuchane są przez nich nieuważnie,  
a przekazywane treści zapamiętywane fragmentarycznie, czasami wręcz eliminowane 
z pamięci lub przenoszone w sferę emocji jako akty wrogości czy też zarzuty kiero-
wane pod ich adresem. Powyższa prawidłowość, którą psychologia społeczna okre-
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śla mianem efektu pierwszeństwa (Aronson i in., 2012, s. 416), wyznacza pewien 
schemat dla prawidłowego komunikowania ocen szkolnych. Jeśli już sam początek 
wypowiedzi zawierającej w swojej treści ocenę spowoduje zakwalifikowanie komu-
nikatu przez odbiorcę jako zarzutu czy też aktu wrogości, pozwala to przypuszczać, 
że następne informacje nie zostaną uważnie wysłuchane, właściwie zinterpretowa-
ne i zapamiętane przez ucznia. W procesie komunikowania ocen szkolnych istotne 
jest zatem, aby konstrukcję komunikatu zawierającego ocenę rozpocząć od podania 
informacji pozytywnych, które zostaną uważniej wysłuchane, wywołają życzliwe na-
stawienie odbiorcy do nadawcy oraz zwiększą poziom zaufania do informacji, które 
on przekazuje.

Wspomniane uwagi sygnalizują jedynie problem efektywnie funkcjonującego spo-
sobu komunikowania ocen szkolnych o wspierającym rozwój uczniów charakterze, 
odpowiadającego aktualnym postulatom kierowanym pod adresem dydaktycznego 
pomiaru edukacyjnych osiągnięć przez współczesne nauki o wychowaniu. Zagadnie-
niem, któremu z pewnością warto poświęcić więcej uwagi, jest także ogólny model 
komunikacji językowej, jaki panuje we współczesnej szkole, który w znacznej mierze 
determinuje efektywność realizowanej przez nią praktyki edukacyjnej.
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OCENIANIE UCZNIÓW WE WSPÓŁCZESNEJ I PRZYSZŁEJ 
PRAKTYCE EDUKACYJNEJ SZKOŁY – SZANSE, 

ZAGROŻENIA, PERSPEKTYWY

Słowa kluczowe: ocenianie szkolne, wspieranie rozwoju ucznia, praktyka edukacyjna na-
uczyciel, uczeń

Streszczenie: Wartościowanie edukacyjnych osiągnięć uczniów od zawsze stanowiło przed-
miot często toczonych dyskusji, a ocena szkolna w zależności od swojej postaci i systemu, na 
podstawie którego była konstruowana, pozostawała obiektem albo pedagogicznej apoteozy, 
albo ogólnie przyjętej, powszechnej i wnikliwej krytyki. Na przestrzeni ostatnich lat szkoła 
jako instytucjonalna placówka realizująca proces kształcenia poddana została głębokiej trans-
formacji, obejmującej jeśli nie całą, to przynajmniej znaczną część praktyki jej funkcjono-
wania. W obliczu wspomnianych zmian i przeobrażeń uzasadniona wydaje się refleksja nad 
procesem oceniania uczniów realizowanym w praktyce edukacyjnej szkoły, w szczególności  
w kontekście postulatów, jakie pod adresem dydaktycznego pomiaru osiągnięć kierują współ-
czesne nauki o wychowaniu.

ZN_Pedagogika_2016_12_2.indb   31 2016-06-03   14:01:33



32 Michał Kowalewski

PUPIL ASSESSMENT IN THE PRESENT AND THE FUTURE 
EDUCATIONAL PRACTICE OF SCHOOL – OPPORTUNITIES, 

THREATS, OUTLOOKS

Keywords: school assessment, supporting pupils’ development, educational practice,  
teacher, pupil

Abstract: The evaluation of students’ educational achievements has always been a subject 
of discussion, while the school grade, depending on the character and the system basis of 
which it was constructed, remains a subject of apotheosis or thorough criticism. In recent 
years the school, as an institutional institution realizing the educational process, has under-
gone a profound transformation, including if not all, then at least a significant part of the 
practice of its functioning. In the face of these changes and transformations it seems to be 
warranted to reflect on the process of assessing pupils realized in educational school practice, 
particular in the context of demands which contemporary educational sciences direct at the  
educational measurement.
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Joanna Angiel*

W POSZUKIWANIU ŚWIATA WARTOŚCI POPRZEZ 
GEOGRAFICZNE OKULARY

Jak daleko odszedłeś
od prostego kubka z jednym uchem

od starego stołu ze zwykłą ceratą 
od wzruszenia nie na niby

od sensu – od podziwu nad światem....
ks. Jan Twardowski Rachunek dla dorosłego

WPROWADZENIE

Inspiracją i bodźcem do napisania tego rozdziału była chęć pokazania jednejz dróg 
wiodących do szukania, odnajdywania i uzewnętrzniania (np. uczniom, studen-

tom, nauczycielom) wartości tkwiących w środowisku geograficznym, w tym –  
w miejscach naszego życia. Jest to ujawnienie świata widzianego subiektywnie – po-
przez specyficzne okulary geograficzne, zdobywane w życiu zawodowym, w procesie 
poszukiwań i badań, pytań, wątpliwości, rozwiązań, odpowiedzi i ponownych, pozy-
tywnie dręczących pytań badawczych. Nabywanie takiej percepcji odbywa się na geo-
graficznej drodze szukania wartości uniwersalnych, na której można poznać (mentalne 
lub rzeczywiste) punkty i sposoby widzenia świata takich geograficznych mistrzów, jak  
np. Eugeniusz Romer, Wacław Nałkowski czy Gustaw Wuttke. 

Wyzwaniem, przed jakim stoi obecnie dydaktyka geografii, jest przywracanie świa-
ta wartości w edukacji geograficznej uczniów, studentów, nauczycieli. Na uwagę za-
sługuje fakt, że z jednej strony poszukują oni niejako takiego świata, a jednocześnie 
nie dostrzegają go w całym jego bogactwie, tkwiącym w przyrodzie i środowisku 
geograficznym. Znają i cenią wartość wiedzy, dochodzenia do prawdy, ale inne war-
tości są dla nich zakryte. Ich odkrywanie poprzez edukację geograficzną prowadzoną 
wśród i dla uczniów oraz studentów nie musi dokonywać się w podróżach na krańce 
świata, bowiem są one „ukryte” dosłownie za progiem domu, szkoły, uniwersytetu, 
w zetknięciu z miejscami życia, znanymi krajobrazami kulturowymi, środowiskiem 
przyrodniczym, geograficznym – jako całością, a także z ich elementami (Tuan, 

* Uniwersytet Warszawski.
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1987; Jędrzejczyk, 2003). W ten sposób rodziła się myśl o poszukiwaniu wartości na 
geograficznej ścieżce dydaktycznej nad najbliższą rzeką. 

SPECYFIKA GEOGRAFICZNEGO POSTRZEGANIA ŚWIATA

Geografia – jest nie tylko nauką, ale też pewnym sposobem podejścia do życia, sta-
nowi cenne doświadczenie zawodowe i wyznacza drogą życiową. Możemy dzięki 
niej wypracować oryginalny sposób patrzenia na świat. Z całą pewnością jest ono 
m.in. efektem edukacji geograficznej, w wyniku której zdobywa się umiejętności 
i konstruuje wiedzę potrzebną do rozumienia otaczającego świata. Istotny jest tu 
nie tylko proces kształcenia, ale także cechy osobowościowe, motywacje do otwie-
rania się na świat i jego poznawania. Wszystko to tworzy metaforyczne okulary geo-
graficzne. Słowo geograficzne wskazuje na filtr percepcyjny: kulturowy i zawodowy, 
przez który postrzegane jest środowisko geograficzne, krajobrazy, miejsca, obszary 
itp. Geograficzne postrzeganie jest zatem specyficzną percepcją świata, dokonywaną 
przez człowieka wyposażonego w wiedzę geograficzną oraz posiadającego rozmaite 
umiejętności związane z tą dziedziną. Wiedza geograficzna jest tu warunkiem nie-
zbędnym, ale nie jedynym. Jest nim także dar wyobraźni i intuicji. Łącznie z wie-
dzą stanowią one tzw. zmysł geograficzny, rozumiany także w sensie metaforycznym*  
(Wilczyński, 2011). 

W Międzynarodowej Karcie Edukacji Geograficznej UNESCO** zawarto podstawo-
we pytania badawcze, które zadaje sobie geograf. Uzupełniłam je o pytania i frag-
menty, które moim zdaniem powinny się tam znaleźć (wyróżniam je w tekście kur-
sywą) zwłaszcza wówczas, gdy się jest geografem dydaktykiem. Są to pytania: gdzie 
TO jest? Jakie TO jest? Dlaczego TO jest takie (dlaczego TO jest tu/tam)? Jak TO 
powstało, jak się zdarzyło? Jaki TO ma wpływ na...? Jaką TO ma wartość (na różnych 
poziomach taksonomicznych, w tym – duchowym i transcedentalnym) i jakie ma TO 
znaczenie (nie tylko dla człowieka)? Jak TYM się powinno gospodarować dla wspólnej 
korzyści (rozwój zrównoważony) człowieka i środowiska przyrodniczego, którego jest 
on elementem? 

*   Określenie użyte po raz pierwszy przez W. Nałkowskiego, stosowane przez E. Romera, przywoływane 
i ponownie interpretowane w nowych warunkach społeczno-ekonomicznych (m.in. w pracach  
M. Pulinowej, W. Wilczyńskiego, E. Szkurłat, T. Sadoń-Osowieckiej, A. Hibszera, J. Angiel). 
**  Międzynarodowa Karta Edukacji Geograficznej powstała w wyniku prac Komisji Edukacji 
Geograficznej Międzynarodowej Unii Geograficznej w 1992.
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GEOGRAFICZNE POSTRZEGANIE ŚWIATA – METODA 
KRAJOZNAWCZA GUSTAWA WUTTKEGO

Geograficznych okularów używał z całą pewnością profesor Gustaw Wuttke*; uczył 
tego spojrzenia nauczycieli poprzez stosowanie w zajęciach terenowych tzw. metody 
krajoznawczej. Aby określić istotę tej metody, której nazwę nadał profesor Wuttke, 
trzeba zobaczyć go oczami wyobraźni wraz z nauczycielami w terenie, na przykład 
na wydmie, gdzie nachylony nad kępą trawy – szczotlichy siwej unaocznia słucha-
czom jej celową budowę, barwę oraz przystosowanie do życia w trudnych warunkach 
glebowych i specyficznych warunkach geomorfologicznych. Owa analiza prowadzi 
do całościowego postrzegania środowiska geograficznego. Szczotlicha jest tylko jego 
elementem, a także – jednym z ogniw związków przyczynowo-skutkowych, pro-
cesów i zjawisk w nim zachodzących. Profesor przedstawia przy tym i werbalizuje 
swój warsztat badawczy, przedstawia proces myślenia naukowego, na podstawie któ-
rego uczestnicy zajęć terenowych poznają etapy i sposoby zbliżania się do prawdy  
o złożoności i funkcjonowaniu systemu środowiska geograficznego, jego elementach, 
przystosowaniach i powiązaniach. Na podstawie doświadczeń, wnikliwej obserwacji 
ukierunkowanej stosowanej w terenie stawia pytania badawcze, prowadząc uczniów 
do odpowiedzi i konstruowania wniosków – kształcąc w ten sposób ich myślenie 
dedukcyjne. Celowość i istotę metody krajoznawczej podkreśla w następujący sposób: 

Zagadnienia rodzące się z obserwacji rozrastają się i wiążą z innymi – zdawałoby się 
nic nie mającymi wspólnego. Każdy fakt tłumaczy się całym środowiskiem, a środo-
wisko częściowo i tym faktem dopasowanym do otoczenia, przystosowanym do niego. 
Dostrzec ten stosunek, ten ład – to jest zrozumieć konsekwencje i odczuć piękno 
otoczenia, krajobrazu, poznać oblicze danego zakątka naszej ziemi. To jest właśnie 
zadaniem krajoznawstwa (Wuttke, 1961, s. 21).

To jest również jedno z priorytetowych zadań i celów edukacji geograficznej. Jest 
to przykład jednego z podejść do geografii, zwanego przez Wacława Nałkowskiego 
geografią rozumową (Nałkowski, 1968).

W metodzie krajoznawczej Gustawa Wuttke jest miejsce nie tylko na analizy  
i syntezy naukowe, ale także na doznania estetyczne, zadziwienia pięknem, odczuwa-
nie wartości. Dostrzeżenie piękna polskich krajobrazów w bezpośrednim zetknięciu 
z nimi wzmocnione zostaje „malowaniem słowem” ich barw, struktury, zestawień, 
układów, dominant itp. 

Gdy w ten sposób młodzież zapozna się ze swoim środowiskiem – być może wzbudzi 
się w niej stosunek do kraju uczuciowy, miły, miłosny. Dopiero wtedy można mówić 
o miłości ojczyzny, o patriotyzmie. A nawet może nie mówić, bo oczy samym swoim 

*  Gustaw Wuttke (1887–1975) – geograf, przyrodnik i chemik; nauczyciel i badacz, zwolennik 
krajoznawstwa w nauczaniu geografii; dydaktyk geografii zaliczany do grona mistrzów w tej dziedzinie; 
utworzył pierwszą w Polsce pracownię dydaktyki geografii.
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odmiennym błyskiem wyjawią ten intymny stosunek do ziemi i człowieka zamieszku-
jącego tę rodzinną ziemię – ojczystą (Wuttke, 1961, s. 21). 

Jest to inne podejście przez W. Nałkowskiego, zwane geografią malowniczą. Wiele 
jest w niej odniesień do wartości wyższego rzędu niż tylko użytkowe, wiele możliwo-
ści doznań estetycznych, duchowych! Jest ona w dzisiejszych czasach już nieobecna  
w szkolnych podręcznikach i bardzo rzadko stosowana w edukacji akademickiej. 

Rzeki są jednym z elementów środowiska przyrodniczego i geograficznego, na 
przykładzie których można przedstawić różne wartości, jakie w nich tkwią. Aby 
się one ujawniły, musi wpierw nastąpić w człowieku akt woli, chęć ich poszukania. 
Oczywiście, wartości istnieją i poza aktem poznania, bowiem przyroda i jej składowe 
są także, a może i przede wszystkim – wartością obiektywną, „samą w sobie” (autote-
liczną) – wyznaczającą najwyższe cele życia (Tischner, 1984). Ich przeciwstawieniem 
są wartości subiektywne, postrzegane, odczuwane, uznawane i przeżywane. Warto 
je spróbować odnaleźć na przykład właśnie nad rzekami. Może w grupie, może sa-
motnie – z pewnością jednak w ciszy. Pomóc w tym mogą teksty naprowadzające, 
pytania, zdjęcia, sztychy itp. umieszczone tak, jak to bywa na klasycznych ścieżkach 
dydaktycznych – tzn. na tablicach lub w folderach. 

Kategorie wartości, jakich możemy szukać nad rzekami, można rozpatrywać zgod-
nie z ich rangą – np. od najniższej do najwyższej. Podstawę tak powstałej piramidy 
stanowią wartości egzystencjalne i ekologiczne (rzeka i jej dolina jako czynnik, źró-
dło życia oraz miejsce i przestrzeń życia człowieka). Jednocześnie należy pamiętać, 
że rzeka jest źródłem, miejscem i przestrzenią życia nie tylko człowieka, ale i roślin 
oraz zwierząt. A zatem rozpatrzyć trzeba tu także wartość ekosytemów, różnorodno-
ści biologicznej i georóżnorodności, pamiętając przy tym, że są to z zasady warto-
ści niematerialne, nieprzeliczalne na żadne pieniądze (Żylicz, 1997). Istnieją także 
wartości funkcjonalne, w tym gospodarcze i społeczno-kulturowe (np. rzeka – źró-
dło wody, energii, kruszywa; droga wodna – żegluga, transport, źródło wody dla 
przemysłu i rolnictwa, rzeka jako odbiornik wody, miejsce wypoczynku, uprawiania 
turystyki, sportu, miejsce pracy). Część wartości kulturowych stanowi w hierarchii 
wyższą kategorię, np. rzeka może być motywem w sztuce, w architekturze, może 
być związana z obrzędami, zwyczajami, tradycjami, a także wiązać się z nią mogą 
wartości historyczne oraz symboliczne (Gierszewski, 1982). Jeszcze wyżej znajdują 
się wartości estetyczne (piękno samej rzeki, przyrody i krajobrazów nadrzecznych). 
Na tym samym poziomie kategorii można umieścić wartości krajoznawcze – zwią-
zane zarówno z odczuwaniem piękna rzeki, jak i z dochodzeniem do prawdy o niej. 
Rzeka jest często elementem rodzimego krajobrazu, tworzącym jego tożsamość. Ma 
wartość sentymentalną, symboliczną, kulturową – jej obraz lub wspomnienie o niej 
może przywoływać ojcowiznę, własny region, Ojczyznę. Najwyżej umiejscowione 
są wartości metafizyczne, transcedentalne, wiążące się ze sferą sacrum odkrywaną  
i odczuwaną czasami w przestrzeni rzeki – w spotkaniu z nią samą lub miejscami  
i znakami ją przywołującymi, tzw. hierofaniami (Eliade, 1996; Madurowicz, 2002; 
Angiel, 2012). 
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GEOGRAFICZNO-AKSJOLOGICZNA  
ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA NAD RZEKĄ

Dydaktyczne ścieżki przyrodniczo-geograficzne są znane w Polsce od lat 70. ubiegłego 
wieku (Angiel, 2006). Najliczniejsze są ścieżki przyrodnicze, o wiele rzadziej spotkać 
można geograficzne. Te ostatnie przedstawiają najczęściej genezę i cechy charaktery-
styczne danego obszaru, ze szczególnym uwzględnieniem form rzeźby powierzchni 
terenu, z opisem funkcjonowania przyrodniczych zjawisk, procesów i mechanizmów. 
O wiele rzadsze są przypadki ścieżek mających na celu poznanie specyfiki krajobrazu 
kulturowego miasta i umiejętności jego czytania (Angiel, 2008). 

Dzięki zajęciom terenowym na geograficznych ścieżkach dydaktycznych uczniowie 
mogą poznać cechy i wartości środowiska geograficznego. Umożliwiają one łączenie 
rozmaitych podejść: kompleksowego, problemowego, analitycznego i syntetyczne-
go, a także podmiotowego i geograficzno-humanistycznego nastawionego na różnice  
w postrzeganiu i odczuwaniu środowiska przez uczestników. Łączą rozmaite cele edu-
kacyjne, jak np.: rozpoznawanie zróżnicowania przestrzennego elementów środowi-
ska geograficznego oraz ich zmienności czasowej, tworzenie i umacnianie tożsamości 
lokalnej i regionalnej oraz postaw odpowiedzialnych za środowisko, kształtowanie 
hierarchii wartości w swoim życiu i postaw prośrodowiskowych, odkrywanie piękna 
krajobrazu, a także negatywne odbieranie destruktywnych działań, rozwijanie umie-
jętności dostrzegania w danym terenie cech prawidłowego zagospodarowania, ładu 
przestrzennego itp. (Angiel, 2006).

Istnieje potrzeba wyznaczenia pierwszej w Polsce przykładowej ścieżki nadrzecznej 
o charakterze i geograficznym, i aksjologicznym. Byłaby ona ujawnieniem na pod-
stawie tematu RZEKA geograficznego credo dotyczącego ponadczasowych wartości 
geografii jako dyscypliny naukowej (Degórski, 2009), sposobu myślenia i postrze-
gania rzeki przez okulary geograficzne z zastosowaniem ujęcia aksjologicznego (Wil-
czyński, 2009). Z podejściem odkrywającym wartości geografii (Janicki, 2009) oraz 
wartości rzeki, ujmującym je w kategorie i hierarchię (Wojtanowicz, 2009). Byłaby 
to ścieżka, w której przeplatają się podejścia i ujęcia wyżej opisane, zastosowane daw-
ne metody w nowej odsłonie oraz nowe metody wykorzystane do geograficznego  
i aksjologicznego patrzenia na świat – na miejsca, w których mieszkamy, na obiekty, 
elementy środowiska, z którymi się na co dzień spotykamy, ale ich częstokroć nie do-
ceniamy. Widziane byłyby one w perspektywie, będącej odzwierciedleniem geografii 
humanistycznej, która przeciera drogi do 

prezentowania sytuacji niepoddających się kwantyfikacji, związanych z jakościowymi 
aspektami życia człowieka (Szkurłat, 2004, s. 11–12). 

Jest ona nastawiona w sposób szczególny na badanie znaczenia miejsc w życiu czło-
wieka i ich wartościowanie przez niego oraz związane z nimi emocje (Piróg, 2004). 
Taka geografia i edukacja geograficzna „z ludzką twarzą”, nie pomija aspektów egzy-
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stencjalnych i duchowych, ukierunkowanych na poznawanie, doświadczanie i prze-
żywanie wartości – w tym wartości rzeki (Angiel, 2012a).

W pewnej mierze przykładem takiej ścieżki biegnącej brzegami rzeki jest jed-
nokilometrowa trasa wiodąca wzdłuż rzeki Tamizy w London (stan Ontario)  
w Kanadzie. Przywołany jest na niej aspekt geograficzny oraz historyczny rzeki  
i miasta, które – jak brzmi tekst – nie zaistniałoby bez niej. Na tablicach, oprócz 
zaprezentowania charakterystycznych cech geograficznych rzeki (z wykorzystaniem 
fragmentów map i planów miasta), przywołane są różne wartości użytkowe Tamizy, 
zilustrowane odpowiednio poprzez sztychy, grafiki, zdjęcia. Jej wartości symboliczne, 
estetyczne i duchowe zostały wydobyte poprzez krótkie fragmenty tekstów literackich, 
pochodzące np. z książki O czym szumią wierzby (Grahame, 2007). Podobna ścieżka  
z tekstami reprezentującymi patrzenie przez geograficzne okulary (wykorzystanie me-
tody krajoznawczej) z wyeksponowaniem różnych wartości rzeki może być podstawą 
edukacji nad polskimi rzekami, np. nad Wisłą i nad Wartą*, graniczną Odrą**, ale  
i nad innymi, mniejszymi rzekami, jak np. Radunią, Słupią czy Bobrem z zabytko-
wymi, czynnymi do dzisiaj i świetnie prosperującymi małymi elektrowniami wodny-
mi. Ścieżka taka mogłaby powstać także nad rzeką Kamienną; miałaby ona na celu 
przywołanie wartości gospodarczych tej rzeki, która stanowiła ongiś historyczno- 
-gospodarczą oś Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. A także uświadomienie 
obecnie coraz istotniejszych innych jej walorów: turystycznych, wypoczynkowych, 
krajoznawczych oraz edukacyjnych. 

Najtrudniejsze jest, jak już wspomniano, ujawnianie wartości symbolicznych oraz 
duchowych związanych z rzeką oraz szukanie wartości transcedentalnych w różnych 
miejscach w nadrzecznych krajobrazach i ich elementach. Zwłaszcza odkrywanie 
wartości transcedentalnych stanowi dużą trudność, bowiem: 

Zamknąć w słowie sferę sacrum, to tak jakby zamknąć w nim muzykę. A to jest nie-
możliwe. Muzyka wtedy przestaje być muzyką, przestajemy ją słyszeć. Istotą muzyki jest 
kompozycja, wykonanie i słuchanie. Istotą sacrum jest odczuwanie, myślenie, zawsze 
wiara w coś nieuchwytnego. [...] Dopóki jest przekazywana z ust do ust, dopóty żyje, 
zapisana – zdaje się zastygłą maską dawnej głębi i sensu (Madurowicz, 2002, s. 22). 

Ową nieuchwytność i nieokreśloność przywołuje również M.Z. Pulinowa, nakła-
niając do 

ukorzenia się [wobec sacrum – dop. J.A.] w niemym skupieniu. Niech będzie cząstką 
tajemnicy w tobie, niech będzie cząstką tajemnicy świata (Pulinowa, 2005, s. 119). 

A zatem może nie należy tych wartości opisywać na planszach, tablicach czy w folde-
rach ścieżki. Może warto je tylko delikatnie przywoływać poprzez fragmenty tekstów 
literackich (Mazurkiewicz, 1986), refleksje, świadectwa czy też celowe niedopowie-

*    Są to rzeki, których wartości symboliczne odnajdujemy w hymnie narodowym.
**  Istnieje tam interesujące dziedzictwo kulturowo-techniczne wiążące się z szeroko pojętą 
gospodarką wodną.
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dzenia? Wspólne odkrywanie wartości nadrzędnych, przede wszystkim transceden-
talnych, powinno być wcześniej gruntownie i wielokrotnie przemyślane. Takich zajęć 
nie można przeprowadzić bez wcześniejszego przygotowania uczestników, a także  
w zbyt dużej grupie. Wymagają one wcześniejszego poznania uczniów od strony du-
chowej, nawiązania z nimi relacji interpersonalnych, zachowania delikatności i umia-
ru w operowaniu słowami, nieprzekraczania pewnej granicy mentalnej intymności  
(Angiel, 2012b).

Trzeba także samemu poznać takie miejsca nad rzeką, gdzie kontakt z przyro-
dą może stać się spotkaniem z jej wartościami (nie tylko utylitarnymi, ale autote-
licznymi, uniwersalnymi czy też transcedentalnymi). Najtrudniejsze jest znalezienie 
miejsca nad rzeką, a następnie stworzenie atmosfery wyciszenia i zadumy, w której 
możliwe stanie się odkrycie nad nią sfery sacrum. Nieodzowne jest wcześniejsze wy-
ciszenie i skupienie, co nie jest łatwe w dzisiejszym hałaśliwym świecie. Czas milcze-
nia pozwala na głębsze, osobiste duchowe odkrywanie rzeki, na jej kontemplację. 
Umożliwia indywidualne poszukiwanie sacrum wewnątrz siebie i na zewnątrz –  
w odniesieniu do rzeki. Daje szansę dotknięcia jej tajemnicy i misterium. Powstaje 
też pytanie, co warto w trakcie zajęć nad rzeką uzewnętrznić, a co przemilczeć, bo 
nie zdoła się tego ogarnąć słowami? Nadmiar słów może stać się bowiem „klatką”,  
w której można, nawet niechcący, zamknąć czy wręcz zniszczyć tajemnicę sacrum. 
Jakie są zatem proporcje słów i milczenia na temat wartości duchowych rzeki? Wy-
maga to odpowiedniego wyważenia, zależnego od możliwości i umiejętności otwo-
rzenia się na tajemnicę sacrum przez nas i naszych uczniów. Wymaga też odwagi  
i zdobycia się na niemały wysiłek, jakim jest próba podzielenia się takim doświadcze-
niem i odczuwaniem (Angiel, 2012b). A czasem właśnie – przemyślanego milczenia. 
Warto pamiętać, że tego rodzaju zajęcia terenowe w poszukiwaniu wartości rzeki 
należy traktować jako „stwarzanie okazji”, a nigdy – jako obligatoryjne „ćwiczenia  
do zaliczenia”. 

KONCEPT GEOGRAFICZNO-AKSJOLOGICZNEJ ŚCIEŻKI 
DYDAKTYCZNEJ NAD BZURĄ 

Nie spotkałam w Polsce ścieżki dydaktycznej, mającej na celu ujawnianie różnych 
kategorii wartości rzeki, w tym wartości uniwersalnych (prawdy, dobra, piękna). 
Dokonałam zatem próby jej konceptualizacji w terenie, na przykładzie rzeki Bzury  
w Sochaczewie. Zatytułowałam ją Nad Bzurą – w poszukiwaniu wartości i związków 
człowieka z rzeką. 

Pierwszy punkt wyznaczyłam na krawędzi wysokiej skarpy nadrzecznej, w pobliżu 
lokalnego cmentarza. Jest to miejsce stanowiące potencjalny punkt widokowy, z któ-
rego rzekę można podziwiać na długim, niemal pięćsetmetrowym odcinku, przywo-
łując jej walory estetyczne i krajobrazowe. Obecnie jednak służy ono, niestety, jako 
przycmentarny śmietnik. 
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Historia lokalizacji sochaczewskiego zamku jest ściśle związana z ukształtowaniem 
powierzchni terenu: z doliną rzeki, jej krawędzią, wysoczyzną polodowcową i samą 
rzeką jako linią strategiczną. Fenomen tego miejsca (genius loci) powinien być wydo-
byty przez geograficzny, kompleksowy jego opis – odczytanie krajobrazu historyczne-
go oraz kulturowego. Tu byłby kolejny punkt przywołujący rzekę jako wartość egzy-
stencjalną, ważny czynnik lokalizacji grodu oraz jej wartość strategiczną. W tym też 
punkcie nieodzowne byłoby przedstawienie rzeki jako granicy frontu wrześniowego 
1939 roku. Bitwa nad Bzurą była największą bitwą w kampanii wrześniowej. Na jej 
linii armia generała Kutrzeby rozpoczęła kontrofensywę przeciwko niemieckim na-
jeźdźcom, agresorom kierującym się ku Warszawie. 

Schodzimy ku rzece, jej brzegom. Ich stan wiele mówi o odwróceniu się ludzi  
i miasta od rzeki. W dnie doliny jest obecnie tor motocrossowy, z pewnością potrzebny 
pewnej grupie ludzi. Zajmuje on jednak miejsce reprezentacyjne, miejsce u podnóża 
zamkowego wzniesienia. Warto postawić więc znak zapytania o tę lokalizację – nie 
negując i takiej potrzeby wypoczynku (która mogłaby być realizowana gdzie indziej). 
Warto bowiem wytyczyć w tym miejscu, u stóp zamku, aleję czy ścieżkę spacerową,  
a także – równolegle np. trasę rowerową, jak to uczyniono w innych miastach 
nadrzecznych po to, by mentalnie przywrócić rzekę mieszkańcom miasta i okolic 
poprzez ujawnienie jej różnych wartości. Tędy mógłby przebiegać fragment ścieżki, 
na której znalazłyby się plansze, a na nich teksty, profile, szkice dotyczące rzeki i ele-
mentów jej doliny, z opisem wartości tego ekosystemu, wartości rzeki jako korytarza 
ekologicznego; można tu przywołać nazwy gatunkowe drzew i roślin zielnych oraz 
gatunki zwierząt typowych dla tej formy terenu, obszarów zalewowych i nadzalewo-
wych, dla tutejszych siedlisk, łęgów nadrzecznych – i ich powiązań z innymi elemen-
tami środowiska (metoda krajoznawcza). Tu mogą przemówić teksty ukierunkowu-
jące uwagę na postrzeganie piękna rzeki, jak również tablice z krótkimi opowieściami 
o Bzurze (o jej wartościach egzystencjalnych i kulturowych), przywołanymi przy-
wołanych przez starszych mieszkańców (Olaczek, 2002). Z mostu można obserwo-
wać dolinę Bzury w jej profilu podłużnym i poprzecznym, uświadomić sobie piękno 
rzeki, która była i nadal może być motywem w sztuce, w tym – w malarstwie. Dalej,  
200 metrów w dół rzeki, była kiedyś przystań żeglarska dla łodzi i kajaków. Obecnie 
nie ma po niej śladów. Tu powinien być kolejny punkt ścieżki – mówiący o koniecz-
ności przywrócenia pamięci społeczno-kulturowej wartości Bzury (wypoczynek, 
sport, turystyka nad jej brzegami) i przywołujący tożsamość społeczności lokalnej 
organicznie kiedyś związanej ze swoją rzeką. Jak cenna była dla nich rzeka i owa 
przystań – opowie tekst na tablicy ścieżki zilustrowany np. zdjęciami wyciągniętymi 
z albumów rodzinnych przywołującymi jej społeczne wartości. 

Ostatni punkt ścieżki dotyczący poszukiwań sfery sacrum nad rzeką nie musi być 
zlokalizowany przy kościele w Sochaczewie usytuowanym nad Bzurą (a jednocześnie 
przy hałaśliwej drodze samochodowej). A właściwie – nie powinien tam być. Trzeba 
go poszukać samemu. I nie musi tam się znajdować tablica informacyjna. Gdyby 
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jednak istniała – mogłyby być na niej przywołane teksty uświadamiające, czym są 
wartości duchowe związane z rzeką, które miejsca i jakie ich elementy mogą two-
rzyć sferę sacrum, jakie są wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania tych poszukiwań  
i odkryć. A może w tym celu nie jest potrzebna taka tablica. Można by w tym przy-
padku zastosować technikę mp3 z nagraniem takiego tekstu, wraz z wątkami poetyc-
kimi, sakralnymi. Pamiętać bowiem należy, że ma to być jedynie okazja stworzona do 
poszukiwania sfery sacrum nad rzeką. 

ZAKOŃCZENIE

Wiele jest dróg, metod i form zajęć umożliwiających rozpoznawanie wartości w życiu 
i w środowisku życia człowieka. W artykule przedstawiłam tylko przykład ich poszu-
kiwania i odnajdywania nad rzeką. 

Najlepiej byłoby, aby taką ścieżkę nad rzeką utworzyli sami uczniowie ze wspar-
ciem merytorycznym nauczyciela! Nie musi to być jednak koniecznie ścieżka z ta-
blicami. Ważne jest, by wiodła wzdłuż brzegów rzeki (miejscami może i w poprzek, 
przez mosty!) oraz jednocześnie... w głąb umysłu i serca. Wymaga ona ujęcia geogra-
ficznego (fizyczno-geograficznego oraz geograficzno-humanistycznego) połączonego 
z ujęciem aksjologicznym Wymaga skupienia i refleksji. A przede wszystkim... ciszy 
wewnętrznej. Albowiem wartości (w tym przypadku – rzeki) nie tylko się poznaje, 
ale przede wszystkim się je przeżywa...    
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W POSZUKIWANIU ŚWIATA WARTOŚCI POPRZEZ 
GEOGRAFICZNE OKULARY

Słowa kluczowe: edukacja geograficzna, edukacja aksjologiczna, percepcja miejsca, wartości 
uniwersalne, wartości rzeki, ścieżka dydaktyczna 

Streszczenie: W rozdziale przedstawiono specyfikę geograficznego postrzegania świata, meta-
forycznie nazwanego okularami geograficznymi. Została ona przywołana m.in. w Międzynaro-
dowej Karcie Edukacji Geograficznej UNESCO poprzez zestawienie pytań badawczych, jakie 
zadaje geograf. Taka specyficzna percepcja uwidacznia się także w tzw. metodzie krajoznawczej 
Gustawa Wuttkego, w której splatają się różne wątki poznawcze oraz emocjonalne, istotne 
w edukacji regionalnej oraz edukacji aksjologicznej. Wielorakie wartości środowiska geogra-
ficznego zestawione zostały na przykładzie rzek, które są ich elementem. Wartości te zostały 
zilustrowane na przykładzie rzeki Bzury w Sochaczewie, dla której opracowano koncepcję 
geograficzno-aksjologicznej ścieżki dydaktycznej.

IN SEARCH OF THE WORLD OF VALUES THROUGH 
GEOGRAPHICAL GLASSES

Keywords: geographical education, axiological education, perception of place, universal va-
lues, values of rivers, educational trail

Abstract: Author presents the specificity of geographical perception of the world, which is 
metaphorically called geographical glasses. It has been referred to, inter alia, in International 
Charter on Geographical Education by listing research questions raised by a geographer. Such 
specific perception is also noticeable in Gustaw Wuttke’s sightseeing method, which combines 
diverse cognitive and emotional motives crucial for both regional and axiological education. 
Various values of geographical environment have been collated with regard to the rivers. 
These values are illustrated on the example of the Bzura river in Sochaczew, for which a con-
cept of a geographical-axiological educational trail has been developed.
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DZIECKO W KULTURZE SZKOŁY

Głównym celem szkoły jest kształcenie i wychowywanie. Szkoła czyni to na wie-
le sposobów. Do najważniejszych zadań szkoły należy przekazywanie kultury. 

Chodzi o kulturę środowiska lokalnego, ale także kraju czy szerszego regionu. Zada-
nie to nie jest łatwe i, choć zanurzeni jesteśmy w kulturze, świadome jej przekazywa-
nie i tworzenie nie wydaje się już dziś takie oczywiste. 

A przecież już Bronisław Malinowski pisał że: 

Opisać kulturę to opisać warunki, jakie muszą być spełnione, aby zbiorowość była  
w stanie przetrwać (Szacki, 2015, s. 573), 

co świadczy o wadze kultury w życiu społeczności, także społeczności szkolnej. 
Przytaczając pojęcie „kultura”, trzeba:

odróżnić jednak na początku dwa odmienne znaczeniowo czasowniki łacińskie (i nie mylić 
ich ze sobą). Termin: côlô, côlâre, côlâvi, côlâtum (od colum) oznaczał: I. cedzić, przesiewać, 
oczyszczać, II. przenośnie: oczyszczać moralnie. Z kolei właściwy termin : colô, colere, co-
lui, cultum oznaczał co innego, a mianowicie: I. mieszkać, zamieszkiwać, II. uprawiać zie-
mię, III. zajmować się kimś lub czymś, dbać o coś (w sensie materialnym lub moralnym),  
1) hodować płody ziemi, rośliny i zwierzęta, 2) czuwać nad kimś, zabiegać o coś, trosz-
czyć się, 3) otaczać staraniem, opieką, pielęgnować, strzec, 4) zawiadywać, kierować, ob-
sługiwać, 5) wyposażyć, zaopatrzyć, ozdabiać, przystrajać, upiększać, wychowywać, kształ-
cić, doskonalić, 6) cenić, poważać, czcić, wielbić, kochać, (a także) dawać zewnętrzne 
dowody szacunku, miłości, okazywać względy, zaszczycać czymś, obchodzić coś uroczyście  
(Plezia, 1998, s. 577–578). 

Chodzi więc o kulturę w znaczeniu wychowywania, dbania, kierowania (w tym 
kontekście rozwojem). W drugim znaczeniu dotyczy ona oczyszczenia czy doskona-
lenia moralnego. Dziecko, przekraczając mury szkoły, porzuca swoje dotychczasowe 
środowisko i wstępuje w zupełnie mu początkowo nieznany świat. Świat, który zo-
stał już do tej pory zorganizowany, rządzący się własnymi nieznanymi mu prawami, 
który także posiada własną kulturę. Chodzi między innymi o specyficzną kulturę 
organizacyjną każdej ze szkół. Kultura organizacyjna, podobnie jak kultura, posiada 
wiele znaczeń. Traktowana jest jako

* AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza; Wydział Humanistyczny.
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podzielane znaczenia i symbole, rytuały, schematy poznawcze nieustannie formowane 
i przekształcane w miarę jak organizacja stara się zrównoważyć wymogi zachowania 
wewnętrznej spoistości z potrzebami reakcji wykrywanymi w otoczeniu. Cywilizacja 
ta obejmuje wzorce kategoryzowania rzeczywistości, schematy decyzyjne, kategoryzu-
jące zjawiska, procedury ignorowania lub interpretowania anomalii mogących naru-
szyć użytkowany układ odniesienia (Bratnicki, Kryś i Stachowicz, 1988, s. 67). 

Nie jest więc zupełnie samodzielna; ona również zanurzona jest w szerszym środowi-
sku dysponującym własną z dawna okrzepłą już kulturą. Zadaniem szkoły jest więc 
przekazanie wartości i wzorców postępowania przede wszystkim własnych, ale także 
i otoczenia, które na nią wpływa.

Jedna z pierwszych definicji kultury organizacyjnej mówi, że:

Kultura organizacyjna jest zwyczajowym, tradycyjnym sposobem myślenia i działania, 
który muszą poznać nowi członkowie, przynajmniej częściowo go zaakceptować, jeśli 
sami chcą być zaakceptowani, jako pracownicy. Nowi członkowie w mniejszym lub 
większym stopniu zaczynają się do tego stosować. Sposób myślenia i działania wynika 
częściowo ze wspólnych poglądów, wartości, norm – od typowego ubioru do prze-
strzegania obecności na zebraniach (Jacques, 1951, s. 18).

Jeśli chodzi o takie szczegóły, jak przestrzeganie w szkołach obecności na zebra-
niach, to są one zazwyczaj szczególnie wymagane, a punktualność – być może ze 
względu na tradycje dzwonków i przykładu dawanego dzieciom – jest wzorowa. Nie 
ma chyba szkoły, w której nauczyciele spóźnialiby się na swoje lekcje (podobnie jak 
i na inne zajęcia szkolne), zawsze równo o 8.00 wszyscy wprowadzają swoje dzieci 
do klas. 

Wyróżnia się trzy aspekty globalnej kultury w antropologicznym znaczeniu:
• zinternalizowanym – kultura w tym znaczeniu oznacza przyswojenie jej wzo-

rów i modeli normatywnych lub wartości przez świadomość, doświadczenie 
lub nawyki ludzi; przejawia się w ludzkim zachowaniu;

• normatywno-aksjologicznym – w tym aspekcie kultura to normy, reguły  
i wartości kulturalne oddzielone od ludzkich działań;

• przedmiotowym – w tym aspekcie kultura to przedmioty i wytwory będące 
rezultatem ludzkich działań (Sikorski 1986). 

Kto tworzy kulturę organizacyjną szkoły? Głównym prowadzącym jest tu na pew-
no dyrektor placówki, który przekazuje swoją wizję radzie pedagogicznej. To od nie-
go i jego charyzmy zależy klimat szkoły i jej specyfika. To on przekazuje dalej wła-
sne, opracowywane nieraz latami, pomysły rozwoju i działania szkoły. Musi jednak 
współpracować z pracownikami, do których nie należą tylko sami nauczyciele, ale 
także wszyscy inni zatrudnieni w szkole. Opowiada się wiele anegdot o roli „woź-
nego/woźnej” w dawnych szkołach. Chodzi jednak o to, iż kiedyś, lecz dziś raczej 
rzadziej, pracownicy szkoły byli o wiele bardziej zaangażowani w swoją pracę, sza-
nowali ją i często uznawali za zaszczyt, co przekładało się na ich sposób zachowania, 
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uczestnictwo w życiu szkoły. Podobne zachowania mają miejsce czasami w szkołach 
prywatnych, gdzie wszyscy pracownicy szkoły są bardzo starannie wybierani i ewa-
luowani po określonym okresie pracy. Właściciele niezwiązani tak bardzo państwo-
wymi ustawami mogą dobierać grono współpracowników odpowiadające specyfice 
szkoły i przestrzeganym w jej ramach wartościom. W ten sposób budują kulturę 
szkoły poprzez osoby o wysokiej kulturze osobistej, popierające etos ciężkiej pracy, 
lub o wysokim morale. 

Równocześnie kultura i klimat szkoły mogą wpływać także na negatywne zacho-
wania dzieci. Pojawia się, tak często ostatnio występujący, problem przemocy i agre-
sji. Zwykle wynika on z przenoszenia brutalnych wzorców. W szkołach nierzadko 
panuje atmosfera zastraszania i przemocy, a może być to przemoc tak psychiczna, 
jak i wręcz fizyczna. Wywierana jest tam także bardzo silna presja rówieśnicza. Cza-
sami chodzi o jednakowy styl ubioru lub sposobu zachowania, czasami o wysokość 
średniej. Ponieważ w wieku szkolnym rówieśnicy stanowią jedną z najsilniejszych 
grup oddziaływań, ich presja może być przez dzieci odbierana bardzo intensywnie. 
Naciski dotyczące odpowiedniego ubioru, ale i na przykład zachowania, postaw czy 
nawet wyznawanych wartości, mogą być w tym środowisku znaczące. I co ważne, 
nie podchodzą one jedynie od dzieci. Nauczyciele także potrafią preferować uczniów 
bogatych, „wygadanych” czy zdolnych, ze stratą dla tych pozostałych. 

Z kolei zdrowie psychiczne nauczycieli jest niesłychanie ważne dla zdrowia psy-
chicznego uczniów. Pedagodzy przecież przekazują zwykle własny stosunek do ży-
cia, który może być pełen optymizmu, radości i wiary w przyszłość lub zgorzkniały  
i bardzo negatywny. Od kultury szkoły zależeć będzie, które z tych podejść okaże się 
preferowane przez dyrekcję, a przez to rozpowszechniane. Uczniowie natomiast są 
zwykle świadomi wielu spraw, widząc tak pewną bierność nauczycieli w ich odnosze-
niu się do mniej zdolnych, jak i bierność w nieprzeciwstawianiu się przemocy. 

Ważne jest też to, czy nauczyciel jest po prostu pomocny. Dla dzieci z problema-
mi może liczyć się chociaż jeden nauczyciel, który ich zrozumie, wysłucha, poprze. 
Czują wtedy, że cały świat nie sprzysiągł się przeciwko nim i że nie stanowią wyalie-
nowanej jednostki, która jest inna niż wszyscy i zupełnie przez nikogo nierozumiana. 
I choć jeden nauczyciel w tym przypadku często wystarcza, to jednak od kultury 
organizacyjnej szkoły wymaga się, aby preferowane wartości były przekazywane przez 
wszystkich nauczycieli, a także innych pracowników szkoły. 

Dobra kultura szkoły zdecydowanie sprzyja zdrowiu psychicznemu uczniów, któ-
rzy czują się w jej ramach bezpiecznie. Przywołując piramidę Maslowa, tylko jeżeli 
potrzeby niższego poziomu są zaspokojone, człowiek zaczyna realizować potrzeby 
wyższych poziomów, takie jak potrzeby samorealizacji, posiadania wyższych celów, 
spełniania swojego potencjału czy inne potrzeby o charakterze poznawczym. A prze-
cież potrzeba bezpieczeństwa, które objawia się także jako potrzeba spokoju, wolno-
ści od strachu, oparcia, znajduje się bardzo nisko, zaraz po podstawowych potrzebach 
fizjologicznych. Jakże więc możemy wymagać, by uczniowie w szkołach się rozwijali, 
gdy kultury tych szkół często nie zapewniają im podstawowych potrzeb. 
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Jednak zmiana kultury organizacyjnej szkoły nie jest prosta. Każda szkoła jest 
inna, każda charakteryzuje się nieco odmiennymi wartościami, każda też ulega bar-
dzo zróżnicowanym wpływom jej lokalnego środowiska. Wiele z nich jest uwarun-
kowanych zastanymi warunkami czy chociażby lokalizacją. 

W dzisiejszych czasach pożądane są kultury innowacyjne, twórcze, które mogłyby 
być remedium na bolączki współczesnej szkoły, jakimi są na przykład wypalenie za-
wodowe nauczycieli, przemoc i agresja, ciągłe obniżanie poziomu nauki. 

Kultura szkoły, w której nauczyciele mogą proponować własne, nowe pomysły, 
mogłaby pomóc nauczycielom wypalonym zawodowo. Możliwość działania i współ-
decydowania samych nauczycieli oraz uczniów sprzyja zaangażowaniu obydwu grup 
w pracę na rzecz placówki. Również docenienie pracy nauczycieli i uczniów wydaje 
się bardzo potrzebne, a takie działania należą właśnie do kultury organizacyjnej. Od 
dyrektora szkoły w dużej mierze zależy także klimat, który powstaje pomiędzy na-
uczycielami, co przekłada się też często na klimat pomiędzy uczniami. Wewnętrzne 
konflikty w gronie pedagogicznym wydają się być nieuniknione, od dyrektora szkoły 
zależy jednak to, czy będą one wzrastały, czy też poprzez odpowiedni klimat szkoły 
zostaną zminimalizowane, dzięki integracji prowadzonej tak pomiędzy samymi na-
uczycielami, ale także nauczycielami i uczniami.

Obecnie we wszechogarniającej nas kulturze postmodernizmu, gdzie wiele war-
tości zostało spłyconych, także wartość pracy samej w sobie również maleje. Ważne 
staje się jedynie uposażenie, sprawy materialne, bytowe, a zaangażowanie uchodzi za 
zbytek. Jest też ono niemodne i niepopularne. Czy chcemy więc, aby w takiej właśnie 
szkole uczyły się polskie dzieci? Czy chodzi raczej o szkołę, w której panuje rodzinna 
atmosfera, pełna ciepła, ale też wymagającej miłości, gdzie każdy uznawany jest za 
„ze swojej natury wartościowego człowieka” i może rozwijać własne, jemu właściwe 
zdolności. Gdzie szanuje się drugiego, bez względu na jego inność, a nie wychowuje 
jedynie „klony nierealnego wzoru”. Gdzie stawiając wymagania, pokazuje się tak-
że sposoby pracy, dzięki którym można im sprostać. Gdzie wszyscy kierują się do 
wspólnego celu, jakim jest pomoc uczniom w ich poznawaniu świata oraz rozwoju,  
a nie są nakierowani jedynie na osiąganie własnych, często egoistycznych i mijających 
się z celami szkoły dążeń. Taka kultura organizacyjna pomaga w osiąganiu lepszych 
wyników dzięki synergii, która pojawia się we współpracy. Można też z niej czerpać 
większe korzyści niż z poszczególnych, samodzielnych działań. 

Dzieci wzrastające w takiej kulturze przenikają jej wpływami i zaczynają chociaż 
częściowo przyjmować jej wzorce. Także rodzice są obecnie włączani w środowisko 
decyzyjne szkoły, współtworząc jej kulturę w sposób coraz bardziej dogłębny i szero-
ki. Wraz z wzrastającymi wymaganiami mają też możliwość ingerowania w sprawy 
kultury szkoły, co przedtem często nie miało miejsca. Włączanie rodziców i opieku-
nów w procesy decyzyjne odbywające się w szkole stanowią wyraz jej otwarcia się 
na szersze środowisko (a przecież rodzice uczęszczających do szkoły dzieci stanowią 
jedno ze środowisk najbliższych). W szkołach prywatnych rodzice opłacają czesne, 
uważa się więc, że z tej racji mogą stawiać pewne wymagania, i często tak właśnie 
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postępują, dbając o to, aby ich dzieci wychowywane były w wyznawanych przez 
nich wartościach. Wraz z rozwojem świadomości potrzeb kształcenia, słynnego już 
Lifelong learning (West, 1998), oni także przyłączają się do osób dbających o nale-
żyty poziom szkół. Jednak nie zawsze poziom mierzony ocenami czy rankingami 
stanowi o prawdziwym obliczu szkoły i jej kulturze. Wszak liczy się nie tylko samo 
kształcenie. Ważne jest też wychowanie, o którym wielu zapomina, koncentrując się 
jedynie na efektach w postaci samych ocen. W dzisiejszej kulturze, mierzonej często 
efektywnością, zapomina się więc o ważnych, także z wychowawczego punktu widze-
nia, innych, nieilościowych osiągnięciach szkół, które są w stanie wpływać na głębo-
kie pokłady psychiki uczęszczających tam dzieci; które mogą kierować ich rozwojem  
i samoświadomością, kształcić wiele ich uzdolnień i kompetencji; które nie zawsze 
ujęte są w regulaminowym programie szkoły. Część szkół nie spełnia jednak tak wy-
sokich wymagań, realizując programy bez specjalnego zaangażowania i na bardzo już 
obniżonym poziomie. 

Ważne jest więc samo środowisko szkolne. Jednak w szkole dzieci spotykają także 
swoich rówieśników, którzy również tworzą, najczęściej w sposób bardzo różnorod-
ny, kulturę szkoły. Z jednej strony dzieci powielają między sobą wpływy negatywne, 
z drugiej jednak socjalizują się, ucząc wielu przydatnych im potem w dalszym życiu 
norm. Przebywanie w grupie wymusza na przykład pozbycie się egoizmu i skupienie 
na celach grupy, a nie tylko własnym życiu. Uczy empatii, ale równocześnie „walki 
o swoje” wśród innych. Pokazuje młodym ludziom, iż nie są sami w środowisku,  
w którym żyją, i świat nie musi kręcić się jedynie wokół ich osoby. 

Jest to często duży szok, zwłaszcza dla pierwszoklasistów, jednak szok pozytywny, 
ukazujący im zasady życia społecznego w realnym świecie. Z jednej strony różnorod-
ność wzorców kulturowych powoduje trudność wyboru, z drugiej ukazuje olbrzy-
mie szanse. Wpływy wzajemnie się krzyżują, co sprzyja heterogeniczności. Z drugiej 
strony nieśmiałe dzieci mogą czuć się zagubione w tej wielości wyborów; im bardziej 
sprzyja kultura jednolita, tradycyjna, a w ich odczuciu bezpieczna. Szkoły często 
więc pielęgnują kulturę tradycyjną, opartą na uznanych od pokoleń ideałach, ustalo-
nej hierarchii i stałych normach. Jednak wiele takich właśnie szkół nie sprawdza się  
w ciągle zmieniającym się nowoczesnym środowisku. Zachowując jedynie tylko stare 
wzorce, nie nadążają za nowym obliczem społecznym i nie mogą spełniać uznanych 
obecnie postulatów i wymagań, które przecież znacząco różnią się od wymagań szkół 
dziewiętnasto- a nawet już dwudziestowiecznych. 

Zmienia się nasza rzeczywistość, jednak szkoła, niestety, często pozostaje nie-
zmienna, korzystając z przestarzałych i nieadekwatnych już wzorców. Musi jednak 
wytworzyć własną nową kulturę, która będzie ją ukierunkowywać w stronę lepszych, 
odpowiadających realnym potrzebom współczesnych celów. Taka szkoła weźmie 
pod uwagę rozwój w pozostałych dziedzinach życia, takich jak na przykład obec-
na komunikacja społeczna. Wykorzysta nowe technologie, tak często lubiane przez 
dzieci (z którymi są one świetnie zaznajomione), aby przyciągnąć je do nauki. To 
szkoła, która w swojej kulturze posługiwać się będzie nowoczesnymi metodami, tak 
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dotyczącymi pracy, jak i zarządzania. Zatem jest to placówka, w której wiele rzeczy 
należy zmienić, aby bardziej przystawały do współczesnego świata, były z nim bar-
dziej skorelowane i aby szkoła nie stanowiła jedynie archaicznej wyspy na morzu  
nowoczesnej rzeczywistości. 

Kultura szkół zaczyna się więc zmieniać. W jej progach pojawiają się nowocze-
sne technologie, gdzie komputer nie stanowi już żadnym novum, lecz jest jedy-
nie popularnym narzędziem pracy nauczyciela, a technologiczne niegdyś rewela-
cje, takie jak tablice interaktywne, wizualizery, dzienniki elektroniczne, stanowią 
o ciągłym rozwoju, przybliżają świat i ukazują szkołę jako część globalnej wioski  
(Augustyniak, 2010). 

Kultura szkoły może zatem zanikać w zetknięciu się z tak szerokimi i silnymi wpły-
wami z zewnątrz. Równocześnie więc wiele szkół czyni poważne wysiłki, aby zacho-
wać lub wręcz wypracować własne tradycje, specyficzne zwyczaje, pomagające ich 
uczniom nie zagubić się w otaczającym ich już (między innymi dzięki nowoczesnym 
technologiom) wielkim świecie. Wiele placówek edukacyjnych dba o zachowanie 
kultury regionu, starych obyczajów i tradycji, które szkoły mogą same pielęgnować, 
by tworzyć własną atmosferę nauczania czy krzewić tak już dziś niemodny patrio-
tyzm. Szkoła staje się więc, o dziwo, często bastionem polskiej tradycji i kultury 
lokalnej, nie tracąc nic na własnej nowoczesności. 

Jednak do kultury organizacyjnej należą też narzucane i pielęgnowane w szkole 
dobre obyczaje, sposoby zachowania się w różnych sytuacjach, wzorce postępowań. 
Dzieci, które często nie mogą ich już czerpać z własnego domu (wtedy gdy na przy-
kład rodzice pracują i po prostu fizycznie są ciągle nieobecni, jak to obecnie często 
ma miejsce w wielu rodzinach), mogą poznać je poprzez kulturę szkoły, w placów-
kach, które są dobrze kierowane, które starają się także, oprócz nauczania, również 
wychowywać powierzoną im młodzież. Normy społeczne więc mogą być zachowy-
wane i przekazywane dalszym pokoleniom. I choć w społeczeństwie ponowoczesnym 
kultura, sztuka, religia nabrały nowego, często pejoratywnego, znaczenia, to jednak 
wiele szkół czuje się dalej powołanych do tego, aby własną kulturę utrzymywać  
i bronić jej przed zaprzepaszczeniem, zapomnieniem czy wręcz zniszczeniem, co nastę-
puje często w imię odkrywczych trendów, mód i źle pojętej nowoczesności. Opisane  
w niniejszym tekście szkoły przekazują tworzoną w ich środowisku kulturę, stając się 
jej, w najlepszym tego słowa znaczeniu, ambasadorami, a dzieci zanurzone w tworzo-
nym w ich progach klimacie mają szansę nie zaprzepaścić jej, lecz w dalszym ciągu ją 
rozwijać i w przyszłości stanowić. 
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DZIECKO W KULTURZE SZKOŁY

Słowa kluczowe: dziecko w szkole, kultura organizacyjna szkoły, kultura szkoły, wychowanie 
w szkole

Streszczenie: Głównym celem szkoły jest kształcenie i wychowywanie. Szkoła czyni to na 
wiele sposobów. Jednak jednym z najważniejszych zadań szkoły jest też przekazywanie kultu-
ry. Dziecko, przekraczając mury szkoły, porzuca swoje dotychczasowe środowisko i wstępuje 
w zupełnie nowy dla niego świat. Świat już do tej pory zorganizowany, rządzący się własnymi 
nieznanymi mu prawami, który także posiada własną kulturę. Chodzi między innymi o spe-
cyficzną kulturę organizacyjną każdej ze szkół. Zmienia się nasza rzeczywistość, jednak szko-
ła często pozostaje niezmienna, korzystając z przestarzałych i nieadekwatnych już wzorców. 
Musi jednak wytworzyć własną, nową kulturę, która będzie ją ukierunkowywać w stronę no-
wych, to znaczy lepszych, odpowiadających realnym potrzebom celów. Szkoła powinna wziąć 
pod uwagę rozwój pozostałych dziedzin życia, takich jak na przykład współczesna komuni-
kacja społeczna; która wykorzysta nowe technologie; która w swojej kulturze posługiwać się 
będzie nowoczesnymi metodami, tak dotyczącymi pracy, jak i zarządzania. 

CHILD IN THE CULTURE OF THE SCHOOL

Keywords: child in school, organizational culture of the school, culture of the school, up-
bringing in the school

Abstract: Main goal of the school is to educate but the school has to provide also specific 
culture, which gives the children an exemplar of behavior, combination of rules and values. 
Our reality is evolving but schools usually remain conservative. In the modern world the 
school has to work out organizational culture, which keeps up with global and local changes. 
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REFLEKSJE O POSZUKIWANIU AUTORYTETU  
W WYCHOWANIU

WSTĘP

Uwikłanie rzeczywistości w obszary globalizacji i chaosu postmodernizmu czyni 
nasze życie skomplikowanym, zwłaszcza wówczas gdy patrzymy na nie przez 

pryzmat deficytu autorytetów. W tym kontekście rodzą się pytania: Czy autorytet 
stracił na znaczeniu? Czym jest on w istocie? 

Postmodernizm nie oferuje stabilnego wzorca postępowania. To hiperrzeczywi-
stość uznająca wielość równowartościowych i równoważnych zjawisk – przeciwstawia 
się idei jedności, całości, obiektywizmu nauki i wartości, przywiązując dużą wagę do 
pluralizmu. 

Dla ponowoczesnego człowieka istotna stała się konsumpcja. Można zaobserwo-
wać dominację wartości materialnych nad innymi, koncentrację na czerpaniu ko-
rzyści z życia, dążenie do tego, by poszukiwać nowości i dostarczać sobie coraz to 
nowych wrażeń. W takim życiu można nie zauważyć wartościowych autorytetów, 
które mogłyby stanowić dla młodego człowieka godne naśladowania wzory, a można 
wręcz wzorować się na fałszywych autorytetach, antywzorach.

Uważam, że w budowaniu autorytetu istotną rolę odgrywa proces wychowania 
młodego człowieka, tak by mógł on zrozumieć sam siebie, by mógł odczuć potrzebę 
aktywnego zaangażowania się w swój rozwój. W tym procesie istotną funkcję speł-
niają rodzina i szkoła – rodzice, nauczyciele, wychowawcy, którzy inspirują młodego 
człowieka w kierunku wyzwalania własnej aktywności, czemu sprzyja wzorowanie się 
na wartościowych autorytetach. 

PO CO KOMU AUTORYTET? 

Pojęcie autorytetu jest wieloznaczne i może być różnie interpretowane. Określenie 
„autorytet” pochodzi od łacińskiego auctoritas. Autorytet może być przypisany kon-
kretnej osobie o specyficznych właściwościach, ale może go również stanowić grupa 
społeczna czy instytucja. Autorytet przeważnie wiąże się z uznaniem, jakim cieszy 

* Uniwersytet Opolski. 
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się określona osoba w danym środowisku, z jej wiedzą, prestiżem przyjętych spo-
łecznie wartości – to osoba mająca cechy przywódcze, wysoką inteligencję emocjo-
nalną lub charyzmę, wyjątkowe właściwości umysłu czy charakteru. Autorytet jest 
wyrazem szacunku, wysokiej oceny, szczególnego uznania przyznanego przez oto-
czenie społeczne jakiejś osobie lub grupie osób. Gdy ktoś jest dla nas autorytetem, 
to wyrażamy chęć naśladowania tej osoby, wzorowania się na jej zachowaniu, a tak-
że podążamy wytyczoną przez nią drogą. Autorytet wiąże się z czasem i miejscem  
w przestrzeni społecznej. Zmianom ulegają społeczne kryteria, na podstawie których 
kreowane i wyodrębniane są autorytety (Szymański, 2013, s. 104). Autorytet nie jest 
dany na zawsze, może na osi czasowej umacniać się lub tracić na sile czy też może 
zostać odrzucony.

Na przestrzeni dziejów pojęcie autorytetu ulegało przekształceniu. Na przykład 
w starożytnej Sparcie autorytetem obdarzano człowieka, który zasługiwał na sławę 
dzięki sprawności fizycznej, który na polu bitwy bohatersko stawiał czoła wrogowi. 
Natomiast w Atenach autorytetem mógł być człowiek mądry, dobry mówca, człowiek 
o szerokich horyzontach. W średniowieczu z kolei autorytetem był człowiek religijny 
i pobożny. Współcześnie można wysunąć tezę, że dziś trudniej o autorytety – ma to 
związek ze zmiennością i wielowymiarowością świata społecznego. 

Autorytet wiąże się z umiejscowieniem osoby w świecie społecznym oraz funkcjono-
waniem i wypełnianiem zadań roli. Jeżeli w danym społeczeństwie dominują wartości 
patriotyczne, religijne, wartości kultury regionalnej lub inne, podstawowym warun-
kiem akceptacji społecznej, a tym bardziej uznania człowieka za autorytet, jest bardzo 
silne zinternalizowanie tych wartości. Jest to zależność dwustronna. Jednostka, która 
jest lub ma szansę być autorytetem, musi być głęboko zakorzeniona w kulturze, którą 
reprezentuje. Również osoby akceptujące określony autorytet powinny być zadomo-
wione w tej kulturze, rozumieć ją i uznawać za własną (Szymański, 2013, s. 105). 

Najczęściej autorytet postrzegany jest jako czynnik stabilizujący więzi społeczne  
i ma wydźwięk pozytywny. Istnieje jednak niebezpieczeństwo, iż nadmierne zaufanie 
do autorytetów może pociągać za sobą skostnienie poglądów, a czasem nawet ich 
zwyrodnienie, natomiast brak autorytetów w danej społeczności grozi jej rozpadem 
lub anarchią. 

W tym zmiennym świecie, w którym uwidacznia się kryzys autorytetów, roz-
chwianie funkcjonujących przez wieki systemów wartości, gdzie występuje „migota-
nie znaczeń” wywoływane przez ekspansywnie rozwijające się i wszechobecne media, 
świat mody i reklamy, gdzie internet w skali globalnej przekazuje ogrom informa-
cji – zachodzi destabilizacja życia jednostek, grup społecznych, całych zbiorowości 
(Szymański, 2014, s. 82).

Przywykło się sądzić, że szerzące się liczne zagrożenia doprowadziły do upadku 
autorytetu. Owe zagrożenia dotyczą różnych sfer naszego życia: płaszczyzny kulturo-
wej, relatywizacji wartości, zawirowań egzystencjalnych. Odbija się to zwłaszcza na 
rodzinie i szkole, które przecież powinny się opierać na autorytecie. Brak stabilnych 
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wzorów postępowania wywołuje chaos w procesie budowania własnej tożsamości. 
Konsumpcja coraz to nowych dóbr w pewnym stopniu zastępuje właściwy rozwój 
tożsamości. Według Zygmunta Baumana, chęć osobistej autonomii czy też samo-
określania się, życia autentycznego czy indywidualnej doskonałości przeistacza się 
w potrzebę posiadania i konsumowania dóbr oferowanych przez rynek. Rynek zaś 
żywi się poczuciem braku szczęśliwości, które sam generuje. Jest źródłem wyzwalania 
obawy, niepokoju i cierpienia związanego z osobistą niedoskonałością wywołującą 
określone sposoby zachowań konsumenckich (Bauman, 1998, s. 245–246). Duży 
zakres wolności współczesnego człowieka skłania do zastanowienia się nad tym, czy 
stanowi on dobrodziejstwo dla człowieka, czy też nie. Bauman podkreśla, że wolność 
nie zapewnia szczęścia – jest oną źródłem nie radości, lecz raczej wewnętrznej rozterki 
(Bauman, 2006, s. 31). 

Życie – jak zauważa Anthony Giddens – niesie ze sobą wiele napięć i problemów 
na poziomie tożsamościowym. To, co jednostka przeżywa w sferze opozycyjnych 
kierunków oddziaływania otaczającej rzeczywistości, wyrażane jest w następujących 
wymiarach: unifikacja a fragmentaryzacja, bezsilność a kontrola, autorytet a nie-
pewność, doświadczenie osobiste a doświadczenie urynkowione. W sytuacji braku 
ostatecznych autorytetów refleksyjny projekt tożsamości oscyluje między pewnością 
a niepewnością (Giddens, 2010, s. 274). Wielość autorytetów, nierzadko ze sobą 
sprzecznych, jest trudna do zaakceptowania. Wolność ich wyboru może być dla czło-
wieka swoistym balastem.

Współczesny człowiek poszukuje całościowej koncepcji życia i wizji siebie samego. 
To poszukiwanie jednak jest daremne z powodu fragmentaryzacji kultury współcze-
snej, a wraz z nią tożsamości człowieka. W konsekwencji mówi się nawet o kryzysie 
tożsamości. Przyczynę owego kryzysu stanowi niekiedy nadmiar wolności. Człowiek 
powinien posiadać wyraźnie określone poczucie tożsamości, tak by mógł jasno okre-
ślić, kim jest, kim ma być i jak ma postępować. Poszukuje on wobec tego określonego 
rytmu życia, stabilnych reguł gry życiowej. Jednak pozostawanie w nieustannie zmie-
niającej się rzeczywistości, „totalnej ambiwalencji”, powoduje nieustanną alienację 
człowieka, zwłaszcza przy braku autorytetów mogących stanowić dla niego podwali-
ny „fundamentów życiowych”.

Gdy dzieci oraz młodzież pozbawione są wpływu autorytetu rodzica i nauczycie-
la, obserwuje się wówczas oddziaływanie na nie grupy rówieśniczej i wpływ środ-
ków masowego przekazu, które lansują często pseudoautorytety. Postać idola jako 
autorytetu daje młodym możliwość budowania samego siebie, swojej tożsamości 
według wzoru, który uwielbiają. Kształtowana jest wówczas silna więź emocjonalna 
z idolem, naśladuje się jego styl życia (ubiór, zachowanie). Mass media, które nagła-
śniają postać idola, powodują, że zapatrzony w niego młody człowiek zatraca swoją 
indywidualność. „Idol jako komercyjny produkt” (Dudzikowa, 2007, s. 227) zy-
skuje w ten sposób swoich fanów – można zarobić na idolu. Szerokie kampanie 
reklamowe w mass mediach dają iluzję autorytetu idola, któremu się bezgranicznie 
ufa. Wpatrzenie w idola i ufanie mu to „uczenie się od idola i poprzez idola” (Du-

ZN_Pedagogika_2016_12_2.indb   55 2016-06-03   14:01:34



56 Zofia Remiszewska

dzikowa, 2007, s. 242), którego styl życia jest podporządkowany celom komercyj-
nym. Celebryci występują w roli „oświeconego” posiadacza wiedzy, którego działal-
ność można określić jako pseudowychowywanie. Należy nauczyć młodzież, jak się 
wobec tego zjawiska dystansować, tak by nie przyjmować całego przekazu od idola 
bezkrytycznie. Jeżeli będziemy się dystansować wobec idealizowania idola, to taka 
postać może niejednokrotnie odegrać pozytywną rolę w kształtowaniu własnej toż-
samości. Myślę jednak, że eksperymentowanie z własną tożsamością przy znacznym 
udziale idola może być zgubne. W ten proces powinien być zaangażowany rodzic,  
wychowawca, nauczyciel.

O WYCHOWANIU, MORALNOŚCI I AUTORYTECIE

Wychowanie, rozumiane jako wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, zasługuje 
na szczególną uwagę. O skuteczności wychowania decyduje nie tyle wymyślna tech-
nologia bezpośrednich oddziaływań wychowawczych, ile dyskretne motywowanie 
wychowanków do osobistego zaangażowania, pracy nad sobą, samorealizacji. Takie 
rozumienie wychowania sprowadzane jest do samorozwoju, czyli świadomego do-
konywania przez wychowanków pozytywnych zmian we własnych zachowaniach  
i postawach wobec innych. Zadaniem wychowawcy jest w szczególności organizowa-
nie wartościowego życia wychowanków w warunkach współdziałania i współpracy  
z nimi poprzez dialog. Unika się dzięki temu narzucania dzieciom i młodzieży sposo-
bów życia zgodnych z ustalonymi z góry wzorami postępowania. Zwraca się szczegól-
ną uwagę na ich poznawanie oraz pomaganie młodemu człowiekowi w zdobywaniu 
wiedzy o świecie i o sobie samym, w dostrzeganiu własnych możliwości rozwojo-
wych. Wystrzegamy się przekazywania wiedzy gotowej i sugerowania arbitralnych 
rozstrzygnięć w procesie wychowania (Łobocki, 2010, s. 38–39). Arbitralne narzu-
canie wytycznych dotyczących autorytetu może spotkać się ze sprzeciwem młodego 
człowieka, przynosząc skutek odwrotny do zamierzonego.

Wychowanie jest procesem niezwykle złożonym. Na szczególną uwagę zasługuje 
wychowanie moralne, którego zadaniem jest podejmowanie takich działań, które sta-
łyby się fundamentem kształtowania się kręgosłupa moralnego człowieka, by umiał 
odróżniać dobro od zła, by preferował takie wartości i normy, które byłyby zgodne 
m.in. z personalistyczną wizją człowieka (umożliwia ona zachowanie poczucia god-
ności osobistej, wrażliwości na krzywdę ludzką). W wychowaniu moralnym zacho-
dzi dwojakie oddziaływanie: przyswajanie narzuconej moralności niejako z zewnątrz 
oraz przede wszystkim przyswajanie moralności z wewnętrznego wyboru (Łobocki, 
2009, s. 17) – ono to właśnie umożliwia postępowanie moralne w sposób bardziej 
refleksyjny, a więc świadomy i odpowiedzialny. W dobie wielości ofert lansowanych 
m.in. przez mass media, które uwodzą młodego człowieka wizją „udanego życia” – 
wychowanie moralne, zwłaszcza w znaczeniu normatywnym, staje się kluczowe dla 
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ukształtowania i rozwijania dyspozycji emocjonalno-wolicjonalnych, które decydują 
o stosunku jednostki do innych ludzi i samej siebie, co ukierunkowuje ją na życie 
wartościowe i bycie dobrym człowiekiem (Sowiński, 2013, s. 27–28). Skuteczność 
wychowania moralnego zależna jest od różnych jego uwarunkowań, na przykład pe-
dagogicznych, na które składają się rozmaite metody oddziaływań wychowawczych 
(tradycyjne oraz nowsze metody wychowania moralnego). 

Wśród tradycyjnych metod wychowawczych możemy wyróżnić metodę dawania 
przykładu postępowania moralnego – metodę modelowania, uczenia się przez naśla-
downictwo – jest to dosłowne niemal naśladowanie modela. W tym rodzaju ucze-
nia się mamy do czynienia ze zgeneralizowanymi efektami modelowania poprzez  
uogólnianie. 

Dzięki uogólnianiu [...] postrzeganych przez dzieci i młodzież poprawnych moralnie 
zachowań i postaw dorosłych wykazują one coraz większą gotowość do postępowa-
nia moralnego bez względu na odmienną sytuację [...]. Są też skłonne do różnych 
sposobów reagowania, np. na krzywdę ludzką [...] (Łobocki, 2009, s. 22–23). 

Wzory osobowe, które stanowią autorytet dla młodych ludzi, można czerpać z róż-
nych źródeł, na przykład z dzieł literackich (autobiografii wielkich ludzi). Inną z kolei 
metodą tradycyjną, również zasługującą na uwagę, jest metoda zadaniowa (to kon-
kretne zadania do wykonania, które kształtują poczucie odpowiedzialności moralnej, 
uczą działań na rzecz dobra wspólnego czy niesienia pomocy ludziom pokrzywdzo-
nym). Doniosłą rolę w kształtowaniu sylwetki moralnej odgrywa dostarczanie mło-
dym ludziom wiedzy dotyczącej moralności – metoda perswazji (traktowana jako 
bezpośrednie oddziaływanie na świadomość moralną, na zasadzie przekazywania wie-
dzy poprzez pogadanki, wykłady). Inną jeszcze metodą tradycyjną jest metoda kie-
rowania procesem samowychowania (inspirowanie i zachęcanie do samowychowania 
pod względem moralnym, czyli kierowanie własnym rozwojem moralnym). Wśród 
wielości metod tradycyjnych ukierunkowanych na rozwój sylwetki moralnej młode-
go człowieka wyróżnia się także metodę wzmacniania pozytywnego (bezpośredniej 
gratyfikacji, zawierania kontraktu i sukcesywnej gratyfikacji). Najmniej skuteczna  
z tradycyjnych metod wychowania moralnego jest metoda przymusu, nazywana też 
metodą karania lub wzmacniania negatywnego (w reakcji na niestosowne postępo-
wanie wychowanków stosuje się słowne ich napominanie lub potrącanie danej im do 
dyspozycji określonej liczby punktów czy też stosowanie chwilowej izolacji). 

Z nowszych metod wychowania moralnego na szczególną uwagę zasługują: me-
toda samorządności wśród dzieci i młodzieży (umożliwia młodym ludziom współ-
decydowanie w różnych sprawach, pozwala im na bliskie kontakty interpersonalne 
ze sobą i dorosłymi), metoda klaryfikowania wartości (polega głównie na uświada-
mianiu sobie przez młodych własnych uczuć związanych z głoszonymi wartościami) 
oraz metoda rozumowania moralnego (prowadzenie dyskusji lub dialogu na temat 
różnych dylematów moralnych, co umożliwia głębszy namysł nad normami i warto-
ściami moralnymi) (Łobocki, 2007, 2009).
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Tradycyjna moralność traci na znaczeniu, jej oddziaływanie na życie jednostek  
i społeczeństw staje się mniej wyraziste. Wiąże się to ze zmianą zapatrywania na 
aspekt moralny jednostki i społeczeństwa. W wymiarze indywidualnym umacnia się 
autonomiczne „ja” i wzmaga się poczucie odpowiedzialności za własne działanie – 
następuje zmierzch represyjnej moralności. Współczesność to okres fundamental-
nych zmian, przewartościowania wartości i norm moralnych – mówi się wręcz, że 
nastąpił upadek tradycyjnych wartości moralnych kosztem wartości niemoralnych. 
Obserwuje się nieadekwatność przekazywanych modeli i wzorów życia zakorzenio-
nych w tradycyjnym wychowaniu, kiedy to niejednokrotnie występuje konflikt po-
koleń – starsze pokolenie trzyma się jeszcze tradycyjnych reguł, a młodzi budują 
swój wizerunek świata oparty na nowym ładzie aksjologicznym (Mariański, 2007,  
s. 53–54). Wielu młodych pragnie budować swój świat jako zindywidualizowany 
projekt „pięknego życia” – opierając go mniej na kategorycznych nakazach czy zaka-
zach, a bardziej na preferencjach lub przyzwoleniach. Jak stwierdza Janusz Mariański:

Kształtuje się swoista moralność kompromisowa, pragmatyczna, utylitarna, płynna  
i niekonsekwentna, a nawet „moralność bez zasad” (wartości moralne przekształcają 
się w opcje) (Mariański, 2011, s. 9). 

Zacierają się obecnie granice między dobrem a złem, a czasami nawet zanika chęć 
czynienia dobra. 

WARTOŚCI JAKO ŹRÓDŁO POSZUKIWANIA AUTORYTETU

W poszukiwaniu autorytetu istotną rolę odgrywa świat wartości. Wzbogaca-
ją one nasze życie, stanowią drogowskaz dla egzystencji ludzkiej, wyrażają głębię 
humanistycznej wizji człowieka. Jan Paweł II w encyklice Fides et ratio zauważa, że 
człowiek, aby mógł stać się w pełni osobą dojrzałą, może to uczynić dzięki prawdzi-
wym wartościom. Człowiek nie znajdzie jednak prawdziwych wartości, zamykając się 
w sobie – powinien się otworzyć i szukać ich w wymiarze transcendentnym wobec sa-
mego siebie (Jan Paweł II, 1988, s. 3). Człowiek dzięki zanurzeniu w świecie wartości 
i „Nadwartości” przeżywa swoje istnienie. Znajduje się wtedy w ścisłej relacji do war-
tości, do nich się zwraca i do nich zmierza. „Nadwartość” to dla człowieka najwyższa 
Wartość Osobowa, odnosząca się do Boga (Popielski i Mamcarz, 2015, s. 47–48).

Wartości stanowią fundament społeczny. Kryzys nie dotyczy wartości, ale naszego 
ich przeżywania. Zatraciliśmy wrażliwość na takie wartości, które by stanowiły pod-
waliny kształtowania postawy dobrego człowieka (Denek, 2015, s. 157–178). We 
współczesnym świecie, w dobie relatywizmu moralnego wyższe wartości stanowią 
przeszkodę, która utrudnia realizowanie marzeń, zaspokajanie swoich potrzeb czy 
wyróżnianie się spośród innych.
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BADANIA WŁASNE

W 2015 roku przeprowadziłam sondaż diagnostyczny. Badana była grupa osób  
w wieku od 20 do około 25 roku życia, studentów Uniwersytetu Opolskiego.  
W badaniu wzięły udział 93 osoby, w tym 79 kobiet i 14. mężczyzn. Byli to studenci 
kierunków pedagogicznych, politologii, informatyki, prawa na studiach dziennych  
i zaocznych; zostali wybrani losowo, bez żadnych kryteriów wstępnych. 

Głównym celem badań było poszukiwanie odpowiedzi na pytania: Czy badani  
w dzieciństwie poszukiwali autorytetów? Czy rodzice i nauczyciele byli dla nich auto-
rytetem? Odpowiedź na te pytania próbowałam uzyskać z badań, w których respon-
denci przedstawili obraz swoich rodziców i nauczycieli, ich działania wychowawcze –  
z perspektywy czasowej.

W badaniach zależało mi na pozyskaniu opinii o swoich rodzicach i nauczycielach 
od studentów dopiero co wkraczających w dorosłość, u których występują wyraźne 
wspomnienia z okresu dzieciństwa.

Badani pochodzą głównie z małych miejscowości (małe miasteczka – 42%, wieś – 
39%). Większość badanych pochodzi z rodzin posiadających dwoje dzieci (53%), je-
dynaków jest 17%, a osób z rodzin wielodzietnych – 25%. Wykształcenie rodziców 
jest następujące: matki: zawodowe – 25%, średnie – 41%, wyższe – 27%; ojcowie: 
zawodowe – 43%, średnie – 31%, wyższe – 17%.

W badaniach zastosowałam sondaż diagnostyczny, wykorzystując ankietę Dzieciń-
stwo/edukacja/szkoła autorstwa Ryszarda Łukaszewicza (analiza wycinkowa jedynie 
w zakresie dzieciństwa i szkoły). Wyniki opracowane na podstawie ankiet zostały 
przedstawione poniżej.

Tab. 1. Dzieciństwo – jak się je zapamiętało

Lp. Pytanie Tak 
(%)

Nie 
(%)

Nie wiem 
(%)

1

Czy przypominając sobie swoje różne 
 zachowania, uważasz, że dominowały 
w nich takie, w wyniku których rodzice 
wykazywali zainteresowanie, zajmowali się 
Tobą, chwalili Cię?

82 9 8

2 Czy rodzice uważali, że w porównaniu  
z innymi byłaś/byłeś dzieckiem trudnym? 9 88 3

3

Czy przypominając sobie swoje  
zachowania, możesz powiedzieć, że były 
wśród nich takie, które wskazywały, iż 
chętnie przebywałaś/przebywałeś  
z rodzicami?

85 6 8

4
Czy oceniając swoje różne zachowania, 

możesz powiedzieć, iż zależało Ci w nich 
na pochwałach rodziców?

77 17 6
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Lp. Pytanie Tak 
(%)

Nie 
(%)

Nie wiem 
(%)

5
Czy w stosowaniu dyscypliny wobec 

Ciebie przeważało występowanie 
niekonsekwencji?

20 68 13

6
Czy rodzice uważali, że kiedy dzieci dobrze 

się sprawują, to trzeba im udzielić  
pochwały?

82 18 –

7 Czy w różnych sytuacjach, jakie się zdarza-
ły, szukałaś/szukałeś pomocy rodziców? 78 22 –

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 1 ukazuje retrospektywne – tj. z okresu dzieciństwa – relacje dotyczące 
więzi emocjonalnych pomiędzy badanymi a ich rodzicami. Przedstawiają oni swoisty 
obraz rodziców w kontekście ich działań wychowawczych z perspektywy czasowej.

82% badanych twierdziło, że rodzice zajmowali się nimi, chwalili ich, a tylko 9% 
uważało, że było inaczej. 88% rodziców nie dawało odczuć swoim dzieciom, że mają 
z nimi trudności wychowawcze. Badani chętnie przebywali z rodzicami (85%) i zale-
żało im na pochwałach rodziców (77%). W stosowaniu dyscypliny rodzice byli raczej 
konsekwentni (68%), a za dobre sprawowanie udzielali swoim dzieciom pochwały 
(82%). W zdecydowanej większości w sytuacjach trudnych badani nie odczuwali 
oporu przed szukaniem pomocy u swoich rodziców (78%); tylko 22% badanych 
przyznało się, że takiej pomocy nie szukali. 

Tab. 2. Środki dyscyplinujące

Lp. Rodzaje

N
aj

cz
ęś

ci
ej

  
(%

)

M
ni

ej
 

(%
)

N
aj

rz
ad

zi
ej

 
(%

)

1 Stawianie innych za przykład 32 29 39
2 Ośmieszanie, zawstydzanie 0 12 88
3 Gderanie, aż do wykonania polecenia 31 41 28
4 Pozbawienie przyjemności, przywilejów 31 24 45
5 Nieodzywanie się w ogóle 19 19 62
6 Mówienie, że to niewdzięczność 20 15 65
7 Przekonywanie, perswazja 28 40 32
8 Kary fizyczne (klapsy, lanie) 10 20 70

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 2 ilustruje – w retrospekcji badanych studentów – rozkład środków dys-
cyplinujących, jakie wobec zachowań dzieci były preferowane przez rodziców. Naj-
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większa częstotliwość wyborów koncentruje się głównie wokół czterech środków dys-
cyplinujących: stawianie innych za przykład (32%), gderanie (31%), pozbawienie 
przyjemności (31%) i perswazja (28%). Najrzadziej rodzice badanych studentów 
stosowali: ośmieszanie i zawstydzanie (88%), kary fizyczne (70%), mówienie, że to 
niewdzięczność (65%), nieodzywanie się (63%). 

Tab. 3. Szkoła – jak się ją zapamiętało

Lp. Pytanie Tak 
(%)

Nie 
(%)

Nie wiem 
(%)

1
Czy w zachowaniu i w nauce były sytuacje, 

w których szukałaś/szukałeś rady  
i pomocy nauczycieli? 

33 61 6

2 Czy zależało Ci na uznaniu i pochwałach ze 
strony nauczycieli? 66 30 4

3

Czy zdarzało Ci się tak zachowywać  
(negatywnie i/lub pozytywnie;  
podkreślić), aby zwrócić na siebie uwagę 
nauczycieli? 

36 61 3

4 Czy odczuwałaś/odczuwałeś opór przed 
szukaniem pomocy nauczycieli i ich rad? 19 74 7

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3 ukazuje retrospektywne relacje pomiędzy badanymi a ich nauczycielami. 
Możemy zauważyć, że nauczyciele byli dla badanych „ważni” – 60% respondentów 
próbowało zwrócić na siebie ich uwagę, a 66% zależało na pochwale z ich strony. 
74% badanych nie odczuwało oporu przed szukaniem pomocy u nauczycieli, cho-
ciaż tylko 33% z takiej pomocy korzystało.

WNIOSKI Z BADAŃ

W badaniach został przedstawiony obraz rodziców badanych studentów i ich na-
uczycieli w kontekście ich działań wychowawczych z perspektywy czasowej. Z badań 
wynika, że rodzice oraz nauczyciele nie zostali źle ocenieni przez badanych. Można 
wnioskować, że relacje między badanymi studentami a ich rodzicami i nauczycielami 
w okresie dzieciństwa były poprawne. Rodzice wykazywali zainteresowanie swoimi 
dziećmi, zajmowali się nimi i je chwalili. Badani w różnych sytuacjach nie wahali się 
prosić swoich rodziców i nauczycieli o pomoc, nie odczuwali oporu przed tym, aby 
z niej skorzystać. Rodzice nie dawali im odczuć, że mają z nimi trudności wycho-
wawcze, a środki dyscyplinujące, jeżeli była taka potrzeba, stosowali konsekwentnie. 
Środki dyscyplinujące stosowane przez rodziców wobec badanych miały głównie 
charakter werbalny, z poszanowaniem ich godności, a kary fizyczne były wymierzane 
tylko sporadycznie, z wyjątkiem trzech rodzin, w których kary te były podstawo-
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wym środkiem dyscyplinującym. Można domniemywać, że rodzice, którzy pomagają 
swoim dzieciom w sytuacjach trudnych, konsekwentnie wychowują swoje dzieci czy 
też nie stosują wobec nich kar cielesnych, są dla nich autorytetem. Można też wnio-
skować, że badani studenci mogli uznawać za autorytet również swoich nauczycieli, 
ponieważ zależało im na pochwałach z ich strony. W różny sposób próbowali zwracać 
na siebie uwagę nauczycieli, by podkreślić ich ważność. 

ZAKOŃCZENIE

Możemy mówić o nasilającym się kryzysie autorytetów na wszystkich płaszczy-
znach naszego życia. Tymczasem istnieje pilna potrzeba uwzględniania autorytetu 
w wychowaniu moralnym. Świat wartości uniwersalnych i ponadczasowych stanowi 
trwały fundament budowania autorytetu w oczach młodego człowieka. Wierność 
wartościom uniwersalnym i ponadczasowym, dzięki którym życie ludzkie nabiera 
szczególnego uroku i właściwego sensu, powoduje, że młody człowiek buduje swój 
fundament życiowy. Natomiast upowszednienie się relatywizmu wartości stanowi 
obecnie źródło w odnajdywaniu swojej drogi życiowej.

Niedocenianie roli autorytetu w wychowaniu rodzi wiele napięć wewnętrznych. 
Dlatego wszelkie wychowanie bez odwoływania się do autorytetu jest niemożliwe. 
W poszukiwaniu wartościowych autorytetów dla młodego człowieka istotny wpływ 
mają rodzice i nauczyciele – oni sami powinni być takim autorytetem. Czynni-
kami utrudniającymi budowanie autorytetu rodziców, wychowawców, nauczycie-
li są – zwłaszcza w dzieciństwie – wadliwe systemy nagradzania, nieprawidłowe 
środki dyscyplinujące, stwarzanie atmosfery lęku i uległości. Natomiast czynnika-
mi stymulującymi budowanie autorytetu są: podmiotowe traktowanie młodych 
ludzi, stwarzanie atmosfery serdeczności i przyjaźni, nawiązywanie dialogu, praca 
nad sobą. Ważne również są cechy osobiste i wysokie kompetencje (Łobocki, 2009,  
s. 123–126). Priorytetem w budowaniu autorytetu staje się kierowanie procesem sa-
mowychowania pod względem moralnym. Najczęściej bywa ono wynikiem zarówno 
działań zewnętrznych (heteroedukacja), jak i uwarunkowań wewnętrznych, w tym 
zwłaszcza kierowania własnym rozwojem moralnym (autoedukacja). 
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REFLEKSJE O POSZUKIWANIU AUTORYTETU  
W WYCHOWANIU

Słowa kluczowe: autorytet, nauczyciel, rodzice, młodzież, wychowanie, wartości, moralność

Streszczenie: Artykuł jest  refleksją o poszukiwaniu autorytetu w wychowaniu. Autorka 
szuka odpowiedzi na pytania: Czy autorytet stracił na znaczeniu? Czym jest on w istocie? 
W budowaniu autorytetu istotną rolę odgrywa proces wychowania, zwłaszcza wychowanie 
moralne. W tym procesie istotną funkcję spełniają rodzina i szkoła – rodzice, nauczyciele, 
wychowawcy, którzy inspirują młodego człowieka w kierunku wyzwalania własnej aktyw-
ności, czemu sprzyja wzorowanie się na wartościowych autorytetach. W tekście przytoczo-
ne są wyniki badań własnych, których celem było poszukiwanie odpowiedzi na pytania: 
Czy badani w dzieciństwie poszukiwali autorytetów? Czy rodzice i nauczyciele byli dla  
nich autorytetem? 
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REFLECTIONS ON THE SEARCH  
FOR AUTHORITY IN EDUCATION

Keywords: authority, teacher, parents, youth, education, values, morality

Abstract: The article is a reflection on the search for authority in education. In the article we 
look for the answers to the following questions: Does the authority lost its importance? What 
is it in fact? In the building of the authority – education process plays a significant role, espe-
cially moral education. Here an important role is played by the family and school – teachers, 
parents, educators – they do inspire young men to release their activity, where they could 
imitate the valuable authorities. In this article I have quoted the results of my research aimed 
at the search for answers to the question: Did the respondents in their childhood look for the 
authorities? Did they have the authorities in their parents and teachers?

ZN_Pedagogika_2016_12_2.indb   64 2016-06-03   14:01:35



II

EDUKACJA MEDIALNA WE WSPÓŁCZESNYM 
SYSTEMIE KSZTAŁCENIA

ZN_Pedagogika_2016_12_2.indb   65 2016-06-03   14:01:35



ZN_Pedagogika_2016_12_2.indb   66 2016-06-03   14:01:35
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRYWATNOŚCI 
MŁODZIEŻY W INTERNECIE W KONTEKŚCIE 

EDUKACJI MEDIALNEJ

Dokładnie 25 lat temu zniesiony został zakaz używania internetu do celów ko-
mercyjnych. Chociaż nazwa „Internet” funkcjonowała mniej więcej od począt-

ku lat 80., to do 1991 roku rozproszona sieć łącząca jeszcze wtedy tylko nieznacz-
ny ułamek dzisiejszej liczby podłączonych do niej komputerów była w wyłącznym 
posiadaniu agencji wojskowych i środowisk naukowych. To właśnie od 1991 roku 
datuje się rozwój internetu, który znamy dzisiaj. Oczywiście przeszedł on przez te 
25 lat szereg przemian i modyfikacji, m.in. wszedł w fazę zwaną Web 2.0, związaną 
przede wszystkim z ewolucją odbiorcy. Bierny konsument treści medialnych zastą-
piony został przez świadomego prosumenta – amalgamat konsumenta i producenta, 
użytkownika i twórcy, który nie tylko korzysta z wytworzonych przez innych zaso-
bów sieci, ale sam te zasoby uzupełnia, aktywnie publikując własne zdjęcia, filmy itp., 
głównie poprzez serwisy społecznościowe.

Na przestrzeni tego okresu w łonie nie tylko badaczy internetu, ale także jego 
użytkowników, pojawiały się dwa odmienne stanowiska odnośnie przyszłości tego 
medium. Optymiści dostrzegają w globalnej sieci olbrzymi potencjał. Pomoc w or-
ganizacji społeczeństwa obywatelskiego poprzez stworzenie miejsc i kanałów jego 
komunikacji, zwiększenie praw i możliwości konsumentów, którym handel elektro-
niczny otwiera nowe możliwości (Benkler, 2008), nieograniczony dostęp do wie-
dzy dla wszystkich, którzy chcą z tej wiedzy korzystać, a w ostatnich latach, dzięki 
rozwojowi m.in. mediów społecznościowych, również możliwość nie tylko korzy-
stania z odbieranych przez sieć informacji, ale także produkowania własnych treści  
i umieszczania ich na odpowiednich portalach z filmami video, zdjęciami itp. (Czo-
pek i Wasylewicz, 2015) – to tylko niektóre z pozytywów, jakie daje współczesnemu 
człowiekowi internet. I niewątpliwie są to wartości nie do przecenienia. Z drugiej 
jednak strony coraz liczniejsza staje się grupa pesymistów, którzy dostrzegają także 
ciemne strony społeczeństwa sieciowego. Zwracają uwagę m.in. na gromadzenie da-
nych o obywatelach przez różne podmioty z sektora publicznego i prywatnego oraz 
kwestię ewentualnego wykorzystania tych informacji w przyszłości (Morozov, 2011), 

* Uniwersytet Rzeszowski.
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a także swoisty wyzysk konsumentów, którzy odpowiednio manipulowani uczestni-
czą w powiększaniu zysków firm i korporacji (Lanier, 2014).

W kontekście tak charakteryzowanych zagrożeń związanych z rozwojem internetu 
szczególnie ważna wydaje się kwestia ochrony prywatności osób korzystających z sie-
ci. Zwłaszcza młodzi użytkownicy, bardzo często nieświadomi konsekwencji rezygna-
cji (mniej lub bardziej świadomej) ze swojego prawa do prywatności, są najbardziej 
narażeni na związane z tym reperkusje. 

Wiąże się to z jednej strony z powszechnością korzystania z sieci przez dzisiejszą 
młodzież i dzieci. Nie tylko wykorzystują oni internet do poszukiwania informacji, 
wiedzy i rozrywki, ale także coraz częściej przenoszą tam swoje relacje koleżeńskie. 
Według danych GUS w 2013 rroku do internetu miało dostęp aż 93% gospodarstw 
domowych, których członkami były dzieci (Dmochowska, 2013). Badania CBOS 
z 2015 roku pokazują, że w grupie wiekowej 18–24 lata odsetek internautów wy-
nosi 97%, przy średniej dla całej populacji 64% (Feliksiak, 2015a). Wśród dzieci  
w wieku 6–19 lat ten odsetek jest tylko nieznacznie niższy – na pytanie o korzystanie 
z internetu przez przynajmniej jedno dziecko w gospodarstwie domowym odpowie-
dzi twierdzącej udziela 86% opiekunów niepełnoletnich dzieci (Feliksiak, 2015b).  
W tym samym badaniu znaleźć też można informację, że średni tygodniowy czas ko-
rzystania z internetu przez młodzież wynosi około 15 godzin. Należy mieć na uwadze 
fakt, że odpowiedzi udzielali opiekunowie i rodzice dzieci, opierając się na własnych 
odczuciach i obserwacjach, a więc z dużym prawdopodobieństwem ten czas może 
być niedoszacowany. Sami nastolatkowie udzielają zgoła innych odpowiedzi. W ba-
daniu Nastolatki wobec Internetu, zrealizowanym na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka 
w 50 szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie całego kraju, przy 
pytaniu „Jak często korzystasz z Internetu?” znaleźć można odpowiedź „Jestem do-
stępny(a) on-line na bieżąco dzięki urządzeniom mobilnym (smartfon itp.)” – takiej 
odpowiedzi udzieliło 43,2% badanych. Niemalże drugie tyle (43%) odpowiedziało 
„Codziennie”. Komputer stacjonarny przestał już być głównym sposobem łączenia 
się z internetem. Pierwsze miejsce pod tym względem zajmuje smartfon (54,3% 
wskazań), a tuż za nim jest laptop (52,5%). Coraz większą popularnością cieszą się 
także przenośne tablety (19,5%) (Lange i Osiecki, 2014). Korzystanie z urządzeń 
mobilnych do łączenia się z internetem stwarza sytuację, w której zaciera się różnica 
między tym, co prywatne, a tym, co publiczne, „usieciowione”. Ciągła obecność na 
portalach społecznościowych, dzielenie się własnymi przemyśleniami, komentarza-
mi, prywatnymi zdjęciami i filmami skutkuje równoczesnym prowadzeniem życia 
realnego i wirtualnego. I to właśnie drugie z nich staje się ważniejsze, bo głównie tam 
toczy się życie towarzyskie, tam budowane są kontakty z innymi użytkownikami. 
Po kolejnych pokoleniach X i Y przyszedł czas na kolejne – pokolenie C, od angiel-
skiego connect, czyli podłączony (Obem, 2015). Tym samym świadomość zagrożeń 
związanych z naruszeniem prywatności przez osoby trzecie lub zbyt daleko idącym 
dzieleniem się nią z resztą wirtualnego świata schodzi na dalszy plan.
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Drugim powodem szczególnego narażenia dzieci i młodzieży na zagrożenia zwią-
zane z utratą prywatności w internecie jest niska świadomość zagadnień związanych 
z ochroną swoich danych i nieświadomość konsekwencji, jakie brak takiej ochrony 
może przynieść, a także brak odpowiedniej wiedzy na temat mechanizmów działania 
sieci i komunikacji jej użytkowników, będący konsekwencją zaniedbań na polu edu-
kacji medialnej. Na tę kwestię zwraca uwagę m.in. fundacja Panoptykon w wydawa-
nych przez siebie publikacjach, podręcznikach i broszurach (por. Obem, 2015). We-
dług badań EU Kids Online 39% dzieci w wieku 11–16 lat przyznało, że nie potrafi 
zmienić ustawień prywatności w portalu społecznościowym, 42% stwierdziło, że nie 
umie zablokować niechcianych kontaktów w komunikatorze, a aż 70% nie widziało, 
jak zablokować natarczywe reklamy (Livingstone i Haddon, 2009).

Samo pojęcie prawa do prywatności i konieczności jego ochrony pojawiło się rzecz 
jasna na długo przed powstaniem internetu. Na gruncie nauk prawniczych po raz 
pierwszy zostało szczegółowo opisane w 1890 roku przez L. Brandeisa i S.D. Warrena 
(1890, za: Pryciak 2010), którzy określili je jako a right to be alone – uprawnienie do 
samotności, wyłączności i odrębności tajemnicy. Ciekawą definicję z punktu widze-
nia niniejszego artykułu stanowią przemyślenia J. Kohlera (1907, za: Braciak, 2002), 
który opisał prywatność jako swobodę rozporządzania informacjami na swój temat. 
Właśnie niczym nieograniczoną swobodę i szeroko rozumianą wolność bardzo często 
przywołuje się jako skondensowany opis zalet internetu. Zasoby wiedzy całego świata 
są na wyciągnięcie ręki, wystarczy tylko być online. Jednak dla Kohlera nieskrępo-
wane i swobodne rozporządzanie własnymi danymi wiąże się też z pewną odpowie-
dzialnością. Odnosząc tę definicję do dzisiejszych realiów, możemy stwierdzić, że to 
użytkownik jest suwerennym podmiotem funkcjonującym w sieci. To on decydu-
je, a przynajmniej powinien decydować, jakie informacje, w jakim zakresie i komu 
ujawni. Tymczasem infrastruktura techniczna internetu, a zwłaszcza wymagających 
rejestracji portali społecznościowych, stwarza możliwość daleko idącego naruszania 
prywatności często nieświadomego użytkownika. Młodzież bardzo często nie zdaje 
sobie sprawy, że informacje, które umieszczają w internecie, zaczynają nierzadko żyć 
własnym życiem. Nawet ich usunięcie nie rozwiązuje sprawy, gdyż ślady tych infor-
macji są wciąż przechowywane na serwerach. 

Zwłaszcza cieszące się największą popularnością wśród młodych ludzi serwisy 
społecznościowe, takie jak Facebook, Snapchat, Instagram, Ask.fm i szereg innych, 
zachęca do udostępniania informacji na swój temat. Twórcy tych portali wykorzy-
stują coraz popularniejszy w internecie model biznesowy „usługa za dane”. Oferują 
określone funkcjonalności, a użytkownik chcący z nich skorzystać musi podać jakiś 
rodzaj informacji o sobie i swoim życiu. Tym samym dobrowolnie rezygnuje z części 
własnej prywatności. Są to oczywiście strzępki prywatności całej rzeszy ludzi, po-
jedyncze informacje o zainteresowaniach, odwiedzonych miejscach itp., udzielane 
choćby w postali popularnych „lajków” na Facebooku. Jednak pozwalają właścicie-
lowi portalu na budowanie bardzo szerokich zasobów metadanych dotyczących jego 
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użytkowników. Ich wykorzystanie zależy już tylko i wyłącznie od intencji właściciela. 
Nie bez znaczenia w tym miejscu jest fakt, że w zasadzie wszystkie największe portale 
społecznościowe są podmiotami komercyjnymi, dążącymi do wypracowania zysku. 
Większa wiedza o użytkownikach pozwala na lepsze dopasowanie reklam do ich za-
interesowań, oczekiwań czy miejsc, które odwiedzają.

Część portali nie wymaga podawania zbyt szczegółowych danych, zakładając tam 
konto można pozostać względnie anonimowym. Jednak na najpopularniejszym ser-
wisie społecznościowym – Facebooku (9 na 10 korzystających z internetu nastolat-
ków w wieku 13–15 lat ma tam swoje konto (Obem, 2015)) – zdecydowana więk-
szość użytkowników występuje pod swoimi prawdziwymi imionami i nazwiskami, 
często podając szereg innych szczegółowych informacji. Podawane w różnych miej-
scach sieci informacje można bardzo łatwo ze sobą połączyć, czasami ułatwiają to 
sami użytkownicy, którzy korzystają z opcji zintegrowania swoich profili w różnych 
serwisach. Prowadzić to może do daleko idących nadużyć ze strony osób trzecich, 
od agresji i różnych form przemocy do wyłudzenia danych i kradzieży tożsamości. 
Anonimowość w sieci jest jedynie pozorna, z czego nie każdy młody człowiek zdaje 
sobie sprawę.

Umieszczane w internecie zdjęcia i filmy również mogą zostać wykorzystane bez 
świadomości użytkownika. Wszak dostęp do nich mają wszyscy, liczeni w dziesiąt-
kach czy setkach milionów użytkownicy danego serwisu. Oczywiście, można to ry-
zyko ograniczyć, wykorzystując odpowiednie ustawienia portalu, przez co zdjęcia 
będą widocznie na przykład jedynie dla naszych znajomych. Jednak bez względu na 
ustawienia prywatności do tego typu danych zawsze ma dostęp firma administrująca 
portalem. W niektórych przypadkach sami użytkownicy godzą się na ten dostęp, 
akceptując regulamin korzystania z serwisu. Przykładowo, zakładając konto na Face-
booku użytkownik udziela w ten sposób firmie bezpłatnej licencji na korzystanie ze 
swoich zdjęć (Facebook, dostęp: 13.03.2015). 

Kontrowersyjnym zjawiskiem związanym z prywatnością użytkowników w sieci 
jest tzw. bańka filtrująca (ang. filter bubble) (Pariser, 2011). Większość wyszukiwa-
rek internetowych, łącznie z Google, wykorzystuje historię zapytań, aby dopasować 
określone wyniki przy nowych wyszukiwaniach. Tym samym dwie osoby zadające 
wyszukiwarce to samo pytanie mogą otrzymać zestaw różnych odpowiedzi. Każ-
da z nich żyje we własnej bańce filtrującej, stworzonej przez wyszukiwarkę z myślą  
o ich wygodzie. Sprawdza się to bowiem w przypadku zapytań o pobliską restaurację, 
ale w szerszej perspektywie prowadzić może do zawężania zestawu otrzymywanych 
odpowiedzi. Ważne wyniki wyszukiwania mogą nie docierać do użytkownika tylko 
dlatego, że nie wpisują się w jego dotychczasowy profil.

Wspomniane powyżej „lajki” nie służą jedynie budowaniu olbrzymich zasobów 
danych przez właścicieli portali społecznościowych, mają też rzecz jasna pozytywne 
strony. Ich użyteczność z punktu widzenia osoby z nich korzystającej sprowadza się 
do możliwości wyliczenia przez obsługujący portal algorytm rekomendacji produktów 
lub usług, które mogą daną osobę zainteresować. W podobny sposób funkcjonuje na 
przykład panel „Odkrywaj” w serwisie streamingowym Spotify. Osoby z niego korzy-
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stające mają możliwość odtwarzania muzyki z liczącego kilkanaście milionów tytułów 
katalogu. Częstsze odtwarzanie jazzu skutkować będzie większą liczbą rekomendacji 
nowych artystów z tego właśnie gatunku, a wielbiciele, na przykład Franka Sinatry, 
znaleźć mogą propozycje mniej znanych piosenkarzy z podobnym repertuarem. Jed-
nak z naszej aktywności w sieci odczytać można znacznie więcej, niż umożliwiałaby 
to zwykła analiza statystyczna. Jak wykazali M. Kosinski, D. Stillwelli T. Graepel, na 
ich podstawie można odczytać szereg prywatnych informacji, niezwiązanych wprost  
z „lajkowanymi” treściami. Badaczom udało się opracować matematyczny model, któ-
ry pozwala z dużym prawdopodobieństwem określić pewne dane dotyczące użytkow-
nika. W ten sposób byli oni w stanie poprawnie określić orientację seksualną bada-
nych mężczyzn ze skutecznością wynoszącą 88% (w przypadku kobiet 75%), to, czy 
użytkownik jest chrześcijaninem, czy muzułmaninem – w 82% przypadków, to, czy 
głosuje na Republikanów, czy Demokratów – w 85% przypadków, a rasę – w 95% 
przypadków (Kosinski, Stillwell i Graepel, 2013). W ten sposób możliwe staje się na 
przykład określanie poglądów politycznych, przez co walka wyborcza prowadzić może 
do nadużywania prawa wyborcówdo prywatności.  

W kontekście powyższych rozważań coraz większego znaczenia nabiera fakt odpo-
wiedniej edukacji medialnej młodego pokolenia. Takiej, która nauczy świadomego 
korzystania z internetu i wykorzystywania jego możliwości. Do opisu korzystania  
z sieci bardzo często wykorzystuje się metaforę surfowania – czyli beztroskiego, ni-
czym nieskrępowanego ślizgania się po falach w poszukiwaniu przyjemności i za-
dowolenia. Bez ściśle określonego celu, jedynie dla radości płynącej z samego faktu 
wykonywania tej czynności. T. Goban-Klas przeciwstawia surfowaniu żeglowanie, 
pierwsze uznając za emocjonalne, drugie zaś za racjonalne (Goban-Klas, 2011). 
Wszak żeglowanie wymaga odpowiedniej wiedzy, doświadczenia, specjalnego oprzy-
rządowania, a nade wszystko celu, konkretnego portu, do którego się zmierza, oraz 
świadomości zagrożeń, jakie napotkać można po drodze. Współczesna edukacja 
medialna skupiać powinna się właśnie na kształtowaniu cech charakterystycznych 
dla żeglarzy, na racjonalnej ocenie szans i zagrożeń, jakie niesie ze sobą korzystanie  
z internetu. Jak pisze Goban-Klas, obie postawy

nie są absolutnie wykluczające się. Czasami dla rozrywki, odpoczynku, wytchnienia 
dobrze jest nieco beztrosko surfować po morzu informacji. Jednak na co dzień kształ-
towana być winna postawa żeglarza (Goban-Klas, 2011).

W ten sposób możliwe stanie się wyposażenie młodych użytkowników internetu 
w tzw. miękkie kompetencje cyfrowe. Dzięki nim będą mieli oni większą kontrolę 
nad informacjami o sobie, które umieszczają w sieci. Zwiększy się także świadomość 
ich praw i zagrożeń, z jakimi mogą się spotkać, będąc online. Dzisiejszy nauczyciel 
nie może ignorować faktu, że nowe technologie to nieodłączna część świata jego 
podopiecznych. Internet nie jest wolny od zagrożeń, podobnie jak inne sfery życia. 
Świadome i rozsądne wykorzystywanie dostępnych narzędzi i unikanie ryzykownych 
zachowań sprawia, że zagrożenia te można zminimalizować.
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRYWATNOŚCI 
MŁODZIEŻY W INTERNECIE W KONTEKŚCIE  

EDUKACJI MEDIALNEJ

Słowa kluczowe: internet, media społecznościowe, edukacja medialna, prywatność w sieci, 
bezpieczeństwo danych

Streszczenie: W artykule przybliżono problem konieczności ochrony prywatności młodzie-
ży w internecie, zwłaszcza w zakresie używania mediów społecznościowych. Prowadzone 
przez „cyfrowych tubylców” życie wirtualne bardzo często pozbawione jest odpowiedniej re-
fleksji na temat możliwych skutków zbyt pochopnie odkrywanej sfery prywatnej ich życia.  
Autor zwraca uwagę na najważniejsze zagrożenia i wyzwania w zakresie bezpieczeństwa w sieci,  
z jakim spotkać może się młody użytkownik internetu. Podkreśla również konieczność 
odpowiedniej edukacji medialnej w tym zakresie. 

THE SAFETY AND PROTECTION OF PRIVACY OF YOUNG 
PEOPLE ON THE INTERNET IN THE CONTEXT  

OF MEDIA EDUCATION

Keywords: internet, social media, media education, online privacy, data safety

Abstract: The article presents the problem of the need of protection of the privacy of young 
people on the Internet, particularly with regard to the use of social media. The virtual life of 
„digital natives” often lacks adequate reflection on the possible effects of the private sphere 
of their lives being exposed too hastily. The author draws attention to the key threats and 
challenges of safety on the Web, which can be met by the young Internet user. The need for 
appropriate media education in this field is also emphasized. 

ZN_Pedagogika_2016_12_2.indb   73 2016-06-03   14:01:35



ZN_Pedagogika_2016_12_2.indb   74 2016-06-03   14:01:35



Joanna Juszczyk-Rygałło*

DIALOGOWOŚĆ PROCESÓW  
EDUKACYJNYCH W SIECI

WSTĘP – INTERNET JAKO MEDIUM  
W KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Zdolność do komunikowania się jest naturalną umiejętnością człowieka, wyni-
kającą z pierwotnej potrzeby porozumiewania się. Od najdawniejszych cza-

sów ludzie w różnych okolicznościach wysyłają do siebie komunikaty. Jest to akt 
wzajemnej wymiany sygnałów-symboli. Jak wskazuje Walery Pisarek (2008, s. 17), 
komunikowaniem nazywamy „przekazywanie treści psychicznej, i to zarówno treści 
intelektualnej, jak i emocjonalnej, a więc tego, co się myśli, lub tego, co się czuje, 
przez osobnika (lub osobników) A osobnikowi (lub osobnikom) B”. Ta tak zwana 
komunikacja interpersonalna jest pojmowana jako proces psychologiczny (Augusty-
nek, 2009, s. 115), który jednak pozostaje w ścisłym związku z technologią. Umie-
jętności komunikowania się są zatem związane z konstruowaniem komunikatów,  
a to z kolei jest wypadkową zdolności psychologicznych oraz sprawności w posługi-
waniu się zdobyczami technologicznymi. Z drugiej strony technologia wpływa na 
rozwój procesów psychologicznych. Posługiwanie się komunikatami wymaga użycia 
technologii do konstruowania sygnałów-symboli i przekazywania ich do odbiorcy. 
Jak to określa Jan Grzenia (2008, s. 12): „[…] technologia musi dostosowywać się 
do obiektów, których funkcjonowanie ma ułatwiać […]”, czyli „[…] doskonali się 
w procesie dostosowywania samej siebie do potrzeb ludzkich […]”. Rozwój możli-
wości komunikacyjnych, utożsamiany z rozwojem technologii, spowodował zatem 
pojawienie się kolejnych narzędzi komunikacyjnych odpowiednich dla coraz bardziej 
poszerzających się potrzeb społecznych: języka gestów, języka mówionego, odkrycia 
i ewolucyjnego rozwoju piśmiennych znaków ikonicznych (hieroglificznych), a na-
stępnie różnych form zapisu mowy (między innymi alfabetu fonetycznego), pisma 
odręcznego, pisma drukowanego, pisma maszynowego i elektronicznego, elektro-
technicznych środków przekazu na odległość (mowy, pisma i obrazu) i wreszcie roz-
wój informatycznej technologii komunikacyjnej – głównie internetu jako globalnego 
medium masowej komunikacji. 

* Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 
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Internet jest jedynym medium komunikacyjnym o globalnym zasięgu. Jest jedno-
cześnie medium interaktywnym, w którym uczestnicy interakcji właściwie nie od-
czuwają bezpośredniego przymusu i dlatego możliwa jest przemienność ról nadawcy 
i odbiorcy. Ta przemienność ról wyznacza jeden z dwóch typów komunikacji inter-
personalnej, wskazanych przez Josepha De Vito (2003, za: Augustynek, 2011, s. 69): 

1. Komunikowanie polegające na wysyłaniu komunikatu w przestrzeń in-
formacyjną z intencją jego odebrania (w celu zainicjowania drugiego typu  
komunikacji). 

2. Komunikowanie się z czasowym odwróceniem ról (dialog, dyskusja, negocja-
cje, pogawędka), który jest charakterystyczny dla komunikacji internetowej. 

Przemienność ról komunikacyjnych tworzy swoistego rodzaju krąg pętli zwrotnych 
przekazów i w ten sposób powoduje środowiskowe zawężanie zasięgu, ponieważ  
w jego obrębie komunikują się osoby o pewnych cechach wspólnych, takich jak 
wiek, płeć, zawód, zainteresowania, przekonania itp. Jest to komunikacyjna zasada 
internetu, którą Grzenia (2006, s. 22) nazywa „paradoksem internetowym”. 

Internet udostępnia szereg usług sieciowych, będących w istocie kanałami komu-
nikacyjnymi. Są to:

• poczta elektroniczna;
• czaty i blogi (pogawędki internetowe);
• fora dyskusyjne;
• kanały transferu plików;
• komunikatory;
• sieci stron WWW.

Każdy z tych kanałów służy do innych celów i ma inne właściwości. Cechą charak-
terystyczną jest forma piśmienna (tekstowa) i nastawienie na dialog. Grzenia (2006, 
s. 43) wyróżnia trzy typy komunikacji wykorzystującej kanały (usługi) internetowe:

1. Typ konwersacyjny – główną formą podawczą jest dialog, bardzo rzadko jest 
nim monolog.

2. Typ korespondencyjny – główną formą podawczą jest dialog, czasem  
monolog.

3. Typ hipertekstowy – główną formą podawczą jest monolog, możliwy jest 
dialog.

Te usługi, które zostały skonstruowane do prowadzenia dialogu (poczta, fora dysku-
syjne i czaty), są szczególnie preferowane przez użytkowników internetu. Również 
popularne są strony WWW, które często korzystają z wbudowanych instrumentów 
umożliwiających prowadzenie dialogu (Grzenia, 2003). Zakładając, że monolog jest 
formą uzewnętrznienia wewnętrznego dialogu, można także zauważyć, że jest on 
często atrakcyjnym sposobem komunikacyjnego funkcjonowania w internecie (stąd 
między innymi popularność blogów).
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Niezależnie od używanego kanału komunikacyjnego dialog w internecie może być 
prowadzony w dwóch formach:

1. Asynchroniczna wymiana komunikatów jako debata.
2. Synchroniczna wymiana komunikatów jako dyskusja.

Obie te formy są wykorzystywane w edukacji internetowej. W obu przypadkach 
uczestnicy wymieniają między sobą sekwencję komunikatów skierowanych nawza-
jem do siebie. Według Jacka Warchali (2001, s. 169), właśnie wymiana jest podsta-
wową jednostką dialogu. Jak charakteryzuje to Barbara Tryjarska: 

[…] każdy z komunikatów pojedynczej osoby można traktować jako reakcję na po-
przedni komunikat partnera, wzmocnienie uprzedniego zachowania partnera, a także 
jako bodziec do kolejnego zachowania partnera (Tryjarska, 2000, s. 275). 

Jednak w przypadku debaty (komunikacja synchroniczna) dialog ma charakter 
aktywny, bieżący, wymagający szybkiej reakcji na otrzymane komunikaty i szybkie-
go konstruowania własnych. Komunikacja nacechowana jest emocjami, dlatego też 
komunikaty są spontaniczne, często pisane bez zachowania reguł gramatycznych  
i ortograficznych w formie krótkich kwestii (zwykle obejmują najwyżej kilka wyra-
zów) z zastosowaniem grafizacji pisma (Grzenia, 2005), ich treści są nieprzemyślane 
i płytkie poznawczo, a przede wszystkim sprawiające wrażenie chłodniejszych niż są 
w rzeczywistości (Szpunar, 2005, s. 390). Uczestnicy debaty są w nią zaangażowani 
przez cały czas trwania dialogu. Natomiast dyskusja (komunikacja asynchroniczna) 
nie wymaga od uczestnika natychmiastowej odpowiedzi, jest pasywna. Napisane 
komunikaty czekają na interakcję, której pojawienie się nie jest czasowo określone. 
Dyskutanci korzystają z możliwości przygotowania komunikatów (napisania wypo-
wiedzi), ich przemyślenia, sprawdzenia i zredagowania przed zatwierdzeniem, stąd 
też charakteryzują się one niższym stopniem spontaniczności, a w konsekwencji są 
bardziej klarowne i uporządkowane poznawczo. Jak widać, najistotniejszą z właści-
wości komunikacji internetowej, niezależnie od używanego kanału komunikacyjnego  
i od sposobu jego użycia, jest dialogowość, która, na co zwraca uwagę Ivana Markova 
(2005), oznacza głównie zdolność przyjmowania w procesie komunikacji perspek-
tywy drugiego współuczestnika. Podkreślić tutaj należy, że trudność tego podejścia 
wynika z faktu, że tę perspektywę można poznać dopiero na podstawie obserwacji 
komunikatów w trakcie internetowego dialogu.

DIALOGOWOŚĆ SIECIOWEJ KOMUNIKACJI

Słownik języka polskiego (SJP, 2015) przytacza określenie dialogowości, sformułowane 
przez Michaiła Bachtina, jako podstawowej formy funkcjonowania języka, który żyje 
w sferze dialogowego obcowania. Bachtinowska dialogowości zakłada więc, że każ-
dy tekst jest dialogiem, ponieważ ma swojego odbiorcę. W internecie podstawową  
i dominującą formą przekazu jest w dalszym ciągu właśnie tekst. Ciągły tekst wypo-
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wiedzi jednej osoby został w Encyklopedii językoznawstwa ogólnego Kazimierza Polań-
skiego (1993, s. 453) określony jako replika, która jednak samodzielna nie stanowi 
dialogu. Jak zauważa Bogusław Żyłko (1994, s. 123): „Wypowiedź jednostkowa ni-
gdy nie pada w jakiejś próżni. Zawsze jest ogniwem niekończącego się łańcucha wy-
powiedzi”. Zatem, aby można było mówić o tekście dialogowym, potrzebujemy co 
najmniej dwóch replik (pytanie – odpowiedź). Według Warchali (1991, s. 22), jest 
to „ekstrakt dialogowości, minimalny dialog”. Repliki poszczególnych uczestników 
dialogu są znaczeniowo niesamodzielne. Dopiero ich powiązanie sekwencją wymiany 
powoduje, że repliki wzajemnie się dopełniają (splatają) i w ten sposób konstytuują 
dialogowość. Repliki jako teksty wypowiedzi stanowią poziom treściowy komunika-
tu, w którym wyodrębnić można również poziom relacyjny (określa charakter rela-
cji między uczestnikami dialogu). Istnienie tych dwóch poziomów jest postulowane 
przez drugi aksjomat komunikacji społecznej sformułowany przez Paula Watzlawicka 
i jego współpracowników (za: Sztejnberg, 2001, s. 21–24). Poziom relacyjny zawiera 
sygnały (często niezamierzone przez nadawcę komunikatu) informujące o tym, jak 
repliki mają być odczytane przez odbiorcę oraz o stosunku nadawcy do własnej osoby 
i do osoby współuczestniczącej w dialogu. Jak zaznacza Tryjarska (2000, s. 275):

 definiowanie relacji odbywa się nie tylko przez to kto, do kogo, z czym się zwraca, ale 
także poprzez przekazy niewerbalne (Tryjarska, 2000, s. 275). 

Substytutami przekazów niewerbalnych w komunikatach internetowych (mają one 
przecież formę pisaną) są emotikony i akronimy oraz inne piśmienne formy wyraża-
nia emocji. 

Stosunki między dyskutantami, a zwłaszcza zasady formułowania wypowiedzi, re-
gulują zasady netykiety, a ponadto wiele zwyczajowych, a niespisanych konwencji 
 (Grzenia, 2006, s. 35–36).

Z drugiej strony dialogowość jest terminem zdecydowanie szerszym, który obej-
muje różnego rodzaju zjawiska tekstowe występujące w internecie. Jak pisze na ten 
temat Stanisław Gajda:

Współcześnie znaczenie terminu dialog ulega istotnemu poszerzeniu. Potencjalnie 
każdy tekst jest dialogowy, bo stanowi ogniwo realnego porozumienia się i jest wielo-
rako (dialogowo) powiązany z kontekstem kulturowym (Gajda, 1988, s. 181). 

Znaczącego rozszerzenia zakresu pojęcia dialogowości dokonał Hubert Hermanes 
(2002), który uznał je za cechę charakteryzującą relacje nie tylko interpersonalne, ale 
też intrapersonalne.
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WARUNKI EFEKTYWNEJ DIALOGOWOŚCI EDUKACYJNEJ

Z dialogowością człowiek spotyka się od najwcześniejszego okresu swojego roz-
woju. W wieku dziecięcym pierwsze interakcje z otoczeniem (kontakty z człon-
kami rodziny, dziecięce zabawy) mają typowy dialogowy charakter (Oleś, 2012, 
s. 50). W okresie szkolnym dominującego znaczenia nabierają dialogi prowa-
dzone przez uczniów z rówieśnikami. Wzajemna wymiana instrukcji, jakie dają 
sobie dzieci, wywiera wpływ na kształtowanie się ich zachowania. Oczywiście  
w okresie dziecięcym, obok realnych współrozmówców, pojawiają się rozmówcy 
wyobrażeni (fikcyjni). Rozmowa z nimi rozwija u dzieci dialogowość wewnętrzną. 
W okresie adolescencji dialogowość wewnętrzna ma coraz większe znaczenie. Czę-
stym zjawiskiem są pojawiający się w tym okresie rozwoju wyobrażeni przyjaciele 
(zastępują oni wcześniejszych rozmówców), którzy jako wewnętrzni słuchacze zwie-
rzeń stają się partnerami wspierającymi dzieci w trudnym okresie dorastania (Oleś, 
2012, s. 50). Niestety, czasami ta wewnętrzna dialogowość zaczyna dominować nad 
dialogowością zewnętrzną, co może okazać się niekorzystne dla stanu psychicznego 
młodego człowieka. Jednak prawidłowo rozwinięta aktywność dialogowa (również 
ta wewnętrzna) jest potrzebna do prawidłowego funkcjonowania człowieka – ma 
wartość adaptacyjną i terapeutyczną (Oleś, 2012). W okresie dorosłości dialogowość 
wewnętrzna sprzyja twórczemu myśleniu, poszukiwaniu rozwiązań poprzez stymu-
lowanie różnych punktów widzenia, uzyskiwaniu moralnego wsparcia w rozwiązy-
waniu wewnętrznych konfliktów itp. Charakter dialogów może być przy tym różny  
i mogą one pełnić różnorodne funkcje (Puchalska-Wasyl, 2006). Między innymi dia-
logowość ma duże znaczenie w prowadzeniu aktywnej (samo)edukacji. Wewnętrzny 
dialog zawsze jest próbą zrozumienia odmiennego punktu widzenia albo też innego 
spojrzenia na analizowane zagadnienie, formułowania i weryfikacji hipotez, co jest 
przecież istotą kształcenia. 

Swoistym substytutem dialogowości wewnętrznej jest dialog prowadzony za po-
średnictwem internetowych kanałów komunikacyjnych. Elementem sprzyjającym 
takiemu traktowaniu komunikacji internetowej jest złudne poczucie jej prywatności 
czy też wręcz anonimowości. Dlatego też dla ucznia łatwiejszy do zaakceptowania jest 
dialog edukacyjny prowadzony on-line od tego dokonywanego w świecie realnym. 
Pozwala on na większe otwarcie się i nabranie odwagi w autoprezentacji własnych 
możliwości edukacyjnych przy konstruowaniu dialogowych komunikatów.

Dialog edukacyjny prowadzony za pośrednictwem internetowych kanałów ko-
munikacyjnych wyróżnia się brakiem bezpośredniego, osobowego kontaktu ucznia  
i nauczyciela. Może on być kierowany przez jednego z uczestników lub też może być 
prowadzony z przemiennością inicjatywy (kontroli). W pierwszym przypadku (jest 
to tzw. wertykalna komunikacja edukacyjna) występuje podział ról na uczestnika 
aktywnego (można go nazwać moderatorem) oraz pasywnego. Uczestnik aktywny 
przejmuje całkowitą inicjatywę, określa tematykę i strategię dialogu, jego tempo,  
w jego gestii pozostaje także całkowita swoboda wypowiedzi. Rola pasywnego uczest-
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nika sprowadza się do oczekiwania na komunikaty i reagowania na nie. Może on 
odczuwać dominację aktywnego uczestnika oraz czuć się niepewnie, gdy nie posiada 
pełnej wiedzy o tematyce prowadzonego dialogu. Ten styl jest często charakterystycz-
ny dla dialogu nauczyciela (aktywnego uczestnika) z uczniem (uczestnikiem pasyw-
nym). Drugim sposobem prowadzenia dialogu edukacyjnego (horyzontalna komu-
nikacja) jest stosowanie przemiennego kontrolowania jego przebiegu. Jego istotą jest 
aktywny udział obu uczestników. W danym momencie inicjatywę przejmuje ten 
uczestnik, który może przekazać więcej informacji, po czym inicjatywa może być 
przejęta przez drugiego rozmówcę. W dialogu o przemiennej inicjatywie początku-
jący uczestnicy mogą mieć trudności z aktywnym uczestnictwem (co zrobić?, kie-
dy przerwać?). Również sam przebieg komunikacji może mieć charakter rozbieżny, 
trudno jest bowiem utrzymać tematykę dialogu w ramach założonych celów. Dialog 
z przemienną inicjatywą jest jednak najbardziej efektywnym sposobem komunikacji, 
ponieważ cechuje go podobieństwo do naturalnego dialogu ustnego. Ten styl dialogu 
jest głównie charakterystyczny dla komunikacji między uczniami.

W komunikacji dialogowej inicjatywa jest zawłaszczana za pośrednictwem ko-
munikatów pytajnych, których pochodną jest aktywność edukacyjna. Komunikacja 
pytajna nie jest tożsama z przekazywaniem informacji (Wendland, 2012). Istotnym 
elementem komunikatu pytajnego jest oczywiście pytanie zawierające w sobie elemen-
ty inicjatorów aktywności, które mają inicjować i kierować aktywnością jednostki-
-ucznia w prowadzonym dialogu. Komunikat pytajny powinien oczywiście wypeł-
niać postulat optymalnego komunikatu międzyludzkiego, który wynika z dorobku 
prakseosemiotyki (Wójcik, 1969) i mówi o potrzebie dostosowania komunikatu  
w procesie edukacji do (Sokołowski i Skrzypniak, 2005, s. 224):

• odbiorcy komunikatu (uczniowie, studenci, słuchacze, kursanci itp.);
• twórcy (dysponenta) komunikatu (nauczyciele, wykładowcy, instruktorzy);
• rzeczy komunikowanej (treści kształcenia).

W tym przypadku relacje edukacyjne mają charakter pośredni, tworzący układ: na-
uczyciel – środek kształcenia – osoba ucząca się. W tej komunikacyjnej sekwencji 
stosowane środki kształcenia zyskują podstawową funkcję, funkcję bycia narzędziami 
informacyjnymi (Sokołowski i Skrzypniak, 2005, s. 223). 

Pośredni charakter aktywności komunikacyjnej powoduje wzrost znaczenia czynnika 
rzeczowego (są nim udostępniane za pomocą ikonicznych przekazów treści kształce-
nia). Ten czynnik rzeczowy w dalszym przebiegu dialogu edukacyjnego staje się gene-
ratorem kolejnych komunikatów pytajnych, tym razem wewnętrznych, oraz źródłem 
lokalizowania tych fragmentów rzeczywistości, które są zgodne z czynnikiem rzeczo-
wym komunikatu, czyli formułowania odpowiedzi. 

Konstruowanie wewnętrznych komunikatów pytajnych, stanowiących indywi-
dualne refleksje, stanowi ważny element samodzielnego kierowania aktywnościami 
edukacyjnymi w sieci. Szczególnie przydatne w tym procesie są internetowe kanały 
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interaktywne, które obecnie przestają pełnić funkcje środka dydaktycznego, a stają 
się środkiem-metodą nauczania (Bednarek i Lubina, 2008, s. 26). Można zatem wy-
sunąć wniosek, że prawidłowe odczytanie komunikatu i jego prawidłowa interpre-
tacja wymaga nabycia przez najmłodszych podstawowych zdolności i umiejętności 
poznawczych, które znajdują zastosowanie w edukacyjnym kontakcie uczniów z tek-
stem komunikatu cyfrowego. Nadal pozostają nimi sprawności językowe – czytanie 
i pisanie.

PODSUMOWANIE – KOMUNIKACJA NIE TYLKO ON-LINE

Jakub Nowak (2011, s. 85) wskazuje na 

interesującą, a jednocześnie istotną zależność: efektywne są te dyskusje on-line, które 
charakteryzują się dużym stopniem ukontekstowienia (Nowak, 2011, s. 85). 

To ukontekstowienie dotyczy „wyjścia” poza świat wirtualny. Gdy kontakty między 
uczestnikami nie ograniczają się tylko do interakcji on-line, a oparte są na osobistej 
znajomości ze świata realnego, bliskości geograficznej, wspólnych punktach odnie-
sienia tematycznego i emocjonalnym zaangażowaniu w dyskusję, to korzystnie wpły-
wają na jej skuteczność i jakość.
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DIALOGOWOŚĆ PROCESÓW EDUKACYJNYCH W SIECI

Słowa kluczowe: internet, edukacja, komunikacja, dialog, uczeń

Streszczenie: Internet, jako powszechnie użytkowana sieć komputerowa, stał się obecnie 
przedmiotem interdyscyplinarnych badań specjalistów wielu dyscyplin naukowych. Szczegól-
ne znaczenie mają badania zagadnień związanych z kształtowaniem się pod wpływem inter-
netowego środowiska komunikacyjnego nowych przestrzeni aktywności społecznej uczniów. 
Internet jest jedynym medium, które ma charakter narzędzia wielostronnej i wielokierunko-
wej komunikacji. Dlatego też za najistotniejszą właściwość internetowej komunikacji uznaje 
się jej dialogowość. W artykule podjęto próbę analizy dialogowości komunikacji sieciowej 
w procesach edukacyjnych realizowanych za pośrednictwem internetu. Omówiono również 
warunki prowadzenia efektywnego edukacyjnego dialogu uczniów w sieci.

DIALOGIC NATURE OF ON-LINE  
EDUCATIONAL PROCESSES 

Keywords: internet, education, communication, dialogue, pupil

Abstract: Internet, as commonly used computer network, has now become the subject of 
interdisciplinary studies of specialists from various scientific disciplines. A particular im-
portance is attached to the studies that concern development of new areas of pupils’ social 
activity under the influence of Internet communication environment. Internet is the only 
medium that is a multi-sided and multi-dimensional tool of communication. Therefore, dia-
logic nature of internet communication is perceived as its most important feature. This article 
attempts at analysing dialogic nature of on-line communication as far as educational process-
es carried out by means of Internet are concerned. It discusses also conditions for effective 
pupils’ education dialogue on the web.
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Aleksandra Kamińska*

E-PODRĘCZNIK JAKO ŚRODEK EDUKACYJNY 
PRZEZNACZONY DLA POKOLENIA  

CYFROWYCH TUBYLCÓW

WSTĘP: CYFROWI TUBYLCY WE WSPÓŁCZESNEJ SZKOLE

Obcując z dziećmi i młodzieżą, możemy się przekonać, iż współczesny 
uczeń nadal czuje się w szkole jak w skansenie, tj. jakby nagle przeniósł się  

w czasie do XIX wieku. Edukacja w szkole odbywa się za pomocą środków, które 
nie przystają do narzędzi wykorzystywanych przez dziecko w swojej pozostałej ak-
tywności – aktywności wolnoczasowej, po czasie spędzonym w szkole. Tym samym 
proces szkolnego nauczania i uczenia się nadal odbywa się za pomocą papieru (zeszyt, 
podręcznik), tablicy i kredy. Zdaniem Lechosława Chojnackiego: 

Nie istnieją żadne przesłanki, aby ta dramatycznie pogłębiająca się bezprecedenso-
wa luka technologiczna (także w sferze mentalnej) między szkołą a światem realnym 
miała zacząć zanikać albo choćby przestać się pogłębiać. Koniec pierwszej dekady 
XXI wieku jest więc zarazem końcem powszechnego kiedyś – w początkach kompu-
teryzacji – przeświadczenia, że szkoła ma szanse stać się technologicznie nowoczesna  
(Chojnacki, 2013, s. 43). 

Pokolenie współczesnych uczniów (tzw. cyfrowych tubylców, którzy wychowują 
się w towarzystwie komputerów, internetu i innych cyfrowych narzędzi) jest 

przyzwyczajone do nieskrępowanego dostępu do powszechnej, nadmiarowej informa-
cji, której źródłem jest zdecydowanie częściej kolorowy ekran i głośnik niż papierowa 
książka (Chojnacki, 2013, s. 47). 

To osoby żyjące w środowisku wielobodźcowym, nieznoszące ciszy i długotrwałe-
go skupiania uwagi na jednej czynności (Prensky, 2001). Są multizadaniowcami, 
tj. poświęcają swój czas na jednoczesne wykonywanie wielu czynności, na przykład 
granie w gry komputerowe, komunikację za pośrednictwem maila, komunikatorów 
internetowych, portali społecznościowych oraz za pomocą telefonów komórkowych, 
oglądanie telewizji, przeglądanie stron internetowych, oglądanie filmików czy słu-
chanie muzyki. 

* Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu.
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Typowy cyfrowy tubylec jest online jeżeli nie bez przerwy, to przez większą część dnia; 
utrzymuje stały kontakt mailowy, SMS-owy lub za pośrednictwem serwisów społecz-
nościowych z przyjaciółmi i krewnymi, słucha przez wiele godzin dziennie muzyki, 
grając przy tym na konsoli lub oglądając wieczorny program telewizyjny. Zamiast bu-
dzika nastawia komórkę, po obudzeniu, jeszcze przed opuszczeniem łóżka, odczytuje 
najnowsze SMS-y, pozostaje przez cały dzień osiągalny i około godziny 23.00 wysyła 
ostatnią wiadomość, po czym zasypia przy dźwiękach muzyki z iPoda lub telefonu 
(Spitzer, 2013, s. 179). 

To dzięki cyfrowym tubylcom internet stał się podstawowym i pierwszym źródłem 
poszukiwania informacji, zastępując (i coraz częściej również eliminując) papierowe 
źródła wiedzy (książki, gazety itp.). Cyfrowi tubylcy to dzieci, które 

[...] są przyzwyczajone do krótkich i treściwych komunikatów, w których forma od-
grywa drugorzędną rolę w stosunku do szybkości. Oczekują szybkiej i pełnej informa-
cji zwrotnej, także od nauczycieli (Chojnacki, 2013, s. 47). 

Choć forma przekazu – jak wspomina cytowany powyżej autor – jest drugorzęd-
na, to jednak preferują odbiór informacji (każdego typu, tj. zarówno rozrywkowej, 
jak i na przykład edukacyjnej, naukowej) za pomocą połączenia obrazu i dźwięku, 
podczas gdy tekst, szczególnie linearny, bez odnośników hipertekstowych, podanych  
w długiej, złożonej formie, w którym jedynymi elementami urozmaicającymi są sta-
tyczne zdjęcia, jest trudny w odbiorze, nudny i demotywujący.

Cyfrowi tubylcy nie rozdzielają czasu przeznaczanego na naukę (obowiązek) 
od czasu poświęconego rozrywce (czas prywatny) (Tapscott, 2010, s. 167). Stąd 
„Współczesny nastolatek poświęca więcej czasu na aktywność medialną niż trwa peł-
ny, ośmiogodzinny dzień pracy” (Small & Vorgan, 2008, s. 29). Te udowodnione 
fakty wskazują, iż dzieci z tego pokolenia chcą uczyć się, wykorzystując te same na-
rzędzia, z których korzystają w czasie wolnym. 

Dla tej grupy uczniów istotna jest możliwość wyboru, w tym kontekście wybo-
ru kanału przyswojenia danych informacji. Nie są to osoby, które – jak uczniowie  
z poprzednich pokoleń – chętnie zapoznają się z określonymi danymi w narzuconej 
im formie (wzrokowej lub słuchowej). Chcą mieć m.in. wpływ na sposób, w jaki je 
przetworzą, tak by była ona zgodne z ich preferowanym stylem uczenia się. W przy-
padku, gdy informacja nie jest spójna z tą potrzebą, jest odrzucana jako nieciekawa, 
a tym samym zbędna. Chcą również mieć wybór w zakresie tego, czego się uczą  
w danym momencie (tj. wybór interesujących ich treści). Zatem wolność to wartość, 
która powinna realizować się również w procesie edukacji: 

Pokolenie sieci ma na wyciągnięcie ręki dostęp do niemal całej wiedzy zgromadzonej 
w świecie. W ich wypadku nauczanie powinno odbywać się wtedy, kiedy chcą, i tam, 
gdzie chcą. Konieczność uczęszczania na wykłady w określonym czasie i miejscu, pro-
wadzone przez przeciętnego profesora w sali, gdzie są skazani na bycie biernymi od-
biorcami, wydaje się anachronizmem, o ile nie czymś zupełnie chybionym (Tapscott, 
2010, s. 145–146). 
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Równie ważna jak możliwość wyboru jest dla nich indywidualizacja i personalizacja:

Nauczyli się oni [cyfrowi tubylcy – dop. A.K.] skupiać jedynie na tym, co ich faktycz-
nie interesuje i wówczas, gdy są traktowani jako indywidualności, a nie część grupy 
czy klasy (jak często czynimy w szkole). W coraz bardziej zaludnionym i zatłoczonym 
świecie wybór, różnorodność, personalizacja i indywidualizacja stają się dla współcze-
snych młodych ludzi nie tylko rzeczywistością, ale przede wszystkim koniecznością 
(Prensky, 2010, s. 18).

Kolejną cechą demotywującą i irytującą ucznia dojrzewającego w świecie cyfrowych 
mediów, a zatem negatywnie wpływającą na efektywność procesu uczenia się, jest 
tempo pracy. Dziecko przyzwyczajone jest do natychmiastowej informacji zwrotnej: 

W grach komputerowych reakcje są natychmiastowe; Google udziela odpowiedzi  
w ciągu ułamków sekund. Spodziewają się więc, że wszyscy z ich świata też będą szyb-
ko odpowiadać (Tapscott, 2010, s. 170). 

W kontekście analizy skuteczności e-podręcznika istotny wydaje się również fakt, 
że współczesne dziecko lepiej porusza się w świecie komunikacji zapośredniczonej, 
tj. prowadzonej za pomocą klawiatury komputerowej. Jest to dla niego środowisko 
naturalne, a zatem odbierane jako bezpieczne, ułatwiające aktywną komunikację. 

PODRĘCZNIK I E-PODRĘCZNIK

Ze względu na opisane powyżej wybrane cechy charakterystyczne dla współczesnych 
dzieci tradycyjny podręcznik przestał być atrakcyjnym narzędziem wspomagającym 
proces uczenia się. Skuteczność podręcznika zależy m.in. od tego, czy młodzież bę-
dzie chciała z niego korzystać, a zatem od tego, czy będzie stanowił dla uczniów 
atrakcyjne źródło zdobywania wiedzy. W poprzednich epokach, tj. w okresie nie-
doboru informacyjnego, podręcznik – obok nauczyciela – stanowił główne źródło 
nabywania wiedzy (funkcja informacyjna podręcznika), a zatem rozszerzenia hory-
zontów myślowych, innymi słowy, między innymi był naturalnym źródłem samo-
rozwoju. Współcześnie, w okresie hiperpodaży (tj. nadmiaru) informacji, podręcznik 
traci tę swoją funkcję na rzecz innych, atrakcyjnych źródeł informacji, między inny-
mi czerpania informacji z internetu, który umożliwia szybkie wyszukanie danych 
potrzebnych nam w danym momencie, bez konieczności „przedzierania się” przez 
treści w danej chwili zbędne. Zatem obok funkcji informacyjnej współczesny pod-
ręcznik wydaje się tracić inne swoje kluczowe funkcje, tj. badawczą, samokształcenio-
wą czy autokorektywną (Kupisiewicz, 2012), jak również praktyczną (Okoń, 1998, 
s. 292–299). Mimo tego podręcznik od dawna stanowi jeden z kluczowych środ-
ków w procesie nauczania–uczenia się. Dotychczas dominował – i dominuje nadal –  
w papierowej wersji. Zdaniem Cz. Kupisiewicza, skutecznym środkiem dydaktycz-
nym jest taki, który 
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dostarcza uczniom określonych bodźców sensorycznych oddziałujących na ich wzrok, 
słuch, dotyk itp., ułatwia im bezpośrednie i pośrednie poznawanie rzeczywistości 
(Kupisiewicz, 2012). 

Tym samym, w obliczu potrzeb współczesnych uczniów: 

Wykorzystanie nowoczesnych środków dydaktycznych jest jedną z zasad warunkują-
cych optymalizację procesu kształcenia (Półturzycki, 2014, s. 318). 

Wydaje się, iż wynikające z rozwoju cyfrowości funkcje, których nie może speł-
nić tradycyjny, papierowy podręcznik, może przejąć jego następca, tj. cyfrowy  
e-podręcznik.

Ze względu na brak jednolitej definicji e-podręcznika na rynku edukacyjnym 
dostępne są bardzo różne rozwiązania, które niejednokrotnie łączy jedynie na-
zwa. E-podręcznikiem nazywamy zarówno tradycyjny podręcznik zapisany jedynie  
w formacie cyfrowym (PDF, epub, mobi), jak i skomplikowane pod względem tech-
nologicznym rozwiązania zawierające wiele elementów multimedialnych i interak-
tywnych. Biorąc pod uwagę potrzeby „cyfrowych” uczniów w niniejszym artykule 
zostanie wykorzystane zawężone rozumienie e-podręcznika. Będzie nim materiał 
od początku zaprojektowany w środowisku cyfrowym (tj. pozbawiony papierowego 
pierwowzoru) i zgodny z jego wymaganiami. E-podręcznik będzie zawierał zarówno 
warstwę tekstową, jak i multimedialną (grafiki, animacje, symulację) oraz interak-
tywną (ćwiczenia z natychmiastową odpowiedzią zwrotną dotyczącą poprawności ich 
rozwiązania) (Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013, s. 4–6; Pesek, Zmazek i Mohorčič, 
2014, s. 13). E-podręcznik powinien też odpowiadać ogólnym zasadom kształcenia, 
jak również wykazywać zgodność z podstawą programową i metodyką danego przed-
miotu. Powinien, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej, być dostosowany 
do wieku ucznia, zatem przedstawiane w nim treści powinny być dla ucznia zrozu-
miałe i odpowiadać poziomowi jego rozwoju (na przykład powszechnie stosowana 
fabularyzacja treści w podręcznikach do nauczania wczesnoszkolnego). Jak wskazano 
powyżej, przewagą e-podręcznika nad jego papierową wersją powinno być znaczące 
wykorzystanie dostępnych technologii, jednak dobranych tak, by ułatwiały proces 
uczenia się, a nie były tylko atrakcyjne dla uczącego się, tj. by wyłącznie zachęca-
ły do korzystania z e-podręcznika postrzeganego jako element rozrywki, zabawy  
(Kamińska, 2015).

W niniejszym tekście autorka, chcąc zanalizować przydatność e-podręcznika jako 
narzędzia dydaktycznego przeznaczonego dla pokolenia cyfrowych tubylców, dzie-
li jego funkcje na cechy, które przez to pokolenie mogą być odbierane jako zalety 
bądź wady tego narzędzia. Oczywiście lista zalet i wad jakiegokolwiek środka dydak-
tycznego nigdy nie będzie mogła być uznana za pełną i ma charakter subiektywny. 
Zdaniem autorki tekstu do najważniejszych zalet e-podręcznika z punktu widzenia 
potrzeb cyfrowych tubylców możemy zaliczyć jego budowę; możliwość jego wyko-
rzystania na różnych urządzeniach; fakt, że stanowi on samodzielne źródło wiedzy; 
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możliwość prezentowania w nim treści w szczególnie atrakcyjny sposób i – co za 
tym idzie – multimedialność e-podręcznika oraz możliwość ciągłej korekty i aktu-
alizacji prezentowanego w nim materiału. Jednak niektóre z wymienionych zalet  
e-podręcznika mają również swoją „ciemną” stronę, stając się jego wadami – najważ-
niejsze z nich zostały wymienione w dalszej części artykułu. Wymienione w poniżej 
przeprowadzonej analizie zalety i wady e-podręcznika obserwowane z perspektywy 
cyfrowych tubylców zależą m.in. od funkcji, jaka zostanie przypisana e-podręczni-
kowi, tj. czy ma on być – jak do tej pory – narzędziem, z którego uczeń korzysta 
przy pomocy (za pośrednictwem) nauczyciela, czy też – jak chcą niektórzy twórcy 
cyfrowych podręczników – ma on być tak skonstruowany, że będzie mógł stano-
wić narzędzie przeznaczone do samodzielnej, indywidualnej pracy ucznia. Jeżeli to 
zróżnicowanie funkcji e-podręcznika które, zdaniem autorki artykułu, będzie miało 
znaczenie przy ocenie jego wad i zalet, każdorazowo zostanie to w tekście zaznaczone. 

ZALETY E-PODRĘCZNIKA DLA CYFROWYCH TUBYLCÓW

Budowa e-podręcznika. Z jednej strony budowa e-podręcznika powinna, a na-
wet musi, w swoim założeniu przypominać budowę klasycznego podręcznika.  
E-podręcznik, podobnie jak jego papierowy odpowiednik, jest podzielony na po-
szczególne moduły (lekcje), a każdy z nich dzieli się na klasyczne jednostki: wpro-
wadzenie do lekcji, nowe dla ucznia, niezbędne do opanowania treści, materiały do-
datkowe (uzupełniające i rozszerzające wiedzę), a jego końcowa część ma charakter 
powtórzeniowy, utrwalający i sprawdzający wiedzę (np. pytania otwarte odnoszące 
się do treści przedstawionych w danej jednostce, quizy, gry itp.). Z drugiej jednak 
strony e-podręczniki zostały wyposażone w elementy ułatwiające ich obsługę, takie 
jak intuicyjny interfejs czy umożliwiający nawigację skokową dynamiczny spis treści. 
Jeżeli dołączymy do tego szereg interlinków umożliwiających natychmiastowe prze-
mieszczanie się między interesującymi nas treściami czy wyszukiwarki ułatwiające 
wyszukiwanie określonych wątków, to znajdujemy się właśnie w preferowanym przez 
pokolenie cyfrowych tubylców środowisko pracy. Szybkie i swobodne „przeskakiwa-
nie” z informacji na informację przekracza ograniczenie linearności wymuszone przez 
podręcznik papierowy. Budowa e-podręcznika umożliwia również kastomizowanie 
(personalizowanie) treści, tj. wybór tych z nich, które są dla ucznia w danym mo-
mencie interesujące, jak również ułatwia ich selekcję. Ten typ podręcznika umożliwia 
także wprowadzanie własnych notatek. Tym samym e-podręcznik spełnia warunek 
efektywności, w tym przypadku efektywności w wyszukiwaniu niezbędnych treści, 
jak i efektywności w uczeniu się. To kolejna ważna dla cyfrowych tubylców cecha, 
odkryta w badaniach przeprowadzonych przez Miłosza Babeckiego dotyczących do-
minacji źródeł elektronicznych nad papierowymi w uczeniu się przez cudzoziemców 
języka polskiego jako obcego (Babecki, 2014, s. 277).
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Dostępność e-podręcznika na różnych urządzeniach oraz jego zaprojektowanie 
umożliwiające odtworzenie na wszystkich systemach operacyjnych (tj. Windows, 
iOS, Android) oraz możliwość pracy zarówno w środowisku on-line jak i off-line 
samo w sobie spełnia istotny dla cyfrowych tubylców warunek dostępności w każdej 
chwili – zawsze i wszędzie, gdy będzie potrzebny.

E-podręcznik, w przeciwieństwie do papierowych podręczników wyposażonych  
w źródła uzupełniające (np. zeszyty ćwiczeń itp.) jest odrębnym, niewymagającym 
dodatkowych materiałów, źródłem wiedzy. Dodatkowe materiały stanowią w nim 
kolejne elementy jednostki lekcyjnej (ćwiczenia, komentarze, fragmenty materia-
łów źródłowych, słowników, encyklopedii, mapy itp.) lub jako wygodne odnośniki  
w formie linków, które umożliwiają szybkie zapoznanie się z treściami z innego źró-
dła i powrót do danej lekcji.

Atrakcyjność przedstawianego materiału. Jak wspomniano we wstępnej części 
tekstu, tradycyjny podręcznik składa się głównie z przekazu treściowego (tekstu), 
który został wzbogacony prostymi elementami wizualnymi (zdjęcia, ryciny, tabele 
itp.). Te elementy spełniały swoją funkcję, tj. zobrazowanie przedstawianych treści  
i ułatwiały ich odbiór, jednak dotyczyło to wcześniejszych, tzw. analogowych, po-
koleń uczniów, przyzwyczajonych do odbioru długich materiałów tekstowych.  
W przypadku pokolenia sieci, dorastającego „[...] w mediasferze przesyconej reprezen-
tacjami oraz ekwiwalencjami ikonograficznymi” (Mencwel za: Babecki, 2014, s. 271), 
ze względu na preferencje dotyczące dynamicznego obrazu wzbogaconego dźwię-
kiem, te proste elementy obrazowe przestały odgrywać ważną rolę w podręczniku.  
Tym samym 

struktura i zawartość [tradycyjnych podręczników – dop. A.K.] zdają się nie od-
powiadać zsubiektywizowanym, utrwalonym już stylom użytkowania mediów  
(Babecki, 2014, s. 271). 

Dla dzisiejszych uczniów to dynamiczny obraz, dźwięk i animacja stają się podsta-
wowymi środkami przekazu informacji, podczas gdy coraz krótszy tekst jest dla nich 
materiałem uzupełniającym. Mimo iż J. Półturzycki twierdzi, że: 

Uczniowie przyzwyczajeni do słowa mówionego lub pisanego nie potrafią należycie 
korzystać z ruchomego obrazu, traktując go jako abstrakcyjny ozdobnik do słów pro-
wadzącego lekcję (Półturzycki, 2014, s. 316), 

wydaje się, iż dziś coraz częściej mamy do czynienia z sytuacją odwrotną – to warstwa 
tekstowa – szczególnie ta długa, zawierająca skomplikowane treści lub stanowiąca 
skomplikowany wywód, niewzbogacona innymi, pozatekstowymi elementami jest 
nudna i trudna w odbiorze. Tym samym multimedialność e-podręcznika odpowiada 
cyfrowym tubylcom. Ponadto cyfrowa forma e-podręcznika zwiększa bogactwo 
tychże dodatkowych materiałów, które niegdyś nie były dla ucznia dostępne. Dzi-
siejsze media zapewniają na przykład wirtualny spacer po obiektach w najdalszych 
zakątkach świata, możliwość obserwacji przyrody w różnych jej częściach za pośred-
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nictwem kamer czy też symulację ruchów gwiazd na niebie i wiele, wiele innych tego 
typu przykładów. 

W praktyce wirtualizacja utożsamiana jest z zapośredniczeniem, oznaczającym od-
twarzanie elementów rzeczywistości pozamedialnej w obrazowych i interaktywnych 
mediach elektronicznych, podłączonych do sieci WWW (Babecki, 2014, s. 270).

E-podręcznik rozumiany jako narzędzie dydaktyczne, przeznaczone do pracy wła-
snej ucznia, poprzez jego kluczowe cechy (wysoka interaktywność, multimedialność) 
będzie stanowił atrakcyjne środowisko pracy, przez co korzystanie z niego wpłynie na 
rozwój umiejętności samokształceniowe. Tym samym atrakcyjna, interesująca dla 
ucznia forma prezentacji materiału wpłynie na rozwój jego zainteresowań i zwiększy 
chęć do dalszego pogłębiania wiedzy we własnym zakresie.

Ostatnią z istotnych zalet e-podręcznika jest stała możliwość budowy i korekty 
e-podręcznika. E-podręcznik, w przeciwieństwie do podręcznika papierowego, nie 
jest (bądź nie musi być) projektem zakończonym, tj. umożliwia stałą edycję i korektę 
jego treści. Jeśli w trakcie tej korekty wykorzystamy informacje zwrotne czerpane od 
uczniów, będzie to dla nich dodatkowy atut zwiększający ich zainteresowanie, gdyż 
pokolenie sieci nie jest pokoleniem odbiorców i odtwórców dostarczanych ich tre-
ści, lecz pokoleniem prosumentów, którzy chcą między innymi mieć aktywny udział  
w tworzeniu treści, jak również czują się spełnieni w sytuacji, gdy ich zdanie jest 
uznawane za ważne i brane pod uwagę (Tapscott, 2010, s. 166).

WADY E-PODRĘCZNIKA Z PUNKTU WIDZENIA  
CYFROWYCH TUBYLCÓW

Najistotniejszą z wad e-podręcznika wydaje się narzucany przez media cyfrowe inny 
odbiór ich treści niż w przypadku źródeł tradycyjnych (papierowych książek, w tym 
podręczników, gazet itp.). Oczywiście, w przypadku papierowych podręczników rów-
nież może dochodzić do braku umiejętności ich efektywnego wykorzystania, gdyż: 

Większość uczniów stara się przede wszystkim opanować pamięciowo treść podręcz-
ników. Uczą się więc strona po stronie na pamięć, czytając je wielokrotnie lub cytując 
z pamięci. […]. Spora grupa uczniów korzysta z podręczników w ten sposób, że czyta 
tekst, a następnie albo go streszcza, albo wynotowuje w punktach, by z kolei korzystać 
z tego zapisu (Półturzycki, 2014, s. 315). 

Jednak z drugiej strony, korzystając z papierowego podręcznika, czytając tekst słowo 
po słowie, dogłębnie skupiamy się na przekazywanej treści, przez co dokładnie go 
zapamiętujemy. W ten sposób włączamy nowe informacje do systemu już utrwalonej 
przez nas wiedzy. Nie ulega wątpliwości, iż tego typu formy korzystania z podręczni-
ka coraz częściej stają się archaiczne, a e-podręcznik wręcz je wyklucza, gdyż zdaniem 
ekspertów, czytając źródła elektroniczne (w tym e-podręcznik) w naturalny sposób 
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zamiast czytać, tylko „przeglądamy” przedstawione treści. Występuje zatem to samo 
zjawisko, co przy korzystaniu z innych cyfrowych mediów, tj.: 

Korzystanie z internetu i nowych mediów prowadzi – jak powszechnie wiadomo – do 
większej powierzchowności, która wyraża się już w samym słownictwie opisującym tę 
przestrzeń: kiedyś teksty się czytało, dzisiaj przegląda się je pobieżnie (ang. skim – prze-
glądać, ślizgać się po powierzchni). Dawniej materię się zgłębiało, teraz surfuje się po 
sieci (czyli ślizga po jej powierzchni) (Spitzer, 2013, s. 64).

Tym samym e-podręcznik utrudnia percepcję informacji, a w wyniku tego kompli-
kuje również sam proces uczenia się, gdyż ślizgając się po tekście, uniemożliwiamy 
naszemu mózgowi głębokie przetworzenie wiadomości, a zatem ich zapamiętanie. 

Przesuwanie słowa palcem na wyświetlaczu dotykowym z punktu A do B (a więc tylko 
w inne miejsce ekranu) to jeden z najbardziej powierzchownych sposobów pracy nad 
tekstem. Bardziej powierzchowna, bo wymagająca jeszcze mniejszej liczby ruchów, 
jest tylko operacja kopiuj i wklej (copy and paste) dokonywana za pomocą myszy kom-
puterowej (Spitzer, 2013, s. 65).

Brak poszerzania zasobów naszej wiedzy, pobieżne zapoznawanie się z nowymi in-
formacjami uniemożliwia również refleksję nad nimi, nie prowadzi do krytycznej 
analizy i uniemożliwia przemyślenie oraz wyrobienie sobie własnej opinii na temat 
określonego zagadnienia. Tym samym młody człowiek nie jest w stanie interpreto-
wać otaczającej go rzeczywistości i w pełni poszerzyć swoich różnorodnych doświad-
czeń. Choć cyfrowym tubylcom wydaje się, iż są indywidualistami, to jednak częściej 
są skłonni oni wybierać wśród już dostępnych przeciwstawnych opinii, niż kreować 
własne, oryginalne, autorskie poglądy. Również przekonanie, iż zawsze możemy zaj-
rzeć do danego materiału, gdyż znajduje się on w e-podręczniku, a jedyną przeszkodą 
może być chwilowy brak dostępu do sieci*, obniża motywację do głębokiego uczenia 
się (tj. zapamiętania zapisanych w tym źródle treści). Z efektami w tym zakresie już 
mamy do czynienia. Wskazuje na to m.in. analiza egzaminów zewnętrznych:

większość uczniów klasy VI miała w zakresie zadań z języka polskiego trudności mię-
dzy innymi w obszarze wnioskowania na podstawie informacji z tekstu popularno-
naukowego i odczytania jego głównej myśli. Natomiast gimnazjaliści z trudem radzili 
sobie z umiejętnością interpretowania informacji podanych w różnych tekstach, for-
mułowaniem wniosków, sytuowaniem wydarzeń, zjawisk i procesów w czasie, trud-
ności z uogólnianiem i wnioskowaniem na podstawie informacji wyszukanych w po-
dawanych tekstach (za: Dyrda, 2015, s. 72). 

Z drugiej zaś strony wykorzystywanie w procesie nauczania–uczenia się tradycyj-
nego podręcznika też nie rozwiązuje tych problemów. Opisywana grupa uczniów 
nie potrafi również korzystać z podręczników papierowych, gdyż ma problemy ze 
skupieniem się na długim tekście oraz z odbiorem komunikatów jednobodźcowych.

*  To jedna z największych obaw wymienianych przez cyfrowych tubylców dotyczących procesu ucze-
nia się (por. Babecki, 2014, s. 275-276). 
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Korzystanie z fragmentarycznych informacji, krótkich tekstów wzbogacanych  
w coraz większym stopniu animacjami, grami, filmikami może powodować także 
kłopoty w zakresie umiejętności pracy z tekstem. Nie chodzi tylko o opisane powyżej 
kłopoty z ich percepcją, ale również o kłopoty z czynnym korzystaniem z języka, za-
równo mówionego, jak i pisanego. Nasze umiejętności językowe kształtujemy między 
innymi poprzez stały kontakt z odbiorem biernych treści przekazywanych za pomocą 
tekstu. Pokolenie sieci niechętnie występuje w roli pasywnych odbiorców, wybierając 
rolę aktywnych twórców (prosumpcja). Jednak by tworzyć treści, najpierw trzeba 
nabyć umiejętności, jak robić to poprawnie. W przypadku m.in. treści zawartych  
w e-podręczniku, zakładając, że będą one zgodne z potrzebami cyfrowych tubylców, 
możemy spodziewać się problemów w zakresie poszerzania kompetencji językowych. 
Przejrzany pobieżnie krótki tekst nie rozwinie umiejętności w zakresie poprawnego 
posługiwania się gramatyką języka, umiejętności poprawnego stosowania ortografii 
czy interpunkcji. Jeżeli e-podręcznik będzie samodzielnym materiałem stosowanym 
w pracy własnej ucznia, w którym rola nauczyciela ograniczy się do sprawdzania po-
prawności wyników, najczęściej osiąganych w testach i quizach, wówczas nie będzie 
szans na poprawę i eliminację błędów z zakresu poprawności językowej. 

Wśród zalet e-podręcznika wymieniono również możliwość ciągłej aktualizacji 
zawartych w nich treści i natychmiastowe przekazywanie tychże aktualizacji ich od-
biorcom. Jednocześnie ta cecha, choć sama w sobie stanowi przewagę nad podręcz-
nikiem tradycyjnym, którego po druku nie można już zaktualizować poza stworze-
niem kolejnego wydania, może powodować skutki ujemne związane z pojmowaniem 
czasu przez młode pokolenie. Cyfrowi tubylcy mają tendencję do pojmowania czasu  
w kategoriach postmodernistycznych, tj. „tu i teraz”, a zatem w kategoriach „ciągłej 
teraźniejszości”. Zanurzenie medialne powoduje utratę pojmowania innych kategorii 
czasu, w szczególności przeszłości: 

[…] teraźniejszość staje się znaczącą kategorią, budowaną przez nieustannie aktualizo-
wane informacje. Natomiast pojęcie przeszłości przestaje mieć znaczenie, bo istnieje wy-
łącznie jako oś czasu na Facebooku, oznaczając wcześniejsze wpisy (Dyrda, 2015, s. 71).

Oceniając wady i zalety podręcznika dla pokolenia cyfrowych tubylców, należy 
zastanowić się również nad funkcją tego środka dydaktycznego. Dla niektórych 
specjalistów ma on bowiem zastąpić tradycyjny podręcznik w klasycznym naucza-
niu, czyli odbywającym się w klasie szkolnej za pośrednictwem nauczyciela. Dla 
innych ma pełnić funkcję samokształceniową. Wówczas wiele zależy od autorów  
e-podręcznika, tj. stopnia i rzetelności jego przygotowania. O ile w przypadku tra-
dycyjnego nauczania 

Podręcznik jest podstawowym środkiem nauczania w procesie, który organizuje na-
uczyciel i jeżeli opracowanie podręcznikowe nie spełnia ważnych dla podręcznika 
funkcji, to nauczyciel może uzupełnić to zadanie w toku procesu lekcyjnego, gdyż 
właśnie on organizuje proces, ma na to czas, środki i inne możliwości (Półturzycki, 
2014, s. 315), 
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o tyle realizacji tych funkcji nauczyciela zabraknie w procesie samokształceniowym. 
Ostatnia z wad e-podręcznika jest związana z brakami w wyposażeniu szkół  

w odpowiedniej jakości sprzęt techniczny. Jak wiadomo, e-podręcznik, w przeci-
wieństwie do podręcznika papierowego, wymaga wykorzystania narzędzi technicz-
nych umożliwiających odtworzenie zawartych w nim treści. Jak zatem wykorzysty-
wać e-podręcznik w klasie szkolnej, w toku lekcji? Problemem w tym przypadku stają 
się możliwości technologiczne dostępne w większości szkół. Choć istnieją (również  
w warunkach polskich) placówki wyposażone w sprzęt najnowszej generacji, do-
stępny dla uczniów powszechnie, a nie tylko w salach informatycznych, to jednak 
sytuacja ta stanowi wyjątek (raczej rzadki), a nie normę. Tym samym powstaje pro-
blem, w jaki sposób uczniowie mieliby korzystać z e-podręcznika w toku lekcyjnym,  
w sytuacji, gdy sprzęt dostępny w większości szkół jest dla uczniów po prostu zbyt 
wolny i przestarzały. Zwykle nie ma też możliwości, by szkolny komputer stanowił 
indywidualne narzędzie pracy ucznia, co stanowi warunek konieczny w przypad-
ku skutecznego korzystania z ćwiczeń zawartych w e-podręczniku. Jak podkreśla  
D. Tapscott, jakość sprzętu, z którego korzysta współczesne pokolenie dzieci, ma 
znaczenie również w aspekcie efektywności ich pracy. Korzystanie z przestarzałego 
sprzętu może budzić irytację i zniechęcenie, co bezpośrednio wpływa na spadek mo-
tywacji uczniów (brak motywacji do pracy w wolnym środowisku) oraz na możliwość 
wystąpienia negatywnych reakcji emocjonalnych (zdenerwowanie) (Tapscott, 2010, 
s. 172). Z kolei sytuacja (nierzadka w polskich realiach), w której dostępny sprzęt 
jest pozbawiony funkcji multimedialnych, a możliwość personalizacji komputera nie 
istnieje, sprawia, że e-podręcznik staje się narzędziem bezużytecznym, gdyż w takiej 
sytuacji nie można wykorzystać jego funkcji stanowiących dla pokolenia cyfrowych 
uczniów przewagę nad podręcznikiem tradycyjnym (elementy multimedialne, takie 
jak np. symulacje itp.). Jedną z rozpatrywanych w tym aspekcie możliwości jest pro-
pozycja wykorzystania prywatnego sprzętu uczniów (laptopów, tabletów, smartfo-
nów) na lekcjach szkolnych, jednak musimy pamiętać, iż jest to również rozwiązanie 
wadliwe, gdyż zwiększy ono, i tak już istniejącą w szkołach, stratyfikację majątkową. 
Swoboda w korzystaniu przez uczniów z ich prywatnego sprzętu, obecnie ograni-
czona w części szkół (na przykład zakazem korzystania z telefonów komórkowych), 
spowoduje chwalenie się sprzętem, wzrost zazdrości wobec uczniów wyposażonych  
w narzędzia lepszej jakości, a nawet grozi zwiększeniem kradzieży w szkołach. 

Cyfrowi Tubylcy czują przymus kupna najnowszych urządzeń. Są szczęśliwi zamie-
niając dobrze funkcjonujący sprzęt na nowości, które są szybsze, prostsze, większe lub 
mniejsze – w zależności od obowiązującej mody (Small & Vorgan, 2008, s. 35).
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ZAKOŃCZENIE

Status ontologiczny nowych mediów, zależny od zawsze edytowalnej postaci przeka-
zów, natychmiastowości dostępu, powszechności, możliwości odtwarzania na dowol-
nym urządzeniu, selektywnego dostosowywania wyszukiwanej treści do jednostkowych 
potrzeb użytkownika, sprawia, że wartość podręcznika jako medium – źródła wiedzy  
i kompetencji – podlega ciągłej i postępującej dewaluacji (Babecki, 2014, s. 272).

W kontekście opisywanych warunków e-podręcznik może być tym środkiem, który – 
w przypadku jego przemyślanego skonstruowania i opracowania – będzie przydatnym 
narzędziem dedykowanym cyfrowym tubylcom. Nie zapominajmy jednak, że warunek 
jego dobrego opracowania – jak każdego innego środka dydaktycznego – jest tutaj klu-
czowy. Tymczasem obserwujemy, niestety, zjawisko, w którym za podręcznik cyfrowy 
uznaje się ten tradycyjny, odwzorowany w formacie PDF, mobi lub e-pub. W realiach 
polskich placówek edukacyjnych dla części środowiska na tym właśnie polega realizacja 
projektu cyfrowej szkoły. 

Zarówno próby uzupełniania nauczania e-learningiem za pomocą platform eduka-
cyjnych, jak i prace Ministerstwa Edukacji Narodowej nad tworzeniem, testowaniem  
i wprowadzaniem podręczników w formie elektronicznej stanowią przykłady pozornego 
otwierania się szkoły na nowe rozwiązania edukacyjne. Pozornego, gdyż nowa forma 
podręcznika, bardziej atrakcyjna, może niewiele zmienić w obszarze metod pracy szkol-
nej. Możliwość wydruku e-podręcznika dostępnego w formie PDF może też dla nauczy-
cieli stanowić okazję do pracy na jego papierowych wersjach (Dyrda, 2015, s. 74). 

Taki podręcznik, wprowadzony wyłącznie dla zaspokojenia wymogów zewnętrznych, 
niezgodny z dotychczasowymi metodami pracy nauczyciela, nie zaspokoi niczyich 
potrzeb, tj. ani potrzeb nauczycieli, ani uczniów. 

Dobry e-podręcznik powinien oczywiście spełniać wszystkie te funkcje, które 
spełniał podręcznik papierowy. Funkcje te, wspomniane we wprowadzającej części 
niniejszego artykułu opisał najszerzej w rodzimej literaturze z zakresu dydaktyki  
Cz. Kupisiewicz. Jednak dydaktycy zwracają również uwagę na nową funkcję pod-
ręcznika, tj. funkcję integracji wiedzy, polegającą na łączeniu całości wiedzy i do-
świadczeń ucznia, zarówno tych zdobytych w procesie edukacji formalnej, jak i tych 
pozaszkolnych, nieformalnych. Tę funkcję w szczególności powinien spełniać e-pod-
ręcznik jako współczesne narzędzie dydaktyczne, który przecież – jak wspomniano 
na początku – nie stanowi w dzisiejszych realiach jedynego, podstawowego źródła in-
formacji, lecz konkuruje z innymi jej źródłami (głównie z internetem). E-podręcznik 
zatem, rozumiany jako narzędzie przeznaczone dla pokolenia cyfrowych tubylców, 
powinien być 

[…] otwartym materiałem dydaktycznym, który nie będzie pozostawał w izolacji do 
otaczającej uczącego się rzeczywistości oświatowej, ale będzie pomagał zrozumieć tę 
rzeczywistość, poznawać ją i wykorzystywać w procesie własnego rozwoju (Półturzyc-
ki, 2014, s. 315).
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Nie ulega wątpliwości, że by cyfrowa wersja podręcznika była użyteczna zarówno 
dla nauczycieli, jak i uczniów, powinien on w pierwszej kolejności mieć cechy do-
brego papierowego podręcznikiem, tj. być środkiem, w którym realizowane są zasa-
dy klasycznej dydaktyki, następnie wzbogacone o najnowsze możliwości techniczne 
(multimedialność, interaktywność, natychmiastowa informacja zwrotna). Przecież 
samo zainteresowanie współczesnych dzieci środkami cyfrowymi nie powoduje jesz-
cze, iż każdy e-podręcznik będzie stanowił ciekawe i skuteczne narzędzie dydaktycz-
ne. Można więc stwierdzić, że dobrze opracowany e-podręcznik już staje się kluczo-
wym środkiem dydaktycznym, gdyż dla pokolenia cyfrowych tubylców wiedza to 

[…] pakiet danych utrwalanych w pamięci urządzeń mobilnych, przede wszystkim 
smartfonów, laptopów i tabletów, do których „sięga” się natychmiast, gdy to koniecz-
ne (Babecki, 2014, s. 277).

Z pewnością zastosowane w e-podręczniku środki i techniki w większym stopniu 
przyczyniają się do pobudzania aktywności poznawczej uczniów niż inne, bardziej 
tradycyjne środki dydaktyczne, które zdominowały edukację. Jednak, jak każde inne 
narzędzie, nie jest to środek pozbawiony wad. Chcąc zamienić podręcznik tradycyjny 
na cyfrowy musimy zdawać sobie sprawę zarówno z jego zalet, jak i wad, by dobrze 
przemyśleć i skutecznie realizować proces nauczania  i uczenia się młodego człowieka. 
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E-PODRĘCZNIK JAKO ŚRODEK EDUKACYJNY 
PRZEZNACZONY DLA POKOLENIA CYFROWYCH 

TUBYLCÓW

Słowa kluczowe: cyfrowi tubylcy, e-podręcznik

Streszczenie: W początkowej części niniejszego tekstu przedstawiono edukacyjne potrzeby 
cyfrowych tubylców oraz określono, jak w artykule będzie rozumiany e-podręcznik. Zasadni-
cza część tekstu skupia się na rozpatrzeniu najważniejszych zalet i wad e-podręcznika analizo-
wanych z punktu widzenia cyfrowych tubylców. 
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E-TEXTBOOK AS THE EDUCATIONAL TOOL INTENDED 
FOR DIGITAL NATIVES

Keywords: digital natives, e-textbook

Abstract: In the initial part of this article the author presents educational needs of digital 
natives and she shows the understood of e-textbook. The fundamental part of the text is 
focusing on considering of the most important advantages and disadvantages of e-textbook 
seeing as crucial tool used through digital natives.
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EDUKACJA NAJMŁODSZYCH DZIECI WOBEC 
AKTUALNYCH ZMIAN OŚWIATOWYCH

Każda zmiana w egzystencji człowieka zwykle niesie ze sobą lęk i obawę, czy 
będzie ona miała pozytywne, czy raczej negatywne konsekwencje. Człowiek  

w sposób naturalny dąży do osiągnięcia status quo, czyli niezmienionego stanu rzeczy. 
Według Ernesta C. Wilsona: 

Czas zmiany to czas lęku lub nowych możliwości. Twoja postawa zadecyduje, która  
z tych rzeczy będzie Twoim udziałem (Wilson, 2013).

Wiedza, doświadczenie i rozsądek przemawia na korzyść zmian, zwłaszcza iż, zda-
niem naukowców, zmiany w życiu są konieczne, bowiem są motorem rozwoju.

Kiedy życie domaga się od ciebie zmiany, zastanów się, co dokładnie należy zrobić,  
i bez najmniejszej wątpliwości, i bez żadnego oporu odważ się na nią, wiedząc, że 
każda zmiana zakłada rozwój (Caddy, 2008, s. 17).

Im bardziej jesteśmy otwarci na te transformacje, tym większe mamy szanse na 
osiągnięcie sukcesu. Zmiany są niepodważalnie dobre, jeśli poprawiają błędy, mode-
lują proces rozwoju na zyski i korzyści, wpływają na harmonijny, holistyczny rozwój. 
Edukacja jest tym miejscem, gdzie te przeobrażenia zachodzą szybko w otaczającym 
nas świecie, chociaż nie do końca wiadomo, co będzie lepszym wyborem – tradycja 
czy może nowoczesność.

W edukacji dzieci najmłodszych w Polsce zachodzą nieustanne zmiany. Ostatnio 
(styczeń 2016) znowelizowano ustawę znoszącą obowiązek szkolny dla sześciolatków, 
tym samym przywracając rodzicom prawo wyboru i decyzji dotyczącej tego, czy ich 
dziecko będzie rozpoczynało obowiązkową naukę w szkole podstawowej w wieku 
sześciu czy siedmiu lat. Zniesiono także obowiązek przedszkolny dla dzieci pięcio-
letnich. W miejsce słowa obowiązek pojawia się termin prawo do…, na przykład: 
prawo do rozpoczęcia edukacji szkolnej od szóstego roku życia, prawo do korzysta-
nia z wychowania przedszkolnego itd. Wielu specjalistów podejmuje rozważania za  
i przeciw takim ustaleniom.

*  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie.
** Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie.
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Należy zwrócić uwagę na fakt, iż w wielu krajach europejskich (24 kraje UE) 
dzieci rozpoczynają naukę w wieku lat sześciu. W wymiarze globalnym sześciolatki 
chodzą do szkół w 130 krajach świata. W niektórych państwach (USA, Wielka Bry-
tania, Luksemburg, Irlandia Północna) zaczynają edukację znacznie wcześniej. Syste-
my edukacji i założenia programowe tych systemów są jednak bardzo zróżnicowane 
(Prucha, 2006). 

Zmiany w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej obejmują również modyfika-
cję podstaw programowych. Ich celem, na przykład w podstawie programowej edu-
kacji wczesnoszkolnej, jest szersze niż dotychczas dostosowanie przebiegu procesu 
edukacji do indywidualnych możliwości i potrzeb najmłodszych uczniów. Wprowa-
dzona zmiana spowoduje, że decyzję o tym, ile czasu uczniowie poświęcą na opano-
wanie wiadomości i umiejętności z poszczególnych obszarów podstawy programowej 
edukacji wczesnoszkolnej, będzie podejmował wyłącznie nauczyciel. Wprowadzono 
również zmiany w zalecanych warunkach realizacji podstawy programowej dotyczące 
organizacji procesu edukacyjnego w klasach I–III szkoły podstawowej.

Nowa podstawa programowa wzbudza wiele kontrowersji. Zalecane zmiany wy-
dają się korzystne, przynajmniej w swoim zapisie, dla edukacji dziecka. Nie zawsze 
jednak warunki klasowo-lekcyjne pozwalają na realizację zamierzonych celów, które 
to narzucają potrzebę atrakcyjnych metod uczenia, w atmosferze zabawy i indywidu-
alizacji wymagań.

Obecnie w Ministerstwie trwają prace nad kolejną zmianą podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Według zapowiedzi projekt 
takich zmian ma być gotowy na początek marca 2016 roku. 

Ogólnie założenia zmian mają zapewnić nauczycielom większe możliwości zwią-
zane z indywidualizacją procesu kształcenia i dostosowaniem edukacji do możliwości 
psychofizycznych dzieci. Najwięcej kontrowersji budzi jednak fakt dotyczący obni-
żenia wieku; ustalenia i określenia, kiedy dzieci powinny zaczynać naukę szkolną.

Obniżenie wieku szkolnego wiąże się z wystąpieniem istotnych korzyści dla 
uczniów. Nie należy jednak zapominać o negatywnych aspektach, o konsekwencjach, 
nie zawsze dobrych dla bardzo młodego człowieka.

KORZYŚCI OBNIŻENIA WIEKU SZKOLNEGO DLA DZIECI

W literaturze przedmiotu zwrócono uwagę na fakt, iż rozpoczynanie nauki przez 
młodego człowieka wiąże się ze zmianą, która pozwala dziecku na szybszą adapta-
cję do nowego społecznego środowiska, daje szansę na lepszy start, pozwala szyb-
ciej zaistnieć w grupie. Młody człowiek przebywa pod opieką wykształconej kadry 
pedagogicznej, a zajęcia pozwalają dziecku na poznawanie świata, na systematyzo-
wanie wiadomości, co w przyszłości może przełożyć się na jego sukces edukacyjny. 
Wcześniejsze pójście dziecka do szkoły może być dobrą odpowiedzią na zainicjowany  
w ten sposób rozwój intelektualny, pod warunkiem że jest dostosowane do możliwo-
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ści dziecka. Dziecko pięcioletnie, sześcioletnie musi się przede wszystkim bawić. Na-
uka poprzez zabawę przynosi wiele korzyści. Przyswajanie wiedzy powinno odbywać 
się w atmosferze spokoju, zaciekawienia, co bezpośrednio przełoży się na dalszą chęć 
eksploracji świata widzianego oczyma dziecka. Dziecko może się także przyzwyczajać 
do funkcjonowania w grupie rówieśników. Nie każdy dom jest w stanie zapewnić 
dziecku szansę na intelektualny rozwój, a pobyt w placówce edukacyjnej może przy-
czynić się do wyrównania dysproporcji pomiędzy wychowankami. 

Jak dotychczas w badaniach nie udowodniono, że wcześniejsze rozpoczęcie eduka-
cji przyniesie dzieciom szkodę, tym bardziej że dojrzewają one znacznie szybciej niż 
miało to miejsce na przykład 20 czy 30 lat temu. Lekarze twierdzą, że dziecko sze-
ścioletnie jest już intelektualnie zdolne do tego, by przyswajać wiedzę, a intensywny 
rozwój połączeń neuronalnych w tym momencie życia dodatkowo sprzyja szybkiej 
nauce. Sześciolatek w szkole może szybciej się usamodzielnić, nauczyć odpowiedzial-
ności, nawiązywania kontaktów z innymi osobami, współpracy i działania zespo-
łowego. Dla jego rozwoju osobistego może to być rok bardzo znaczący i korzystny. 
Małe dziecko ma ogromne możliwości intelektualne, bowiem wiek przedszkolny to 
najlepszy czas na uczenie się, dlatego też wielu specjalistów jest zdania, że objęcie 
obowiązkiem edukacji wszystkich pięciolatków jest tak ważne. 

W dzisiejszych czasach dziecko zaczyna uczyć się bardzo wcześnie – od najmłod-
szych lat ma do czynienia z ogromną liczbą bodźców, które stymulują jego rozwój 
intelektualny. Ta wzrastająca niezmiennie liczba sensorycznych impulsów oddziału-
jących na wzrok, słuch, dotyk itp. ułatwia bezpośrednie i pośrednie poznanie rzeczy-
wistości. Małym dzieciom należy ułatwić kontakt z aktywizująco-motywacyjnymi 
stymulatorami, które wyzwolą ich wszechstronną aktywność i pobudzą zaintereso-
wania. Jako dobroczynny należy postrzegać fakt, iż im więcej zmysłów zaangażujemy 
w proces nauczania, tym lepsze będą jego efekty.

Niekoniecznie jednak edukacja ta musi się odbywać na terenie placówek oświato-
wych. Na zachodzie Europy (np. Wielka Brytania, Irlandia) z powodzeniem funk-
cjonuje nauczanie tzw. domowe (home schooling). Nie chodzi o obowiązek „chodze-
nia” do szkoły, a o obowiązek edukacji. Kiedy dziecko realizuje obowiązek szkolny  
w domu, rolę nauczyciela przejmują rodzice lub jedno z nich – najczęściej mama lub 
zatrudnieni przez rodziców nauczyciele. Rodzice przejmują całkowitą odpowiedzial-
ność za kształcenie swojego dziecka. Dla jednych może to być główny argument na 
korzyść edukacji dziecka w domu, dla innych zbyt zobowiązujące i odpowiedzialne 
zadanie. W Polsce ta forma edukacji jest jeszcze stosunkowo bardzo mało popularna, 
mimo iż światowe badania potwierdzają jej skuteczność (Fraser Institute z Vancover 
oraz Amerykański Instytut NHERI – National Home Education Research Institute).

ZN_Pedagogika_2016_12_2.indb   103 2016-06-03   14:01:36



104 Urszula Ordon, Katarzyna Gębora

EDUKACJA JĘZYKOWA MAŁEGO DZIECKA

Wydaje się, iż szczególnie korzystna zmiana w zakresie obniżenia wieku szkolnego 
związana jest z edukacją języków obcych. Nauczanie języków obcych jest jednym 
z coraz ważniejszych elementów edukacji w całym systemie kształcenia. Sprzyjające 
jest, gdy naukę języków zaczyna się już w przedszkolach. Im wcześniej takie kształce-
nie ma miejsce, tym lepiej. 

Głównym celem nauki języka w okresie wczesnoszkolnym jest wkład we wszechstronny 
rozwój dziecka (uwzględniając emocjonalność, kreatywność, zdolności kognitywno- 
-intelektualne i językowe) (Ordon i Skoczylas-Krotla, 2001, s. 297). 

Małe dzieci wykazują zadziwiającą zdolność przyswajania języka. Uczą się całościowo, 
wykorzystując obie półkule mózgowe. Sprawnie zapamiętują całe standardowe wypo-
wiedzi (w postaci piosenek, wierszyków, rymowanek). Nie należy od nich oczekiwać 
samodzielnego tworzenia zdań w obcym języku. Dziecko uczy się tu i teraz. Wyraże-
nia związane z przeszłością czy przyszłością są dla przedszkolaków trudne do zrozu-
mienia, podobnie jak pojęcia abstrakcyjne. Lekcje języka obcego obejmują – obok 
poznawania słów – kształtowanie świadomości. Język to kod do poznania kultury, 
tradycji i całego zasobu informacji o innych (Ordon i Gębora, 2010).

Dziecko w wieku przedszkolnym wykazuje słabą umiejętność werbalnego komu-
nikowania się, jego słownik w języku ojczystym jest bogaty zaledwie na miarę kil-
kuletnich doświadczeń, a droga rozwoju wiedzie przez rzeczywiste działanie. Duży 
nacisk należy kłaść w tym wieku na tworzenie pozytywnego stosunku do nauki 
języka poprzez informację zwrotną — częste chwalenie dziecka, zauważanie jego 
najdrobniejszych sukcesów i wzbudzanie w nim entuzjazmu do nauki języka. Moż-
na w ten sposób stworzyć dobrą bazę leksykalną do efektywnej nauki na wyższych  
szczeblach edukacji. 

Uczenie się to proces, który nie kończy się z chwilą ukończenia jednego z etapów 
edukacji. Nie można liczyć na to, że dziecko w przedszkolu nauczy się języka, jed-
nak wczesny start umożliwi mu stopniowe oswajanie się z jego brzmieniem, melodią 
i strukturą, bez konieczności pokonywania barier, jakie powstają w trakcie nauki  
w późniejszym okresie. Poprzez wczesny kontakt z językiem obcym aparat słuchowy 
i artykulacyjny dziecka (który nie jest jeszcze w pełni wykształcony, a co za tym idzie 
„nastrojony” na odbiór głównie dźwięków języka ojczystego) w naturalny sposób 
„nastraja” się również na wysłuchiwanie i wymawianie dźwięków charakterystycz-
nych dla języka obcego. Poza tym dziecko posiada naturalne predyspozycje do nauki 
obcych dźwięków. Jego aparat mowy jest elastyczny i jeszcze nie do końca ukształ-
towany, co sprawia, że lepiej radzi sobie z opanowaniem wymowy, intonacji oraz 
akcentu. 

Dobry program nauki języka dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 
koncentruje się na sprawności rozumienia, zachęcaniu dzieci do wypowiadania się 
w języku obcym, bez przymusu i stresu, przez udział w zabawach i grach, bez formal-
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nej nauki reguł językowych. Istotne jest również zaangażowanie wszystkich zmysłów. 
Najważniejsze z nich to wzrok i słuch; nie należy jednak zapominać, że dziecko po-
znaje świat także za pomocą dotyku, węchu i smaku. 

W rezultacie procesu glottodydaktycznego uczniowie zdobywają sprawności językowe, 
nawyki i umiejętności. Są to również kategorie typu psychologicznego. Przyswajanie 
sobie języka jest w gruncie mechanicznym procesem kształtowania nawyków z punktu 
widzenia metody słuchowo ustnej. Stanowisko takie reprezentuje wielu metodyków. 
Uważają oni, że bezpośrednie i jak najczęstsze posługiwanie się danym językiem jest 
najwłaściwszą drogą wiodącą do jego opanowania (Riverso i Otto, 1999, s. 33).

W pracy z najmłodszymi „[…] szczególnie ważne jest dostosowanie treści i metod 
nauczania do wieku, zainteresowań i potrzeb komunikacyjnych dzieci” (Skoczylas-
-Krotla, 2006, s. 50). Szczególnie przydatna może być 

[…] pedagogika zabawy. Jako metoda angażująca wszystkie zmysły doskonale wpływa 
na skuteczność w przyswajaniu nowych słów, zwrotów, konstrukcji zdaniowych i po-
sługiwaniu się nimi. Pedagogika zabawy sprawdza się nie tylko na gruncie wczesnosz-
kolnym, ale także wśród starszych dzieci (Konik, 2005, s. 15).

Życie małego dziecka cechuje niesamowita dynamika, nie tylko szybko porusza się 
ono fizycznie, ale równie intensywnie przyswaja informacje. Rozsądne zatem byłoby 
wykorzystanie tej cechy i od najmłodszych lat inwestowanie w jego edukację.

WĄTPLIWOŚCI ZWIĄZANE Z OBNIŻENIEM WIEKU 
SZKOLNEGO DLA DZIECI

Pamiętać należy, iż nie każde dziecko w wieku lat sześciu osiągnie tak zwaną doj-
rzałość szkolną. Poprzez dojrzałość szkolną (według S. Szumana) rozumie się taki 
rozwój psychiczny, fizyczny oraz społeczny dziecka, dzięki któremu jest ono wrażliwe 
i podatne na proces uczenia się w I klasie szkoły podstawowej (Janiszewska, 2009). 
Pobyt w szkole dziecka, które nie jest jeszcze gotowe na szkolną samodzielność, może 
spowodować wstrząs emocjonalny, zaburzenia adaptacyjne. Dziecko nie będzie się 
czuło bezpieczne i szczęśliwe w innym niż domowe, wręcz obcym, nieznanym dla 
niego otoczeniu. 

Wielu rodziców i pedagogów jest przeciwna zmianom związanym z obowiązko-
wym wprowadzaniem edukacji małych dzieci do szkół. Przede wszystkim mówi się 
o tym, iż polska szkoła nie jest przygotowana na takie przedsięwzięcie. Najczęściej 
wśród argumentów wymienia się przeludnione klasy, brak zaplecza lokalowego, brak 
podziału na strefy dla młodszych i starszych, co naraża maluchy na stres, agresję  
i przemoc. Wątpliwe jest to, że nauczyciel mający pod opieką grupę liczącą 25–26 
uczniów będzie w stanie poświęcić każdemu z nich odpowiednio dużo uwagi. Wiel-
kim problemem jest też wyposażenie izb lekcyjnych. Według MEN, każda sala po-
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winna mieć dwie części: edukacyjną (wyposażoną w tablicę i stoliki) oraz rekreacyjną 
(przestrzeń nadającą się do zabawy, wyposażoną w sprzęt audiowizualny komputer, 
projektor, mapy, gry i zabawki, tematyczne kąciki zabaw, biblioteczkę). Izby lekcyj-
ne powinny być także wyposażone w szafki, aby dzieci mogły zostawić część rzeczy  
w szkole. Prawdopodobnie jeszcze przez długi czas idea dostosowania klas do potrzeb 
rozwojowych sześciolatków pozostanie jedynie zapisem (Podbilska, 2011). Zwraca 
się uwagę na to, że niedoinwestowane placówki szkolne nie dadzą gwarancji na stwo-
rzenie odpowiednich warunków dla najmłodszych uczniów. Całość tych przemyśleń 
dotyczy strony organizacyjnej tego przedsięwzięcia. Jak jednak rozpoczęcie nauki  
w tak wczesnym wieku wpłynie bezpośrednio na dzieci?

Rozpoczęcie nauki szkolnej jest przełomem w życiu dziecka. Początek nauki  
w szkole wiąże się nieubłaganie z końcem beztroskiego dzieciństwa. Współczesna 
rzeczywistość szkolna stawia duże wymagania dzieciom i młodzieży uczącej się. 

Rozpoczęcie edukacji szkolnej, wejście dziecka w środowisko szkolne oznacza koniecz-
ność nawiązywania kontaktów z grupą rówieśniczą. W związku z tym kilkulatek […] 
przyjmuje określone role społeczne, co wiąże się już z ponoszeniem odpowiedzialności 
z pełnienia tych ról (Ogrodzka-Mazur, 2007, s. 37).

Udany start szkolny, jak twierdzi W. Brejnak (2009), jest niezwykle ważny dla szkol-
nego powodzenia ucznia. Sukcesy szkolne zależą bowiem w dużym stopniu od przy-
gotowania dziecka do nauki i od stanu „psychofizycznego wyposażenia” w momencie 
jej rozpoczynania. Obowiązki szkolne i oczekiwania stawiane uczniom sprawiają, że 
większość dzieci i młodzieży uczącej niechętnie chodzi do szkoły (proces ten nasila się 
z każdym kolejnym rokiem edukacji). A dzieciństwo to najważniejszy okres w życiu 
człowieka – to czas tworzenia się człowieka. We wczesnym dzieciństwie kształtuje się 
znaczna część potencjału intelektualnego i emocjonalnego dziecka (Kapica, 2011). 
Natura obdarza dzieci cudowną chęcią nauki, zaś dorośli nie powinni stawiać barier 
na drodze do dorosłości. Konieczne jest odejście od mało skutecznych metod naucza-
nia. Negatywne zjawisko formalizowania edukacji, „wciśnięcie świata małego dziecka 
w ławkę szkolną” na tym etapie rozwoju nie jest najlepszym sposobem, by tworzyć 
warunki do radosnego i pożytecznego przeżywania dzieciństwa. 

ZAKOŃCZENIE

Rozwój dziecka wymaga wielu zabiegów natury stymulacyjnej, zarówno ze strony 
samej jednostki, jak i otaczającego środowiska. Oprócz uwarunkowań genetycznych 
i wiążących się z aktywnością człowieka (wyposażenie genetyczne, aktywność własna) 
ogromne znaczenie ma środowisko, wychowanie, które zapewnia odpowiednie wa-
runki do rozwoju. Tak obecnie nurtujący większość społeczeństwa problem kształce-
nia małego dziecka oraz kwestia obniżania wieku szkolnego jest wypadkową trzech 
elementów gotowości szkolnej – gotowości instytucji, gotowości rodziców oraz go-
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towości samego dziecka. Nie jest istotne, czy dziecko ma kontakt z edukacją przed-
szkolną (zinstytucjonalizowaną), ważne jest, aby dziecko było uczestnikiem szeroko 
pojętej edukacji (Wiatrowska i Dmochowska, 2013). Podejmując decyzję o wyborze 
rodzaju i wieku rozpoczynania edukacji przez dziecko, powinniśmy zawsze mieć na 
uwadze jego dobro. Nie ma większego znaczenia, czy odbywa się ona w przedszkolu, 
czy w szkole. Ważne jest, by była dobrze zorganizowana i odznaczała się wysoką ja-
kością powiązaną z oczekiwaniami i potrzebami zarówno dzieci, jak i ich rodziców. 
Jako podsumowanie rozważań warto przytoczyć refleksję D. Waloszek, która będąc 
orędowniczką dobrego dzieciństwa, pisze: 

Od dawna nie potrafimy sensownie i jasno wyjaśnić zależności dzieciństwo i edukacja. 
Borykamy się ustawicznie z argumentacją na rzecz jej życiowego sensu, jakości, treści. 
Z uporem lokujemy ją w przestrzeni obowiązku dziecka, a nie jego prawa do niej  
i obowiązku dorosłych do takiej jej organizacji, która nie niszczyłaby dzieciństwa, co 
sprawia, że poruszamy się w przestrzeni oczekiwanych efektów, a nie potrzeb dzieci  
i czynników te potrzeby wyzwalających (Waloszek, 2006, s. 17).
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EDUKACJA NAJMŁODSZYCH DZIECI WOBEC 
AKTUALNYCH ZMIAN OŚWIATOWYCH

Słowa kluczowe: edukacja, szkoła, dziecko sześcioletnie, zmiany, języki obce

Abstrakt: W edukacji dzieci najmłodszych w Polsce zachodzą nieustanne zmiany. Szczegóło-
wo analizowana jest kwestia obniżania wieku szkolnego. Wielu specjalistów podejmuje temat 
rozważań za i przeciw takim ustaleniom. Obniżenie wieku szkolnego wiąże się z wystąpieniem 
istotnych korzyści, ale również pewnych zagrożeń dla uczniów. Obecnie występuje tendencja 
do coraz wcześniejszego nabywania wiedzy przez dzieci. W wymiarze globalnym sześciolatki 
chodzą do szkół w 130 krajach świata. Szczególnie korzystna zmiana w zakresie obniżenia 
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wieku szkolnego związana jest z edukacją w zakresie języków obcych. Jak wykazują badania 
naukowe, wczesna nauka języków rozpoczynana już jest na poziomie edukacji  przedszkolnej. 
W podejmowanych dyskusjach społecznych nie wszyscy są jednak przekonani do obniżenia 
wieku szkolnego. Najczęściej kwestię tę wiąże się z dojrzałością i gotowością szkolną, jak 
również z przygotowaniem szkół, optymalną organizacją przestrzeni edukacyjnej na potrzeby 
kształcenia najmłodszych uczniów. 

EDUCATION OF THE YOUNGEST CHILDREN TOWARDS 
CURRENT EDUCATIONAL CHANGES

Keywords: education, school, six-year old, changes, foreign languages

Abstract: In the education of youngest children in Poland changes happen all the time. In 
detail an issue of lowering the school age is being discussed. Many specialists discuss about 
positive and negative aspects connected with such arrangements. Lowering the school age 
is connected with an issue of significant benefits to pupils. At present a tendency of the 
more and more early knowledge acquisition by children appears. In the global dimension 
six-year-olds walk to schools in 130 countries of the world. Peculiarly the beneficial change 
in lowering the school age is connected with the education of foreign languages because it is 
crucial when the language learning is started already at the level of kindergarten education. 
The sooner the better. However not everyone is convinced for lowering the school age, it is 
interfacing inseparably with the matter of the maturity and the school readiness.
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Ewa Piwowarska*

RYSUNKOWE OBRAZOWANIE BRYŁY PRZEZ DZIECI 
W WIEKU 3–6 LAT – DONIESIENIE Z BADAŃ

RYS PROWADZONYCH DO WSPÓŁCZESNOŚCI BADAŃ 
RYSUNKÓW DZIECIĘCYCH 

Rosnące w drugiej połowie XIX wieku zainteresowanie twórczością rysunkową dzie-
ci i młodzieży spowodowało, że podjęto nad nimi badania, które w pierwszym 

okresie (1880–1920) miały charakter opisowy. Ich prekursorami w odniesieniu do 
dziecięcych prac i osobami wskazującymi, że prace plastyczne dzieci mogą być źró-
dłem studiów psychologicznych, byli dwaj badacze E. Cooke (1885) i C. Ricci (1887). 
Okres natężonych i zróżnicowanych badań prowadzonych przez wielu naukowców zaj-
mujących się psychicznym rozwojem dzieci (E. Barnes – 1893; G. Kerschensteiner – 
1905; kontynuator badań K. Lamprechta S. Levinstein – 1905; E. Claparède – 1907;  
G. Krötzsch – 1907; G.H. Luquet – 1913; H. Manuel – 1919 i inni) dotyczył głównie 
bogatego materiału gromadzonego w określonym przedziale czasowym albo zbierane-
go w różnych środowiskach, takich jak: przedszkole, szkoła, dom (Hornowski, 1982,  
s. 9–16). Poddawany był głównie analizie treściowo-literackiej, natomiast w niewiel-
kim stopniu opierał się na metodzie diagnostycznej, stąd:

analiza formalna była jednostronna i subiektywna, wywodziła się z naturalistycznych 
przesłanek do plastyki (Popek, 1985, s. 14).

Nowy okres, wynikający z dużego zainteresowania i prowadzonych wcześniejszych 
badań rysunków dziecięcych, przypada na lata 1921–1940. Stosowane w tym czasie 
pomiary psychometryczne charakteryzowała większa dokładność i jakość. Do prze-
łomowych publikacji w tym okresie należy opracowanie angielskiego psychologa  
C. Burta (1921), wskazujące okresy i fazy rozwojowe rysunków dzieci i młodzieży. 
Ciekawe badania nad procesami intelektualnymi odwzorowanymi w rysunkach dzie-
ci (test „Narysuj człowieka”) prowadził również F. Goodenough, który zapoczątkował 
kolejne testy analizy rysunków (np. D.B. Harris, H.M. Fay, P.G. Weil) (Hornowski, 
1982, s. 17–18, 22–23, 79–81). W Polsce interesujące badania, do których również 
dzisiaj odnosi się wielu badaczy rysunków dziecięcych, prowadził S. Szuman (1927). 

* Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie.
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Wyznaczył on etapy rozwoju rysunków dzieci i młodzieży oraz dodatkowo dostrzegł 
związek między treścią prac plastycznych a życiem psychicznym ich twórców. Spo-
śród wielu badaczy problemu na szczególną uwagę zasługuje znany w naszym kraju 
V. Lowenfeld (1939), który przeprowadził i opisał szczegółową analizę dziecięcych 
prac plastycznych, a następnie ją usystematyzował (Hornowski, 1982, s. 19–21).

Kolejny, liczony od 1940 roku okres, który zgodnie z nową koncepcją inter-
pretacji rysunków, traktowanych jako odzwierciedlanie różnorodnych przeżyć 
psychicznych czy też wyrazu osobowości, charakteryzował się stosowaniem badań 
metodą projekcyjną. Była ona przez wielu psychologów wykorzystywana do uzy-
skiwania m.in. informacji dotyczących wrażliwości (J. Buck – 1948: test Dom– 
Drzewo–Człowiek) czy pomiaru relacji wewnętrznych w oparciu o rysunek rodziny 
(M. Porot – 1954). Licznie w tym okresie powstające testy i metody projekcyjne, wy-
korzystując jako narzędzie pomiaru rysunek o tematyce: rodziny, człowieka, drzewa, 
domu i innych, przybierały coraz solidniejsze, bardziej pogłębione podstawy nauko-
we (Wallon, Cambier i Engelhart, 1993, s. 107 Cambier, A. i Engelhart 111). 

Wcześniejsze badania, prowadzone na przykład przez S. Szumana, stały się ge-
neratorem nowych, prowadzonych po drugiej wojnie światowej przez m.in.:  
N. Bobieńską (1958), J. Cybulską-Piskorek (1976), A. i M. Foltys (1969),  
M. Parnowską-Kwiatowską (1960). W ostatnim ćwierćwieczu badania oparte na 
rysunkowym materiale a ukierunkowane na rozwój psychiczny dzieci i młodzieży 
prowadzili na przykład: W. Limont (1994), H. Krauze-Sikorska (1998), S. Popek 
(1985, 1999), B. Hornowski (1988), U. Szuścik (2006) i inni. Spośród zagra-
nicznych badaczy, których opracowania ukazały się w Polsce, można wymienić: 
R. Glotona i C. Clero (1985), P. Wallona, A. Cambier i D. Engelharta (1993),  
R. Fleck-Bangert (2002). 

OPIS PROCEDURY BADAWCZEJ

Prowadzone już od ponad stu lat badania nad twórczością dzieci głównie koncen-
trowały się na rysunkach powstających w oparciu o wiedzę zarejestrowaną w pamię-
ci. Zapis ten oraz wyobraźnia młodego twórcy stawały się materiałem badawczym 
(szczególnie w pierwszym i drugim okresie) podejmowanych analiz naukowych. Ten 
rodzaj prowadzonych badań, traktowanych jako bazowy materiał źródłowy, stał się 
podstawą do poszerzenia go o analizę zapisów graficznych obiektów bezpośrednio 
obserwowanych przez dzieci. Stąd celem obecnie podjętego postępowania badaw-
czego o pilotażowym charakterze było ustalenie sposobów i umiejętności rejestrowa-
nia za pomocą graficznego zapisu bezpośrednio obserwowanych przez dzieci przed-
miotów, którymi były bryły: sześcian, kula i ścięty stożek. W niniejszym artykule 
analizie ilościowej i jakościowej poddany zostanie tylko jeden z rysowanych przez 
dzieci 3–6-letnie obiektów – odwrócony stożek ścięty o podstawie koła (naczynie). 
Odpowiedni materiał zebrany został podczas zadania polegającego na narysowaniu 
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poddanych bezpośredniej obserwacji jednakowych przedmiotów, ustawionych przed 
każdym z dzieci*. Zgromadzone rysunki poddano następnie analizie pod kątem: pła-
skich i przestrzennych ujęć obserwowanych obiektów, wykorzystywania środków 
wyrazowych, takich jak kontur i plama barwna oraz stosowania perspektyw (rent-
genowska-prześwietlająca, topograficzna) przez poszczególne grupy wiekowe dzieci. 
Istotnym dla prowadzonego postępowania badawczego było poszukanie odpowiedzi 
na pytanie: jakie etapy można wyodrębnić w tworzonych przez dzieci zapisach gra-
ficznych bryły (ścięty stożek), która była bezpośrednio obserwowana. 

DONIESIENIE Z BADAŃ 

Poznanie jako działalność ukierunkowana na zdobycie wiedzy o świecie i rządzących 
nim prawach „opiera się na wrażeniach, spostrzeżeniach i wyobrażeniach, którym 
to czynnikom zawdzięcza bezpośrednią więź z rzeczywistością, na myśleniu, które 
polega na uogólnieniu danych o obiektach rzeczywistych i związkach między nimi, 
oraz na sprawdzeniu i stosowaniu wyników myślenia” (Okoń, 1986, s. 222). Dla 
tego procesu doskonalenie czynności postrzegania rzeczywistości, na przykład przez 
systematyczne ćwiczenia, ma istotne znaczenie dla tworzącej się w umyśle wiedzy 
(symboliczny zapis struktur poznawczych). Ukierunkowane, celowe i systematyczne 
czynności spostrzegania na przykład przedmiotów, wpływają na usprawnienie proce-
sów analizy i syntezy w obrębie ośrodkowej części analizatora wzrokowego u człowie-
ka. Stąd już od najmłodszych lat prowadzone są z dziećmi zajęcia aktywizujące zmysł 
wzroku. Obserwacja i analiza znajdujących się w najbliższym otoczeniu obiektów 
sprzyja doskonaleniu się tej formy percepcji.

Prowadzone badania opierały się na analizie materiału pochodzącego z obserwacji 
bryły znajdującej się w polu widzenia dzieci. Zapis graficzny kształtu przedmiotu stał 
się przedmiotem analizy i wynikających z niej wniosków.

Tab. 1. Sposoby rysowania obserwowanego przedmiotu – naczynie o kształcie ścię-
tego stożka

Naczynie o kształcie  
ściętego stożka 3-latki 4-latki 5-latki 6-latki

Pojedynczy kształt zbliżony do 
elipsy 2 4,8% 17 32,1% 8 14,0% 1 1,1%

Przedstawienie płaskie:  
prostokąt, trapez  
równoramienny

1 2,4% 16 30,2% 35 61,4% 54 58,1%

Przedstawienie przestrzenne – 
brak konsekwencji 2 4,8% 5 9,4% 13 22,8% 22 23,7%

*  Materiał badawczy: 245 rysunków dzieci w wieku 3–6 lat.
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Naczynie o kształcie  
ściętego stożka 3-latki 4-latki 5-latki 6-latki

Przedstawienie przestrzenne – 
częściowa konsekwencja 0 0,0% 0 0,0% 1 1,8% 15 16,1%

Przedstawienie przestrzenne – 
zachowana konsekwencja 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,1%

Okres bazgroty 37 88,1% 15 28,3% 0 0,0% 0 0,0%
Źródło: opracowanie własne.

Analiza materiału badawczego (tabela 1), jakim były graficzne przedstawienia ob-
serwowanego stożka ściętego o podstawie koła (naczynie), umożliwiła wskazanie 
charakterystycznego dla dzieci 3–6 letnich ich obrazowania. Wśród dzieci 3-letnich 
zdecydowana większość, a wśród 4-latków około co czwarty badany kreślił poddane 
większej lub mniejszej kontroli wzrokowo-manualnej linie. Dzieci te, zgodnie z eta-
pem bazgroty, bez widocznego związku ze stojącym przed nimi przedmiotem rysowa-
ły chaotyczne linie (często w różnych kierunkach) lub bardziej albo mniej kształtne 
figury geometryczne (najczęściej koła). Innym sposobem prezentowania przez dzieci 
przedmiotu był pojedynczy, zbliżony do kształtu elipsy element, jakby wskazujący 
miejsce i obecność na płaszczyźnie kartki obserwowanej bryły. Takie jej ukazywanie 
najczęściej występowało w pracach plastycznych dzieci 4-letnich (32,1%) i sukce-
sywnie w starszych rocznikach ustępowało innym obrazowaniom. Do tego rodzaju 
płaskiego przedstawiania bryły zaliczyć należy również kształt prostokąta, a nieco 
później trapezu równoramiennego, które pojawiły się jako kolejna forma graficzne-
go zapisu. Ten sposób rysowania obserwowanej bryły stosuje większość dzieci 5–6- 
-letnich (z tendencją nieznacznie malejącą). Na uwagę zasługuje fakt, że w tych gru-
pach wiekowych około co 4 badany dostrzega i podejmuje próbę ukazania trzeciego 
wymiaru bryły. Najczęściej brak konsekwencji w ukazywaniu jej przestrzenności jest 
rezultatem działalności rysunkowej. W tych ujęciach górna krawędź naczynia ryso-
wana jest jako koło (widzenie z lotu ptaka), a linia podstawy jako prosta (widzenie 
boczne), pomimo usytuowania przedmiotu, przy którego obserwacji zachowany jest 
pewien kąt widzenia (uzależniony od wzrostu obserwatora). Kolejny sposób, obecny 
w rysunkach około co szóstego dziecka 6-letniego, zachowuje częściową konsekwen-
cję ukazywania kształtu ściętego stożka, a więc widoczny owal (już nie koło) wyzna-
czający górną jego krawędź lub łuk (występuje rzadziej) określający kształt podstawy. 
Zachowanie zasad przestrzennego zapisu graficznego obserwowanej bryły, a więc wi-
doczna konsekwencja w przedstawieniu trzeciego wymiaru obserwowanego obiektu, 
wystąpiła w tej grupie wiekowej tylko w jednym przypadku. 

Dane z ryciny 1, będącej podsumowaniem danych dotyczących płaskiego i po-
dejmowanych prób przestrzennego obrazowania obserwowanego przez dzieci przed-
miotu, wskazują na wyraźną dominację ujęć płaskich w grupie 4-latków. Natomiast 
w 6-latkach, obok nadal niewiele ponad połowy obrazowań płaskich, dość duży, bo 
41% zbiór rysunków stanowią próby ukazania przez dzieci trzeciego wymiaru znaj-

ZN_Pedagogika_2016_12_2.indb   114 2016-06-03   14:01:37



115Rysunkowe obrazowanie bryły przez dzieci w wieku 3–6 lat – doniesienie z badań

dującej się w polu widzenia bryły. Na tej podstawie można wnioskować, że w badanej 
grupie dzieci przeważają płaskie ujęcia obserwowanej bryły, jednak od 5 roku życia 
obserwuje się dynamicznie rosnącą liczbę zapisów graficznych, w których wyraźnie 
rośnie potrzeba wskazania trzeciego wymiaru (brak konsekwencji) obserwowanego 
obiektu.

Ryc. 1. Przedstawienia płaskie i próby ukazania przestrzenności obserwowanego 
obiektu

Źródło: opracowanie własne.

Kolejnym celem badań było ustalenie wieku, w którym dzieci obok konturu 
wprowadzają plamę barwną, by zobrazować obserwowany obiekt (tabela 2). Jak po-
kazują dane uzyskane na podstawie analizy rysunków bryły, samym konturem ope-
ruje zdecydowana większość dzieci 3-letnich (w sumie – z okresem bazgroty – około 
93%) i połowa mniej 4-latków. Z wiekiem dzieci coraz rzadziej sięgają po kontur 
jako samodzielnie (tj. bez plamy barwnej) występujący środek wyrazu plastycznego. 
Płaszczyzna barwna częściowo wypełniająca linię obwodzącą kształt obserwowanego 
przedmiotu najczęściej obecna jest w rysunkach około co czwartego 5-latka. W po-
zostałych rocznikach taki zestaw obserwuje się u niewielkiej grupy dzieci. Najpełniej-
szy obraz przedmiotu o kształcie stożka, którego kontur całkowicie wypełnia plama 
barwna, tworzy większość 5-latków i prawie wszystkie 6-latki.

Tab. 2. Stosowanie konturu i plamy barwnej

Stosowanie konturu  
i plamy barwnej 3-latki 4-latki 5-latki 6-latki

Tylko kontur 10* 23,8% 22* 41,5% 7 12,3% 0 0,0%
Kontur częściowo wypełniony 

plamą barwną
2 4,8% 8 15,1% 14 24,6% 8 8,6%

Kontur całkowicie wypełnio-
ny plamą barwną

1 2,4% 14 26,4% 36 63,2% 85 91,4%

Okres bazgroty 29 69,0% 9 17,0% 0 0,0% 0 0,0%
* dane liczbowe i procentowe nie uwzględniają okresu bazgroty.
Źródło: opracowanie własne.
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Analiza materiału badawczego pozwala wnioskować, że dwa najmłodsze roczniki 
dzieci najchętniej operują konturem, choć już ponad 40% czterolatków ma potrzebę 
częściowego lub całkowitego wypełniania konturu plamą barwną. Dominującą gru-
pą w dwóch starszych rocznikach są dzieci, które operując konturem, wypełniają go 
w całości plamami barwnymi.

Tab. 3. Obecność perspektywy rentgenowskiej w rysunku

Zastosowanie perspektywy  
rentgenowskiej – rysunek  

naczynia z łyżeczką

3-latki 
L = 42

4-latki 
L = 53

5-latki 
L = 57

6-latki 
L = 93

Widoczne wnętrze –  
prześwitujący spód

0 0,0% 5 9,4% 3 5,3% 7 7,5%

Widoczna łyżeczka wewnątrz 2 4,8% 13 24,5% 5 8,8% 16 17,2%
Razem 2 4,8% 18 34,0% 8 14,0% 23 24,7%

Źródło: opracowanie własne.

Kolejny problem badawczy dotyczył przedstawienia naczynia, w którym umiesz-
czona była łyżeczka. Literatura opisująca rozwój rysunków dzieci wskazuje ujęcie 
rentgenowskie, zwane też prześwietlającym (Lovenfeld i Brittain, 1977, s. 94–96; 
Trojanowska, 1983, s. 77), jako umiejętność ukazywania tego, co zawiera wnętrze,  
i tego, co widać na zewnątrz jakiegoś obiektu, a nawet postaci, na których temat 
dzieci posiadają istotną dla nich wiedzę. Jednak w prowadzonych od ponad 140 lat 
badaniach i publikacjach opisujących rozwój rysunków dzieci, wiedza o nich pocho-
dzi z tematów realizowanych w oparciu o przywołane przez dzieci z pamięci obrazy. 

Podjęty w niniejszych badaniach problem dotyczył ustalenia sposobu rysowania 
podlegającego bezpośredniej obserwacji naczynia i umieszczonego w nim przedmio-
tu (łyżeczki), którego niewielki fragment był widoczny dla patrzącego. Analiza ma-
teriału badawczego (tabela 3) pozwoliła zauważyć, szczególnie w grupie 4-latków, 
obecność widzenia rentgenowskiego – tak jakby obiekt był przeźroczysty. Decydowa-
ły o tym dwa obrazowania: widoczny spód kubka (poniżej 10%) lub/i cała łyżeczka 
(około 25%). W sumie dla około co trzeciego badanego 4-latka nie rzeczywisty obraz 
obserwowanych przedmiotów, lecz wiedza o nich stały się priorytetem zapisu graficz-
nego. W starszych grupach wiekowych odsetek tego typu obrazowania zmniejszył 
się, choć w grupie sześciolatków nadal ¼ dzieci stosowała w rysunkach widzenie 
rentgenowskie. 
Tab. 4. Obecność perspektywy topograficznej w rysunku

Zastosowanie perspektywy 
topograficznej 3-latki 4-latki 5-latki 6-latki

Widoczna w rysunku kubka 2 4,8% 5 9,4% 14 24,6% 23 24,7%
Źródło: opracowanie własne.

Inny sposób – opisywany również w literaturze (np. Lovenfeld i Brittain, 1977; 
Popek 1985) – przedstawiania w rysunkach przestrzeni czy bryłowatości przedmio-
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tów polega na łączeniu rzutu poziomego obserwowanego obiektu z rzutem piono-
wym, a więc ukazywaniu pewnych jego fragmentów jakby były widziane z boku, 
przy jednoczesnym obrazowaniu innych z lotu ptaka. Z uwagi na pojawiającą się 
dopiero od piątego roku życia w rysunkach rosnącą liczbę ukazywania trzeciego wy-
miaru przedmiotu podlegającego bezpośredniej obserwacji sposób zwany układem 
topograficznym obserwuje się w pracach (tabela 4) co czwartego 5-cio i 6-latka. 

WNIOSKI Z BADAŃ

Dzieci w wieku przedszkolnym, podejmując aktywność poznawczą, w dużej mierze 
kierują się emocjami, a w niewielkim stopniu udział w tym procesie ma świadoma 
motywacja (Klim-Klimaszewska, 2012, s. 43). Kształcenie umiejętności kierowanego 
i celowego odbioru bodźców wzrokowych, jako ważnego elementu procesu poznaw-
czego, polegającego na analizie i syntezie materiału spostrzeżeniowego, powinno stać 
się ważnym elementem kształcenia systemowego. Dzieci już w wieku przedszkolnym 
uczą się wyodrębniać części z całości lub składają całość z części, w ten sposób dosko-
naląc proces spostrzegania. Umiejętność interpretacji danych wzrokowych odbywa 
się zarówno w warunkach podejmowanej spontanicznej, jak i kierowanej aktywno-
ści. Zadaniem nauczyciela jest tworzenie zróżnicowanych sytuacji, które wpływałyby 
na wzbogacenie doświadczeń umożliwiających dzieciom nie tylko rozpoznanie, ale 
interpretację bodźców wzrokowych. Ważne, by prowadzący zajęcia posiadali wiedzę 
na temat charakterystycznych sposobów obrazowania przez dzieci rzeczywistości 
spostrzeganej przez pryzmat emocjonalnego do niej nastawienia oraz by rozumieli  
i dostrzegali zmiany wynikające z naturalnego rozwoju procesów spostrzeżeniowych. 
Treści programowe wychowania przedszkolnego (Podstawa programowa wychowania 
przedszkolnego, 2014) wskazują, że dzieci kończące przedszkole posiadają umiejęt-
ność określania kierunków, położenia obiektów, a także potrafią patrzeć – organizują 
pole spostrzeżeniowe.

Analiza materiału badawczego pozwoliła wskazać charakterystyczne cechy rysun-
ków dzieci powstających w oparciu o prowadzone obserwacje bryły. Po pierwsze, 
umiejętność i potrzeba analizy obserwowanych obiektów jest jeszcze mało istotna 
dla co czwartego dziecka 5-letniego. W grupie 4-latków dominują ujęcia płaskie, 
jednak wśród 6-latków prawie połowa dzieci podejmuje próby ukazania – z większą 
lub mniejszą konsekwencją – na płaszczyźnie rysunku trzeciego wymiaru znajdującej 
się w polu widzenia bryły. Kontur stanowi podstawowy środek wyrazu dla dzieci 
3–4-letnich. Z wiekiem, tj. w większości rysunków dzieci od 5 roku życia, całkowicie 
dopełnia go plama barwna. Zauważono również, że pomimo prowadzenia bezpo-
średniej obserwacji obiektu dzieci stosują – podobnie jak w rysunkach powstających 
w oparciu o zapis pamięciowy i wyobraźnię – układ rentgenowski (szczególnie 4- 
-latki) i układ topograficzny (szczególnie 5–6-latki). Powyższe wnioski mogą stać się 
wskazówką dla nauczycieli w diagnozie percepcji wzrokowej materiału podlegającego 
bezpośredniej obserwacji dzieci. 
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RYSUNKOWE OBRAZOWANIE BRYŁY PRZEZ DZIECI  
W WIEKU 3-6 LAT – DONIESIENIE Z BADAŃ

Słowa kluczowe: badania, rysunkowe obrazowanie, bryła, dzieci

Streszczenie: Rosnące zainteresowanie twórczością rysunkową dzieci zapoczątkowały w dru-
giej połowy XIX wieku dotyczące niej badania naukowe. Odnosząc się do nich jako do ba-
zowego materiału źródłowego, przeprowadzono badania o pilotażowym charakterze, których 
celem było ustalenie sposobów i umiejętności rejestrowania za pomocą graficznego zapisu 
przedmiotu (bryły) podlegającego bezpośredniej obserwacji dzieci. Zebrany materiał – ry-
sunki dzieci – poddano analizie w aspekcie: płaskich i przestrzennych ujęć obserwowanych 
obiektów, wykorzystywania środków wyrazowych, takich jak kontur i plama barwna, oraz 
stosowania różnych perspektyw (rentgenowska-prześwietlająca, topograficzna). Istotnym dla 
prowadzonego postępowania badawczego było poszukanie odpowiedzi na pytanie: jakie eta-
py można wyodrębnić w tworzonych przez dzieci zapisach graficznych bryły, która jest bez-
pośrednio obserwowana.

DRAWINGS OF SOLID FIGURES MADE BY CHILDREN AT 
THE AGE OF 3–6 YEARS – RESEARCH EVIDENCE

Keywords: research, graphical presentation, solid figure, children

Abstract: Growing interest in children’s drawings was initiated by research in the second half 
of 19th century that concerned children’s artistic activity. This pilot study was carried out with 
reference to that research as basic source material. The goal of the study was to define children’s 
skills and the way in which they present an observed object (solid figure) by means of draw-
ings. Collected material – children’s drawings – was analysed in terms of following aspects: flat 
and three-dimensional presentation of observed objects, application of means of expressions 
such as contour, colourful patches and use of various type of perspective (X-ray – transparent 
perspective and topographical perspective). It was important from the point of view of this 
study to find an answer to the following question: which stages could be distinguished in the 
children’s graphical presentations of solid figures that they directly observed.

ZN_Pedagogika_2016_12_2.indb   119 2016-06-03   14:01:37



ZN_Pedagogika_2016_12_2.indb   120 2016-06-03   14:01:37



Izabela Sochacka*

SPRAWNOŚĆ NARZĄDÓW ARTYKULACYJNYCH  
U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM –  

DONIESIENIE Z BADAŃ

WSTĘP

Nauka mówienia rozpoczyna się już w chwili urodzenia dziecka, a nawet wcze-
śniej, mianowicie już w okresie życia płodowego. Zanim jednak pojawi się 

mowa, dziecko musi przejść wiele etapów, by zostać pełnym uczestnikiem komuni-
kacji językowej. 

W okresie prenatalnym dziecko przyswaja sobie elementy prozodyczne naszej 
mowy, takie jak: ton, akcent, melodię, rytm (Słodowik-Rycaj, 2000). Zanim nauczy 
się jednak wyrażać swoje myśli:

musi zdobyć umiejętność koordynowania różnych grup mięśni do wytworzenia mowy 
artykułowanej. Mówienie jest sprawnością, która kształtuje się wolniej i z większym 
trudem niż inne sprawności motoryczne. Rozwija się ono zgodnie z dojrzewaniem 
różnych części aparatu mowy (Demelowa, 1987, s. 18).

Mówienie jest więc bardzo złożoną czynnością, bowiem wymaga współpracy wie-
lu narządów. Aparat mowy, w skład którego wchodzi aparat oddechowy, fonacyjny 
i artykulacyjny, jest odpowiedzialny za wytwarzanie dźwięków. Można powiedzieć 
zatem, iż oddychanie, fonacja i artykulacja stanowią najważniejsze elementy procesu 
mówienia.

Pierwszym z tych elementów jest łańcuch zjawisk, które obejmują oddychanie. 
Wydychane powietrze wydostaje się z płuc i kieruje się do krtani, która jest aparatem 
wytwarzającym głos. Ostatnim elementem procesu mówienia jest artykulacja (Błach-
nio, 2001).

Zdaniem Skorek, artykulacja obejmuje 

czynności obwodowych narządów mowy wchodzących w skład aparatu artykulacyjne-
go wykonywane pod wpływem mózgu w celu wymawiana głosek (Skorek, 2000, s. 22).

Artykulacja jest więc czynnością polegającą na przekształcaniu wydychanego po-
wietrza na głoski (Minczakiewicz, 1997). Aby wymawiane dźwięki stały się głoskami 

* Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie.
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o odpowiedniej jakości i ostatecznym kształcie, potrzebne są odpowiednie układy na-
rządów mowy względem siebie, a więc „odpowiednie ruchy narządów mowy wytwa-
rzające określoną głoskę” (Stecko, 2002, s. 261).

Narządy artykulacyjne tzw. ruchome, do których należą język, wargi, podniebie-
nie miękkie, żuchwa, oraz nieruchome, do których należą zęby, dziąsła, podniebienie 
twarde oraz tylna ściana jamy gardłowej, znajdują się w tzw. nasadzie (aparat artyku-
lacyjny), którą tworzą jama gardłowa, jama nosowa i jama ustna (Demel, 1996). Bez 
odpowiedniej pracy narządów artykulacyjnych oraz odpowiedniego ułożenia aparatu 
fonacyjnego utrudniona jest prawidłowa artykulacja. 

Niektórzy autorzy podkreślają, iż: 

aparat artykulacyjny nie jest najważniejszy w artykulacji i że poziom komunikacji ję-
zykowej nie zależy wyłącznie od jego funkcjonowania. Jednak jako narząd wykonaw-
czy, kształtujący formę komunikatu, w dużej mierze decyduje o precyzji wykonania 
(Stecko, 2001, s. 264). 

Jak wynika z badań:

sprawność motoryczna, jak wszystkie umiejętności, podlega procesom rozwojowym, 
uwarunkowanym neurofizjologicznym dojrzewaniem ośrodkowego układu nerwowe-
go zależnym od wieku (zdrowego) dziecka (Stecko, 2001, s. 265).

Nie mniej systematycznie prowadzone ćwiczenia u dzieci w znacznym stopniu 
usprawniają jego narządy mowy. Jeśli przyczyna zaburzeń artykulacyjnych tkwi w ni-
skiej sprawności motorycznej jego artykulatorów, to znacząco wpływa ona na stopień 
poprawności wymowy. 

ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ

Celem podjętych badań pilotażowych było ustosunkowanie się do następującego 
problemu: Jaka jest sprawność narządów artykulacyjnych u dzieci sześcioletnich,  
u których występują, lub nie, zaburzenia artykulacyjne?

W celu zebrania materiału badawczego posłużono się metodą testów osiągnięć 
szkolnych, polegającą na badaniach testowych, w skład których wchodzą testy osią-
gnięć szkolnych, testy rozwoju, testy pewnych zdolności, testy inteligencji oraz te-
sty osobowości (Łobocki, 2004). Te kategorie testów dotyczą poziomów wiedzy  
i umiejętności. 

Po doborze odpowiedniej metody dobrano odpowiednią technikę badawczą, a więc 
określone czynności praktyczne, które pozwalają badaczowi uzyskać oczekiwane dane 
(Pilch, 1998). Zastosowaną techniką był test z grupy testów według układu odniesie-
nia, a mianowicie test sprawdzający (Łobocki, 2004).

Narzędziem badawczym był arkusz testowy do badania sprawności narządów arty-
kulacyjnych w postaci „Karty badania motoryki artykulacyjnej”. Test zawiera 12 prób 
języka i 12 prób warg:
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Skala ocen przedstawia się następująco:

1. „Należyta sprawność narządów mowy – 3 pkt. (gdy dziecko wykona wszystkie 
ćwiczenia).

2. Sprawność narządów artykulacyjnych średniego stopnia – 2 pkt. (gdy dziecko wy-
kona przynajmniej osiem prób).

3. Sprawność narządów artykulacyjnych zaburzona w stopniu wysokim – 1 pkt. 
(dziecko nie potrafi wykonać większości zadań).

4. Niesprawność narządów artykulacyjnych – 0 pkt. (dziecko nie potrafi wykonać 
zadań podanych w zestawach) (Minczakiewicz, 1997, s. 210).

Badanie motoryki artykulacyjnej przeprowadzono indywidualnie wśród 101 dzieci 
sześcioletnich w wybranych placówkach przedszkolnych na terenie miasta Często-
chowy. Wyniki badań zapisywano w indywidualnej „Karcie badania motoryki ar-
tykulacyjnej”. Dzięki proponowanym zestawom ćwiczeń języka i warg można oce-
nić poziom funkcjonowania narządów artykulacyjnych. Niskie wyniki, uzyskane  
z 12 prób języka i 12 prób warg, są podstawą opracowania indywidualnego planu 
ich usprawniania. 

Podczas badania należy pamiętać o tym, iż możliwość wykonania każdego ruchu, 
w tym oczywiście czynności ruchowych obejmujących narządy artykulacyjne, jest 
możliwa dzięki dojrzałości ośrodkowego układu nerwowego, odbioru (rozumienia) 
poleceń ruchowych i słuchowych oraz odpowiedniej motywacji (Stecko, 2001).

W tabeli 1 zaprezentowano liczbę dzieci sześcioletnich ze względu na występowa-
nie u nich zaburzeń artykulacyjnych.

Tab. 1. Liczba badanych dzieci ze względu na występowanie zaburzeń artykulacyjnych

Lp. Badane dzieci Liczba 
(n = 101)

%

1 Dzieci z zaburzeniami artykulacyjnymi 47 46,5
2 Dzieci bez zaburzeń artykulacyjnych 54 53,5
3 Razem 101 100,0

Źródło: opracowanie własne.

Jak wynika z danych zamieszczonych w tabeli 1, wśród badanej populacji dzieci 
sześcioletnich prawie połowę (46,5%) stanowią dzieci z zaburzeniami artykulacyjnymi.

W okresie swoistej mowy dziecięcej dziecko ma prawo zastępować trudniejsze gło-
ski łatwiejszymi odpowiednikami, upraszczać grupy spółgłoskowe, mogą pojawiać 
się w dziecięcych wypowiedziach metatezy, kontaminacje, asymilacje. Dziecko sze-
ścioletnie powinno wymawiać już jednak najtrudniejsze głoski, do których należą 
głoski przedniojęzykowo-dziąsłowe sz, ż, cz, dż i głoska r.

Wśród badanych dzieci z zaburzeniami artykulacyjnymi 55,3% stanowią chłopcy, 
a 44,7% dziewczynki. Zdiagnozowano u nich różne rodzaje zaburzeń artykulacyj-
nych, które przedstawiono w tabeli 2.
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Tab. 2. Rodzaje zaburzeń artykulacyjnych

Lp. Rodzaje zaburzeń artykulacyjnych Liczba 
(n = 47) %

1 Seplenienie proste 17 36,2
2 Reranie 5 10,7
3 Seplenienie proste i reranie 8 17,0
4 Sygmatyzm właściwy 12 25,5
5 Sygmatyzm właściwy i reranie 1 2,1
6 Rotacyzm właściwy 3 6,4
7 Seplenienie proste i wymowa bezdźwięczna 1 2,1
8 Razem 47 100,0

Źródło: opracowanie własne. 

Wyniki badań zaprezentowane w tabeli 2 wskazują, iż u dzieci w wieku przed-
szkolnym objętych badaniami występują takie zaburzenia artykulacyjne, jak: seple-
nienie proste, reranie, wymowa bezdźwięczna, a także wady wymowy, których istotą 
jest deformacja dźwięku, a więc sygmatyzm właściwy i rotacyzm właściwy. Wady te 
występują u dzieci w postaci izolowanej, ale również mają charakter wielopostaciowy. 

Największy odsetek badanych dzieci ma zaburzenia artykulacyjne zwane seple-
nieniem prostym. Dzieci w tym przypadku zamieniały najczęściej szereg głosek 
przedniojęzykowo-dziąsłowych sz, ż, cz, dż na głoski przedniojęzykowo-zębowe s, z, 
c, dz. Wada ta występowała w postaci izolowanej, jak również w połączeniu z rera-
niem, polegającym na nieprawidłowej artykulacji głoski r. Dzieci zastępowały głoskę 
r głoską l, był to więc tzw. pararotacyzm.

Wśród badanych dzieci sześcioletnich zdiagnozowano także różne rodzaje sygma-
tyzmu właściwego i rotacyzmu właściwego. Występowały one w badanej populacji 
jako izolowane wady wymowy, ale również jako zespoły wad. Tylko jedno dziecko 
ubezdźwięczniało głoski dźwięczne, zastępując je bezdźwięcznymi odpowiednikami. 
Wymowa bezdźwięczna miała charakter częściowy, ponieważ bezdźwięczna realizacja 
dotyczyła tylko wybranych par głosek, a mianowicie g-k i g`-k`.

W tabeli 3 przedstawiono wyniki badań dotyczące występowania zaburzeń artyku-
lacyjnych u dzieci w wieku przedszkolnym ze względu na płeć. 
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Tab. 3. Rodzaje zaburzeń artykulacyjnych ze względu na płeć

Lp. Rodzaje zaburzeń artykulacyjnych
Liczba  

(n = 47) %

Dz. Chł. Dz. Chł.

1 Seplenienie proste 12 5 25,5 10,7
2 Reranie 2 3 4,3 6,4
3 Seplenienie proste i reranie 1 7 2,1 14,9
4 Sygmatyzm właściwy 5 7 10,6 14,9
5 Sygmatyzm właściwy i reranie – 1 – 2,1
6 Rotacyzm właściwy 2 1 4,3 2,1
7 Seplenienie proste  

i wymowa bezdźwięczna – 1 – 2,1

8 Razem 22 25 44,7 55,3
Źródło: opracowanie własne.

Analiza wyników badań pozwala stwierdzić, iż wady artykulacyjne wśród badanych 
dzieci sześcioletnich występują u każdej z płci na podobnym poziomie. W większo-
ści przypadków zaznaczają się bowiem tylko nieznaczne różnice w kombinacjach 
zdiagnozowanych zaburzeń artykulacyjnych. Tylko seplenienie proste w izolowanej 
postaci występuje częściej u dziewczynek, a w połączeniu z reraniem – u chłopców.

Uogólniając te wyniki badań, można więc stwierdzić, iż dyslalia w podobnym 
stopniu występuje zarówno u sześcioletnich dziewczynek, jak i u chłopców. Mogą za-
chodzić oczywiście indywidualne różnice, jeśli chodzi o liczbę nieprawidłowo realizo-
wanych głosek (np. dyslalia jednoraka, wieloraka) oraz przyczyn leżących u podstaw 
nieprawidłowej wymowy. Jeśli chodzi o badaną grupę, to występowała tam zarówno 
dyslalia jednoraka, jak również dyslalia wieloraka. Dzieci realizowały bowiem nie 
tylko jeden fonem odmiennie, ale niekiedy też kilka. Pojawiała się najczęściej sub-
stytucja głosek szumiących i ich deformacja. Jeśli chodzi natomiast o sygmatyzm 
właściwy, to zdiagnozowano u dzieci sygmatyzm międzyzębowy (występował on naj-
częściej), w dalszej kolejności przyzębowy, boczny i w jednym przypadku sygmatyzm 
świszczący. Deformacji ulegał albo jeden szereg głosek dentalizowanych, albo dwa 
lub nawet – w jednym przypadku – wszystkie trzy szeregi głosek.

Jeśli chodzi natomiast o pojawienie się nieprawidłowej artykulacji głosek, to jest 
ono uwarunkowane wieloma czynnikami. Mogą być to czynniki zarówno egzogenne 
(środowiskowe, zewnątrzpochodne), jak i endogenne (wewnątrzpochodne). Wśród 
przyczyn powodujących pojawienie się seplenienia i rerania wymienia się chociażby 
nieprawidłową budowę narządów mowy, wady zgryzu, upośledzenie słuchu, zaburze-
nia słuchu fonematycznego, nieprawidłowe połykanie, naśladownictwo, zaburzenie 
czucia ułożenia narządów artykulacyjnych czy też ich niesprawność. 

Wykorzystując zestaw dwunastu prób odnoszących się do języka i warg, oceniono 
sprawność narządów artykulacyjnych u dzieci sześcioletnich. Zwracano szczególną 
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uwagę na możliwości dziecka, sposób i precyzję wykonania danego ruchu, możli-
wość poprawy ruchu (dzieci korzystały z kontroli wzrokowej w lustrze). Obserwując 
poszczególne układy ruchów języka i warg, można było także ocenić budowę ana-
tomiczną aparatu artykulacyjnego badanych dzieci, ale przede wszystkim uzyskać 
odpowiedź na pytanie: Jaki jest poziom dojrzałości motorycznej aparatu artykulacyj-
nego u dzieci sześcioletnich? 

Wyniki badań odnoszące się do tego problemu zaprezentowano w tabeli 4. 

Tab. 4. Sprawność narządów artykulacyjnych u dzieci sześcioletnich

Lp. Rodzaj sprawności
Liczba 

(n = 101) %

1 Należyta 12 11,9
2 Średniego stopnia 85 84,1
3 Zaburzona w stopniu wysokim 4 4,0
4 Niesprawność – –
5 Razem 101 100,0

Źródło: opracowanie własne.        

Jak wynika z danych zamieszczonych w tabeli 4, należytą sprawność języka i warg 
uzyskało tylko 11,9% badanych. Dzieci te prawidłowo wykonały wszystkie ćwiczenia 
języka i warg. Najwięcej dzieci sześcioletnich charakteryzuje jednak średni stopień 
sprawności narządów artykulacyjnych. Dzieci te bowiem błędnie wykonywały 1–4 
testowych ćwiczeń. 

Tylko kilkoro dzieci prezentowało rodzaj sprawności zaburzonej w stopniu wyso-
kim. Nikt z badanej populacji nie miał zupełnie niesprawnych artykulatorów. 

Analizując wyniki przedstawione w tabeli 4, nasuwa się pytanie: Czy dziewczynki, 
czy też chłopcy mają sprawniejsze narządy artykulacyjne? 

W celu odpowiedzi na tak postawione pytanie dokonano dalszej, pogłębionej 
analizy wyników badań dotyczących sprawności narządów artykulacyjnych u dzieci 
sześcioletnich, uwzględniając ich rozróżnienie ze względu na płeć. 

Tak pogrupowane wyniki przedstawiono w tabeli 5. 

Tab. 5. Sprawność narządów artykulacyjnych u dzieci sześcioletnich ze względu  
na płeć

Lp. Rodzaj sprawności
Liczba  

(n = 101) %

Dz. Chł. Dz. Chł.

1 Należyta 5 7 5,0 6,9
2 Średniego stopnia 34 51 33,6 50,5
3 Zaburzona w stopniu wysokim 2 2 2,0 2,0
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Lp. Rodzaj sprawności
Liczba  

(n = 101) %

Dz. Chł. Dz. Chł.

4 Niesprawność – – – –
5 Razem 41 60 40,6 59,4

Źródło: opracowanie własne. 

Analizując dane zamieszczone w tabeli 5, można stwierdzić, iż chłopcy prezentują 
lepszą sprawność języka i warg, bowiem lepiej niż dziewczynki wykonali ćwiczenia  
z „Karty badania motoryki artykulacyjnej”. Zwrócono uwagę na fakt, iż badani 
chłopcy lepiej wykonywali niektóre z ćwiczeń uwzględniających pionizację języka, 
jak również niektóre z ćwiczeń tzw. szerokiego języka. Pionizacja języka jest niezbęd-
na m.in. do prawidłowej artykulacji głosek dentalizowanych, szeregu szumiącego – 
sz, ż, cz, dż, jak również głoski r. W przypadku tej ostatniej, język oprócz pionizacji, 
musi być szeroki, a jego czubek powinien wykonywać drgania. Niekiedy przeszkodą 
w tym zakresie mogą być na przykład nieprawidłowości w budowie tego narządu,  
a mianowicie: krótkie wędzidełko podjęzykowe, zbyt duża lub zbyt mała masa języka. 

Jak wynika z badań (Sochacka, 2014a), odpowiednio dobrane ćwiczenia języka 
i warg przyczyniają się do podniesienia ich sprawności. Wszyscy nauczyciele przed-
szkola stosują te ćwiczenia, zdając sobie jednocześnie sprawę, że mogą one pełnić 
zarówno charakter ćwiczeń profilaktycznych, jak i korekcyjnych. Nauczyciele przed-
szkola poprzez zabawę, wykorzystując różne sytuacje edukacyjne i różnorodne po-
moce, począwszy od najmłodszych przedszkolaków, wspomagają dziecięcy rozwój 
mowy. Ważne jest jednak w tym zakresie odpowiednie zdiagnozowanie pojawia-
jących się trudności komunikacyjnych dziecka i przyczyn leżących u ich podstaw.  
W związku z tym nauczyciele edukacji przedszkolnej podejmują współpracę z logo-
pedami i innymi specjalistami w zależności od potrzeby (Sochacka, 2014b).

W tabeli 6 przedstawiono analizę porównawczą wyników badań w zakresie spraw-
ności narządów artykulacyjnych u dzieci sześcioletnich z zaburzeniami artykulacyj-
nymi i bez tych zaburzeń.

Tab. 6. Sprawność narządów artykulacyjnych u dzieci z zaburzeniami artykulacyjny-
mi i bez zaburzeń artykulacyjnych – tabela porównawcza

Lp. Rodzaj sprawności

Dzieci  
z zaburzeniami 

artykulacyjnymi 
n = 47

Dzieci bez  
zaburzeń  

artykulacyjnych 
n = 54

Liczba % Liczba %

1 Należyta 5 10,6 7 13,0
2 Średniego stopnia 38 80,9 47 87,0

ZN_Pedagogika_2016_12_2.indb   127 2016-06-03   14:01:38



128 Izabela Sochacka

Lp. Rodzaj sprawności

Dzieci  
z zaburzeniami 

artykulacyjnymi 
n = 47

Dzieci bez  
zaburzeń  

artykulacyjnych 
n = 54

Liczba % Liczba %

3 Zaburzona w stopniu wysokim 4 8,5 – –
4 Niesprawność – – – –
5 Razem 47 100,0 54 100,0

Źródło: opracowanie własne. 

Jak wynika z analizy wyników badań zamieszczonych w tabeli 6, dzieci sześcio-
letnie bez zaburzeń artykulacyjnych uzyskały lepsze wyniki w zakresie motoryki 
artykulacyjnej. Na uwagę zasługuje ponadto fakt, iż sprawność narządów artyku-
lacyjnych zaburzoną w stopniu wysokim mają tylko dzieci w grupie, w której te 
zaburzenia występują. Wśród tych badanych sześciolatków wystąpiły następujące 
zaburzenia artykulacyjne: seplenienie proste, seplenienie proste i reranie w dwóch 
przypadkach i seplenienie międzyzębowe dwóch szeregów głosek – sz, ż, cz, dż  
i s, z, c, dz. Tak więc oprócz substytucji pojawiła się również deformacja głosek  
przedniojęzykowo-dziąsłowych.  

Szczegółowa analiza wyników badań wykazała, iż niektórych ćwiczeń języka, jak 
i warg nie potrafiły prawidłowo wykonać zarówno dzieci z grupy z zaburzeniami 
artykulacyjnymi, jak również bez tych zaburzeń. Ćwiczenia języka, które sprawiały 
badanym najwięcej trudności, to: ćwiczenie 7 (podniesienie brzegów języka) – 
39,0%, ćwiczenie 4 (przewężanie języka) – 28,7%, ćwiczenie 8 (ułożenie języka 
w kształt łyżeczki) – 22,8%, ćwiczenie 5 (rozpłaszczanie języka; język szeroki – 
łopata) –19,8%, ćwiczenie 9 (oblizywanie warg przy otwartych ustach) – 13,9%, 
ćwiczenie 2 (opuszczanie języka na brodę, unoszenie do nosa) – 11,9% oraz 
ćwiczenie 6 (unoszenie języka do podniebienia) – 9,9%. Pozostałe ćwiczenia z ze-
stawu: ćwiczenie 1 (wysuwanie języka i chowanie go do jamy ustnej), ćwiczenie  
3 (kierowanie języka w kąciki ust), ćwiczenie 10 (oblizywanie językiem zębów, ćwi-
czenie 11 (kląskanie językiem) i ćwiczenie 12 (wypychanie policzków językiem) 
charakteryzował bardzo mały wskaźnik nieprawidłowego wykonania. 

W przypadku badania motoryki warg ćwiczeniem, którego nie wykonało najwię-
cej badanych sześciolatków, było ćwiczenie 7 (gwizdanie) – 60,4%. Zdecydowanie 
mniejszy odsetek dzieci nie potrafił wykonać prawidłowo ćwiczenia 9 (wibrowanie 
warg) – 17,8%, ćwiczenia 12 (parskanie) – 10,9% i ćwiczenia 5 (ściąganie i roz-
ciąganie warg) – 9,9%. Pozostałe ćwiczenia z zestawu, a mianowicie ćwiczenie 1 
(zaciskanie warg), ćwiczenie 2 (zakrywanie wargi dolnej warga górną), ćwiczenie 3 
(zakrywanie wargi górnej wargą dolną), ćwiczenie 4 (przesuwanie na boki zamkniętych 
warg), ćwiczenie 6 (układanie warg w ryjek), ćwiczenie 8 (nadymanie policzków), 
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ćwiczenie 10 (przepychanie powietrza wewnątrz jamy ustnej) oraz ćwiczenie 11 
(cmokanie), zostały także nieprawidłowo wykonane przez dzieci, ale jednak w bardzo  
małym stopniu. 

W toku dalszej analizy wyników badań dokonano porównania rodzajów niewy-
konanych ćwiczeń języka i warg przez dzieci z zaburzeniami artykulacyjnymi i przez 
dzieci, u których one nie występują – tabele 8 i 9. W analizie uwzględniono tylko 
te ćwiczenia, których poziom niewykonania przez badane dzieci sześcioletnie był 
największy. W pozostałych pięciu ćwiczeniach języka i ośmiu ćwiczeniach warg od-
notowano niski poziom w zakresie ich niewykonania zarówno w grupie dzieci z za-
burzeniami artykulacyjnymi, jak i w grupie dzieci bez tych zaburzeń.

Tab. 8. Niewykonane ćwiczenia języka przez dzieci z zaburzeniami artykulacyjnymi  
i bez zaburzeń artykulacyjnych*
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2 Opuszczanie języka na  
brodę, unoszenie do nosa 9 5 19,1 9,3

4 Przewężanie języka  
(język wąski – grot) 15 14 31,9 25,9

5 Rozpłaszczanie języka (język 
szeroki – łopatka) 10 10 21,3 18,5

6 Unoszenie języka do  
podniebienia 6 4 12,8 7,4

7 Podniesienie brzegów języka 20 19 42,6 35,2
8 Ułożenie języka w kształcie 

łopatki 11 12 23,4 22,2

9 Oblizywanie warg przy 
otwartych ustach 6 6 12,8 11,1

* Wyniki nie sumują się do 100%, możliwość wielokrotnych wskazań.
Źródło: opracowanie własne.
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Tab. 9. Niewykonane ćwiczenia warg przez dzieci z zaburzeniami artykulacyjnymi  
i bez zaburzeń artykulacyjnych*
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Rodzaje ćwiczeń języka
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5 Ściąganie i rozciąganie warg 8 2 17,0 3,7
7 Gwizdanie 31 30 66,0 55,6
9 Wibrowanie warg 10 8 21,3 17,0

12 Parskanie 6 5 12,8 9,3

* Wyniki nie sumują się do 100%, możliwość wielokrotnych wskazań.
Źródło: opracowanie własne.

Przedstawione wyniki badań wskazują na lepszy poziom wykonania zarówno ćwi-
czeń języka, jak i warg w grupie dzieci, w której nie występują jakiekolwiek wady 
wymowy. Ćwiczenie 7 (gwizdanie) sprawiło badanym dzieciom najwięcej trudności. 
Tylko około 40% badanej populacji (w tym 13,0% dziewczynek i 26% chłopców) 
opanowało tę umiejętność. W pozostałych ćwiczeniach języka, tj. wysuwanie i cho-
wanie języka do jamy ustnej, kierowanie języka do kącika ust, oblizywanie językiem 
zębów, kląskanie językiem oraz wypychanie policzków językiem oraz warg – zaci-
skanie warg, zakrywanie wargi dolnej wargą górną, zakrywanie wargi górnej warga 
dolną, przesuwanie na boki zamkniętych warg, układanie warg w ryjek, nadymanie 
policzków, przepychanie powietrza wewnątrz jamy ustnej oraz cmokanie, odnotowa-
no także więcej nieprawidłowo wykonanych ćwiczeń w grupie dzieci z zaburzeniami 
artykulacyjnymi. Wyniki tych badań wskazują jednoznacznie, iż dzieci bez zaburzeń 
artykulacyjnych mają sprawniejsze narządy artykulacyjne niż dzieci przejawiające 
różne rodzaje dyslalii. 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Przeprowadzone badania pilotażowe pozwoliły na ustosunkowanie się do sformu-
łowanego problemu i wyciągnięcie następujących wniosków:

1. W grupie dzieci z zaburzeniami artykulacyjnymi ze względu na objawy wy-
stępują takie rodzaje dyslalii, jak: sygmatyzm, rotacyzm oraz wymowa bez-
dźwięczna, a ze względu na ilość zniekształconych głosek występuje dyslalia 
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jednoraka oraz dyslalia wieloraka. Zdiagnozowano dwie formy wadliwej wy-
mowy, a mianowicie: substytucję i deformację. 

2. Zaburzenia artykulacyjne u dzieci obu płci występują na podobnym pozio-
mie. Niewielkie różnice zaznaczają się tylko w charakterze zaburzeń artyku-
lacyjnych (izolowana wada, złożone wady). Tylko w przypadku seplenienia 
prostego (izolowana postać) występuje ono częściej u dziewczynek, nato-
miast w połączeniu z reraniem występuje częściej u chłopców.

3. Sprawność narządów artykulacyjnych u dzieci sześcioletnich kształtuje się 
na dobrym poziomie, bowiem 84,1% badanej populacji prezentuje średni 
stopień sprawności tych narządów, 11,9% – należytą, a tylko 4,0% dzieci 
ma tę sprawność zaburzoną w stopniu wysokim. Żadne z dzieci objętych 
badaniem nie ma zupełnie niesprawnych artykulatorów, co oznacza, iż nie 
było dziecka, które nie potrafiło wykonać większości zadań. 

4. Dzieci sześcioletnie, u których nie występują zaburzenia artykulacyjne, uzy-
skały lepsze wyniki w zakresie motoryki artykulacyjnej niż ich rówieśnicy, 
u których takie zaburzenia występują. Na uwagę zasługuje ponadto fakt, iż 
sprawność narządów artykulacyjnych zaburzoną w stopniu wysokim (8,5%) 
mają tylko dzieci w grupie z wadami artykulacyjnymi. Dzieci, u których 
nie zdiagnozowano dyslalii, potrafiły również w większym stopniu wykonać 
prawidłowo 12 ćwiczeń języka i 12 ćwiczeń warg niż dzieci z dyslalią.

5.  Badani chłopcy prezentują lepszą sprawność języka i warg (50,5% – średni 
stopień sprawności; 6,9% – należyta sprawność) niż dziewczynki (odpo-
wiednio: 33,6% i 5,0%). Wykonywali oni lepiej niektóre ćwiczenia pionizu-
jące język, jak również niektóre ćwiczenia szerokiego języka. Zdecydowanie 
lepiej wykonali także ćwiczenie 7 (gwizdanie) – 26%.

6. W badanej grupie zdiagnozowano m.in. kilka przypadków zaburzonej ar-
tykulacji, będącej wynikiem nieprawidłowej pracy języka (brak pionizacji).
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SPRAWNOŚĆ NARZĄDÓW ARTYKULACYJNYCH U DZIECI 
W WIEKU PRZEDSZKOLNYM – DONIESIENIE Z BADAŃ

Słowa kluczowe: dziecko, sprawność narządów artykulacyjnych, aparat mowy

Streszczenie: Czynność mówienia uwarunkowana jest współpracą wielu narządów. Wiąże 
się z pracą mięśni oddechowych i fonacyjno-artykulacyjnych. Od odpowiedniego ułożenia 
języka i warg, stopnia zbliżenia narządów mowy, udziału jam rezonacyjnych oraz zachowania 
wiązadeł głosowych zależy prawidłowa wymowa każdej głoski. Sprawny aparat artykulacyjny, 
brak wad anatomicznych w jego obrębie, brak wad zgryzu są jednymi z ważnych elementów 
wpływających na prawidłowy rozwój mowy. W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące 
sprawności narządów artykulacyjnych u dzieci sześcioletnich. Zwrócono uwagę na poziom tej 
sprawności w zależności od płci i występujących wad artykulacyjnych u dzieci.
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EFFICIENCY ARTICULATION ORGANS IN PRESCHOOL 
CHILDREN – RESEARCH REPORT

Keywords: child, efficiency organs of articulation, speech engine

Abstract: Act of speaking is conditioned by the cooperation of many organs. Associated with 
the work of the respiratory and phonatory – articulation muscles. From proper alignment 
tongue and lips, the degree of their approximation, the share of resonant cavities and preserve 
the vocal cords depends on the correct pronunciation of each phone. Efficient organs of artic-
ulation, no anatomical defects within them, the lack of malocclusion is one of the important 
elements affecting the normal development of speech. The paper presents results of research 
on the efficiency of articulation organs in children of six. Attention was drawn to the level of 
efficiency in relation to sex and articulation occurring defects in children.
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Katarzyna Wojciechowska*

ZACHOWANIA ZDROWOTNE UCZNIÓW 
KLAS TRZECICH W WYBRANYCH SZKOŁACH 

PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA  
KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

WPROWADZENIE

Ciągłość przeobrażeń dokonujących się we współczesnych czasach niesie ze sobą 
wiele zmian w różnych dziedzinach życia. Wraz z rozwojem techniki czy medy-

cyny cywilizacja przyniosła ludzkości wiele dobrodziejstw, którym, niestety, towarzy-
szą pewne zagrożenia dotykające całe społeczeństwa, a szczególnie dzieci i młodzież. 
Prawidłowe funkcjonowanie i zdrowa egzystencja jest zaburzona poprzez pojawiające 
się u coraz młodszych członków społeczeństwa czynniki ryzyka, takie jak: brak ru-
chu, nieprawidłowe odżywianie, odporność na antybiotyki i inne leki, wzrastające 
użycie środków uzależniających, stany ciągłego napięcia psychicznego. 

Oceniając stan świadomości polskiego społeczeństwa, nie należy się spodziewać 
szybkiej poprawy jego zdrowotnej kondycji. Powszechne jest bowiem przekonanie, 
że problem zdrowia to raczej sprawa wyposażenia genetycznego organizmu, a jeże-
li pojawi się choroba, wkraczają lekarze odpowiedzialni za przywrócenie zdrowia. 
Ludzie w dalszym ciągu nie rozumieją, że poprawa stanu zdrowia fizycznego, psy-
chicznego i społecznego zależy od zdrowego stylu życia i związanych z tym zachowań 
zdrowotnych. Wiele zaburzeń występujących u dzieci i młodzieży, takich jak: urazy, 
otyłość, próchnica zębów, zaburzenia układu ruchu, infekcje układu oddechowego 
itd., ma podłoże behawioralne.

UZGODNIENIA TERMINOLOGICZNE

Większość zachowań człowieka w codziennym życiu ma bezpośredni lub pośredni 
związek ze zdrowiem. Zachowania te mogą być reaktywne, nawykowe lub celowe. 
Niektórzy autorzy odróżniają termin „zachowania zdrowotne”, odnoszący się do po-
stępowania podjętego intencjonalnie w celu przywrócenia, utrzymania lub doskona-

* Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
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lenia zdrowia, od „zachowań związanych ze zdrowiem” – automatycznych, nie inten-
cjonalnych (Woynarowska, 2000, s. 68). Zachowania zdrowotne dzieli się także na:

• sprzyjające zdrowiu (prozdrowotne, pozytywne), do których można zali-
czyć: aktywność fizyczną, racjonalne żywienie, utrzymywanie czystości ciała 
i otoczenia, zapewnienie bezpieczeństwa (np. w ruchu drogowym), utrzyma-
nie właściwych relacji między ludźmi, radzenie sobie ze stresem; 

• ryzykowne dla zdrowia (antyzdrowotne, negatywne) – to przede wszyst-
kim: palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu, używanie środków psychoak-
tywnych, które niektórzy autorzy zaliczają do zachowań autoagresyjnych.

Zachowania zdrowotne kształtują się od wczesnego dzieciństwa w procesie socjali-
zacji pod wpływem bardzo różnorodnych czynników, w tym wzorów i instrukcji prze-
kazywanych przez rodziców, rówieśników, szkołę, religię, społeczność lokalną, środki 
masowego przekazu i reklamy. Dzieciństwo i młodość decydują w istotnym stopniu 
o zachowaniach zdrowotnych człowieka w wieku dorosłym (Woynarowska, 2000).

Poprzez wybór i realizowanie określonych zachowań zdrowotnych, szczególnie 
intencjonalnych, jednostka podkreśla swoją autonomię i wolną wolę w dokonywa-
niu wyborów spośród alternatywnych możliwości działań (Ostrowska, 1997, s. 16).  
Z drugiej strony, przejawiane przez człowieka zachowania zdrowotne stanowią re-
zultat socjalizacji naturalnej i zinstytucjonalizowanej, gdyż wzory tych zachowań są 
własnością kultury, w kręgu której żyje, tzn. są akceptowane w danym społeczeństwie 
jako sprzyjające zdrowiu, i takie, które w danym układzie społecznym postrzegane 
są jako zagrażające zdrowiu. W związku z tym jednostce potrzebne jest społeczne 
przyzwolenie na uczestnictwo społeczne w formie utrwalonej kulturowo i uznanej 
za właściwą dla kategorii, z którą dana jednostka jest zidentyfikowana (płci, wieku, 
położenia społecznego). Jeżeli jednostka ujawnia zachowania kwalifikowane jako nie-
sprzyjające zdrowiu, spotyka się ze społeczną dezaprobatą (Roman, 2002, s. 178). 

Rodzaje zachowań zdrowotnych można uporządkować, przypisując je określonej 
kategorii, których typologię zaproponowała Roman. Są to:

• zachowania terapeutyczne ujawniane przez człowieka w celu odzyskania tra-
conej wartości zdrowia;

• zachowania profilaktyczne, których celem jest ochrona posiadanej wartości 
zdrowia przed jej utratą;

• zachowania kompensacyjne, które mają doprowadzić do sublimacji utraconej 
częściowo lub trwale wartości zdrowia (Roman, 1998).

Woynarowska wyjaśnia jeszcze inne terminy pokrewne związane z zachowaniami  
i działaniami ludzi w zdrowiu i chorobie:

• „niedziałanie zdrowotne” – polega na niepodejmowaniu działań skierowa-
nych na zdrowie w sytuacjach, w których takie działania powinny być podjęte 
(np. niezaprzestanie palenia tytoniu, mając świadomość jego szkodliwości dla 
zdrowia);
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• zachowania medyczne – związanie z aktywnym korzystaniem z instytucji  
i świadczeń medycznych (np. wizyty u lekarza, w tym także profilaktyczne);

• zachowania prewencyjne – działania podejmowane w celu zapobiegania 
chorobie (np. szczepienia ochronne przeciwko grypie) lub wczesnego jej wy-
krycia (np. poddawanie się badaniom profilaktycznym, samobadanie piersi), 
zapobieganie urazom (np. zapinanie pasów bezpieczeństwa w samochodzie);

• zachowania promocyjne – ukierunkowane na zwiększenie potencjału zdro-
wia, jego pomnażanie, potęgowanie (np. systematyczna aktywność fizyczna, 
racjonalne żywienie) (Woynarowska, 2008, s. 53).

Autorka wyróżniła też specyficzne grupy zachowań w odniesieniu do ludzi cho-
rych. Są to:

• zachowania w chorobie – charakter reakcji na zaobserwowane u siebie zmia-
ny w stanie zdrowia (np. szukanie informacji, zgłoszenie się lub nie do leka-
rza, podejmowanie innych środków zaradczych), uzależnione od percepcji 
objawów, oceny zagrożeń, wiedzy na temat choroby, więzi społecznych, wie-
ku, płci, gotowości do szukania pomocy;

• samoopieka – aktywność własna osoby uważającej siebie za chorą w celu 
poprawy swego zdrowia, często z ograniczeniem udziału terapeuty i pomocy 
ze strony otoczenia (Woynarowska, 2008, s. 54). 

Suma zachowań zdrowotnych, postaw i ogólnej filozofii życia składa się na styl 
życia człowieka. W rozumieniu potocznym stanowią go określone zespoły zachowań, 
przekonań i nastawień ujawniające się u danego człowieka w doświadczanych przez 
niego sytuacjach życia codziennego. Nauki psychologiczne określają styl życia jako 
zespół typowych dla określonego układu cech osobowości zachowań i reakcji po-
jawiających się w różnych sytuacjach życiowych. Definicje socjologiczne natomiast 
ujmują styl życia jako zakres i formy codziennych zachowań jednostek lub grup, 
specyficzne dla ich usytuowania społecznego (Siciński, 1976, s. 15).

W odniesieniu do zdrowia styl życia określa się jako całokształt powiązanych ze 
sobą zachowań, zwyczajów i nawyków, które mogą mieć wpływ na poziom ryzy-
ka przedwczesnego rozwoju określonych chorób, determinowane są przez czynniki  
społeczno-kulturowe i cechy indywidualne. Tak rozumiany styl życia jest wypadkową 
możliwości, uwarunkowań i wyborów (Drabik i Wróblewska, 1995, s. 77).

Prezentowany przez jednostkę styl życia może wzmacniać jej potencjał zdrowot-
ny bądź prowadzić do jego osłabienia, stąd możemy mówić o prozdrowotnym lub 
antyzdrowotnym jego charakterze. Styl życia o charakterze prozdrowotnym cechuje 
obecność zachowań nakierowanych na umacnianie i poprawę zdrowia przy jedno-
czesnej eliminacji zachowań ryzykownych, zagrażających zdrowiu (Gaweł, 2003,  
s. 23). Człowiek prowadzący prozdrowotny styl życia dba o sprawne funkcjonowanie 
swojego organizmu, posiada zdolność radzenia sobie z problemami emocjonalnymi 
i psychicznymi, a także posiada umiejętność reagowania na wyzwania środowiska  
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i pokonywania sytuacji trudnych. Jest to człowiek zdrowy w sensie społecznym, 
czyli posiada predyspozycje psychofizyczne, które pozwalają na spełnianie kierowa-
nych do niego oczekiwań w związku z pełnionymi przez niego funkcjami i rolami 
społecznymi, a jednocześnie ma możliwość życia w sposób satysfakcjonujący (Śliwa, 
2001, s. 62). Zgodnie zatem z definicją zdrowia pomnażać jego potencjał będzie 
jednostka, na której styl życia składać się będą zachowania prozdrowotne w wymia-
rze fizycznym, psychicznym i społecznym. Wśród zachowań tych można wyróżnić 
cztery grupy:

• zachowania związane głównie ze zdrowiem fizycznym:
• dbałość o ciało i najbliższe otoczenie;
• aktywność fizyczna;
• racjonalne żywienie;
• hartowanie się;
• sen – odpowiedni czas jago trwania i jakość;

• zachowania związane głównie ze zdrowiem psychospołecznym:
• korzystanie i dawanie wsparcia społecznego;
• unikanie nadmiaru stresów i radzenie sobie z problemami i stresem;

• zachowania prewencyjne:
• samokontrola zdrowia i samobadanie;
• poddawanie się badaniom profilaktycznym;
• bezpieczne zachowania w życiu codziennym (zwłaszcza w ruchu drogo-

wym, w szkole, w miejscu pracy);
• bezpieczne zachowania w życiu seksualnym;

• niepodejmowanie zachowań ryzykownych:
• niepalenie tytoniu;
• ograniczenie używania alkoholu;
• nienadużywanie leków niezaleconych przez lekarza;
• nieużywanie innych substancji psychoaktywnych (Woynarowska, 

2008, s. 52).
Człowiek od wczesnego dzieciństwa uczy się i modeluje swój styl życia, w tym za-

chowania zdrowotne. Proces ten uzależniony jest od wielu czynników, które można 
podzielić na cztery grupy:

1. Czynniki związane ze środowiskiem fizycznym, w którym ludzie żyją i pra-
cują (na przykład środowisko naturalne i jego zanieczyszczenia, stopień in-
dustrializacji, dostępność i cena żywności, opieka zdrowotna itd.). 
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2. Czynniki kulturowe, w tym przede wszystkim miejsce zdrowia w hierar-
chii wartości, poczucie ryzyka, dostępność, spójność i rzetelność informacji, 
wzory ze strony osób znaczących.

3. Wpływ grup ludzi, w których odbywa się proces wychowania i socjalizacji 
dziecka. Główną rolę odgrywa tu rodzina, a następnie grupa rówieśników.

4. Czynniki osobiste, w tym własne przekonania w sprawach zdrowia, jego 
kontroli, potrzeby działań profilaktycznych, także własna aktywność, wy-
trzymałość w sytuacjach zagrożenia (traktowanie ich raczej jako wyzwania  
i próba kontrolowania) oraz zdolność do radzenia sobie ze stresami i sytu-
acjami trudnymi (Woynarowska, 1998, s. 113).

W Polskim Programie Zdrowie dla Wszystkich zwrócono uwagę na behawioral-
ne uwarunkowania chorób i zjawisk zdrowotnych (choroby krążenia, nowotwory, 
nadumieralność mężczyzn) oraz wysunięto twierdzenie, że poprawa tych zjawisk 
może nastąpić przede wszystkim poprzez zmianę stylu życia oraz kształtowanie wła-
ściwych zachowań zdrowotnych i porzucenie szkodliwych nawyków. Doświadczenie 
uczy, że eliminowanie takich zachowań z życia jest bardzo trudne. Wynika to bo-
wiem z faktu, że pełnią one często funkcję mechanizmów samoobronnych w sytu-
acjach walki ze stresem. Dlatego każdy proces wychowania zdrowotnego powinien 
być w dużym stopniu zorientowany właśnie na szeroko zakrojone działania, które 
powinny ostatecznie doprowadzić do tego, aby nie tylko wzmacniać zachowania po-
tęgujące zdrowie, ale także eliminować te zagrażające zdrowiu (Śliwa, 2001, s. 62).

MATERIAŁ I METODA BADAWCZA

Badania związane z próbą określenia zachowań zdrowotnych dzieci prowadzono  
w sześciu szkołach podstawowych usytuowanych w trzech różnych środowiskach lo-
kalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Próbę stanowili uczniowie 
trzecich klas w liczbie 337 osób. Źródłem dokładnego i obiektywnego poznania za-
chowań zdrowotnych dzieci była obserwacja prowadzona zgodnie z przygotowaną 
schedułą obserwacyjną. Przedmiotem obserwacji uczyniono zachowania zdrowotne 
uczniów ujawniane w ciągu całego dnia pobytu w szkole i poza nią, na przykład na 
wycieczce, spacerze, podczas prac porządkowych na terenie szkoły i innych. Zakres 
obserwowanych zachowań obejmował:

• higienę osobistą i czystość otoczenia;
• bezpieczeństwo i pierwszą pomoc;
• odżywianie i zdrową żywność;
• aktywność ruchową, pracę i wypoczynek, czas wolny;
• profilaktykę uzależnień.
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Higiena osobista to zapewnienie prawidłowego rozwoju organizmu i dążenie do 
uzyskania optymalnej sprawności fizycznej i psychicznej. Celem higieny jest nie tylko 
ochrona organizmu przed chorobami zakaźnymi i niezakaźnymi, ale również dążenie 
do jego w dobrym stanie zdrowotnym i w dobrym samopoczuciu. Każdy narząd czło-
wieka i jego czynności mogą być rozpatrywane pod względem działania bodźców po-
zytywnych i negatywnych, więc często szkodliwych dla organizmu. Zadaniem higieny 
osobistej jest zwrócenie uwagi przede wszystkim na czynniki pozytywne, które pro-
wadzą nie tylko do utrzymania, ale i wzmacniania zdrowia człowieka. Celem higieny 
jest rozwijanie pełni sprawności i aktywności organizmu człowieka w każdym wieku. 
Czynniki negatywne, a więc szkodliwe, jeśli występują przez dłuższy okres, to mogą 
prowadzić do rozwoju choroby (Kuński, 2000, s. 97). Okres wczesnoszkolny sprzyja 
kształtowaniu i umacnianiu nawyków i przyzwyczajeń higieniczno-kulturalnych, za-
miłowania do czystości, dbałości o swój estetyczny wygląd na zasadzie wytworzonych 
złożonych odruchów warunkowych (Bartkowiak, 1981, s. 73–92). W tym zakresie 
obserwowano takie zachowania, jak m.in.: mycie rąk przed i po określonych czyn-
nościach, dbanie o czystość własnego ciała i odzieży oraz umiejętność jej doboru  
w zależności od warunków pogodowych i okolicznościowych, utrzymanie czystości 
w klasie i otoczeniu, stosunek do zabiegów lekarskich.

W zakresie ujawniania zachowań zdrowotnych dotyczących przestrzegania za-
sad bezpieczeństwa brano pod uwagę: bezpieczeństwo ruchu drogowego i kulturę  
w ruchu drogowym, zachowanie ostrożności i bezpieczeństwa przy posługiwaniu się 
urządzeniami i przedmiotami, które mogą wzniecić ogień oraz prawidłowych reakcji  
w przypadku zauważenia pożaru, przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy w szkole 
i na boisku, a w razie wypadku umiejętność niesienia pomocy, przede wszystkim 
poprzez natychmiastowe wezwanie dorosłych. 

Jednym z podstawowych czynników warunkujących zdrowie człowieka jest wła-
ściwe odżywianie. Prawidłowy rozwój fizyczny, psychiczny i emocjonalny, dobry stan 
zdrowia, efektywność nauki i pracy, odporność na choroby w dużej mierze zależą 
od racjonalnego odżywiania. W młodszym wieku szkolnym sposób żywienia ma 
szczególne znaczenie, gdyż jest to czas intensywnego wzrostu i rozwoju organizmu. 
Zasoby, w które zostanie wówczas wyposażony organizm, są podstawą jego rozwoju  
i dobrego funkcjonowania w ciągu całego życia. Świadomość tego faktu powinna 
być kształtowana już od najmłodszych lat, a wraz z nią motywacja do podejmowania 
najkorzystniejszych dla zdrowia decyzji o sposobie odżywiania.

Liczne badania pokazują, że dzieci regularnie jedzące posiłki, które jakościowo  
i ilościowo są zgodne z realnym zapotrzebowaniem ich organizmu, w pełni wykorzy-
stują genetycznie uwarunkowane możliwości optymalnego rozwoju, są bardziej efek-
tywne podczas pracy w szkole, popełniają mniej błędów, lepiej koncentrują uwagę, 
osiągają lepsze wyniki w sprawdzianach kondycji fizycznej, mają lepsze samopoczucie 
i mniej dolegliwości niż dzieci, które jedzą nieregularnie, a ich posiłki nie są zbilan-
sowane (Sokołowska, 2002, s. 6–7). 
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Jednym z warunków racjonalnego odżywiania się jest regularność spożywania po-
siłków. Każde dziecko powinno w ciągu dnia mieć możliwość spożycia 5 posiłków 
rozłożonych w odstępach 4-godzinnych. Niespożycie posiłku po czasie dłuższym niż 
4 godziny powoduje uczucie głodu. Obniża to zdolność do koncentracji uwagi, ak-
tywności ucznia, pogarsza jego nastrój, zwiększa drażliwość, co często prowadzi do 
konfliktów w szkole i w domu (Sokołowska, 2002, s. 18).

Istotne jest też kulturalne zachowanie się podczas spożywania posiłków. Zwią-
zane jest to z: estetyką przygotowania dań, spożywaniem posiłków w miejscach do 
tego przeznaczonych w towarzystwie innych osób, wygospodarowaniem czasu na je-
dzenie, unikaniem pośpiechu, zdenerwowania. W tym obszarze obserwowano: chęć 
sięgania przez dzieci po pokarm o dużej wartości odżywczej, umiejętność wyboru 
produktów do przygotowania zdrowego dania, umiejętność przygotowania posiłku, 
estetycznego podania i kulturalnego spożywania.

Ocenie zachowań zdrowotnych uczniów kończących edukację wczesnoszkolną 
poddano też stosunek badanych do aktywności ruchowej. Zmiany, jakie zachodzą  
w organizmie pod wpływem systematycznie wykonywanych ćwiczeń, są 
wszechstronne. Aktywność ruchowa wpływa na poprawę motoryki dziecka. 
Korzystne zmiany zachodzą również w tkankach organizmu. U dzieci i młodzieży 
ruch odgrywa ważną rolę we wzrastaniu i dojrzewaniu organizmu. W wieku do-
rosłym przeciwdziała osteoporozie, pod warunkiem że jest odpowiednio dozowany  
i ukierunkowany. U osób starszych pod wpływem aktywności ruchowej wzmocnieniu 
ulega struktura kości, przez co są one bardziej odporne na urazy. Odpowiednio „daw-
kowany” ruch i wysiłek fizyczny zapewniają prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny 
uczniów. Od jak najmłodszych lat należy wdrażać nawykowe formy odreagowywania 
stresów poprzez ruch i wysiłek fizyczny. W wyniku ruchu uruchamiane zostają w orga-
nizmie pewne mechanizmy obronne – odpornościowe. Pod wpływem zwiększonego 
wysiłku fizycznego aktywizuje się w organizmie mechanizm polegający na zwalczaniu 
przez białe krwinki drobnoustrojów i obcych substancji, przeciwdziałając rozwojowi 
choroby. Dokładne określenie zapotrzebowania organizmu na wysiłek fizyczny nie 
jest łatwe. Zmienia się ono w zależności od wieku, płci, stanu zdrowia, rodzaju wy-
konywanej pracy i wielu innych czynników obciążających organizm w różnej mierze  
w zmieniających się okolicznościach życiowych. Rozwiązanie problemu pośrednio 
ułatwia przestrzeganie dwóch głównych zaleceń: regularnego zaprawiania się w wysił-
ku fizycznym oraz bezwzględnego reagowania na nasilające się zmęczenie jako sygnał 
do zaprzestania wysiłku (Jaczewski, 1998, s. 182–183). Można w przybliżeniu okre-
ślić łączny czas zajęć ruchowych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym na 3–3,5 
godziny dziennie, uwzględniając czas na przebycie drogi do szkoły i ze szkoły, aktyw-
ność ruchową w czasie przerw śródlekcyjnych, uczestniczenie w zajęciach wychowa-
nia fizycznego i pozalekcyjnych oraz obowiązki domowe.

Istotnym elementem zdrowego stylu życia jest umiejętność racjonalnego gospo-
darowania czasem. Tryb życia dziecka powinien być taki, aby zapewnił dobre samo-
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poczucie i pełny wypoczynek. Mówiąc o zachowaniach dzieci związanych z racjonal-
nym organizowaniem czasu, należy podkreślić znaczenie snu, który spełnia w życiu 
człowieka, szczególnie w okresie wczesnoszkolnym, niezmiernie doniosłe funkcje. 
Obserwacji poddano takie kategorie zachowań, jak: chęć przebywania na świeżym 
powietrzu, uczestnictwo w zabawach i grach ruchowych, dbanie o prawidłową posta-
wę w ławce szkolnej, umiejętność organizowania wypoczynku czynnego.

Bardzo ważne miejsce w przygotowaniu dzieci w okresie wczesnej edukacji do 
podejmowania zachowań korzystnych dla zdrowia przypada profilaktyce uzależ-
nień. Na podjęcie próby używania substancji odurzających przez dzieci i młodzież, 
a następnie regularne ich przyjmowanie, wpływa wiele czynników często wzajemnie 
ze sobą powiązanych. Trzy z nich wymienia się najczęściej: ciekawość, dostępność 
i odurzanie się przez rówieśników. W związku z doniesieniami o obniżaniu wieku 
inicjacji tytoniowej należy profilaktykę antynikotynową rozpoczynać już w przed-
szkolu, kontynuować w szkole i propagować w rodzinie. Innym rodzajem uzależnie-
nia, przeciwko któremu należy podejmować działania profilaktyczne wśród dzieci  
w młodszym wieku szkolnym, jest uzależnienie od alkoholu i związane z nim proble-
my alkoholowe. W ostatnich latach nasilił się problem szerokiego i łatwego dostępu 
do narkotyków, dopalaczy oraz leków niezleconych przez lekarza poprzez pojawienie 
się handlarzy w okolicach szkół, a nawet w samych szkołach wśród uczniów (Woyna-
rowska, 2000, s. 212). Zapobieganie i zwalczanie używania substancji psychoaktyw-
nych oraz zmniejszenie związanych z nimi szkód zdrowotnych jest bardzo trudnym 
i złożonym procesem. Szkoła zatem prowadzi wiele projektów w tym zakresie, co 
pozwoliło na obserwowanie zachowań dzieci podczas takich inicjatyw.

Zadaniem promocji zdrowia jest też rozwijanie u dzieci świadomości ekologicznej 
i zagrożeń, jakie niesie degradacja środowiska naturalnego, aby jako ludzie dorośli 
nie czuli się bezsilni i podejmowali działania, które leżą w ich zasięgu (Kopeć-Ślęzak, 
1999, s. 414–437). W związku z tym obserwacji poddano też zachowania uczniów 
w zakresie kultury ekologicznej.

ANALIZA WYNIKÓW

W toku przeprowadzonej obserwacji zgromadzono bogaty materiał empiryczny, któ-
ry w postaci danych liczbowych i procentowych zestawiono w tabeli 1.

Wyniki obserwacji pozwalają stwierdzić, że badaną grupę dzieci charakteryzuje 
postawa prozdrowotna. Większość dzieci przestrzega racjonalnych zasad zachowań 
zdrowotnych we wszystkich badanych obszarach lub robi to po przypomnieniu. 
Wartości procentowe wskazują, że ilość dzieci, które mają ukształtowane nawyki 
zdrowotne, oscyluje między 90,5% w obszarze higieny, 93,8 % w obszarze aktyw-
ności ruchowej i profilaktyki uzależnień, 94% w ramach bezpieczeństwa, a 97,3%  
w zakresie odżywiania. 
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Tab.1. Zachowania zdrowotne badanych dzieci klas trzecich

Obszar obserwowanych 
Zachowań zdrowotnych

Kategoria zachowań

przestrzega wymaga  
przypomnienia

nie  
przestrzega

N % N % N %

Higiena osobista i czystość  
otoczenia

230 68,25 75 22,26 32 9,5

Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc 266 78,93 51 15,13 20 5,93
Odżywianie i zdrowa żywność 213 63,20 115 34,12 9 2,67
Aktywność ruchowa, praca  

i wypoczynek, czas wolny
252 74,78 64 18,99 21 6,23

Profilaktyka uzależnień 295 87,54 21 6,23 21 6,23
Źródło: opracowanie własne.

Osoby, które nie przestrzegają zasad prozdrowotnych, stanowią niewielką grupę. Ich 
zaniedbania w tym zakresie wynikają najczęściej z warunków, w których się wychowy-
wali i w których przebiegała ich edukacja zdrowotna. Nieumiejętność podejmowania 
współpracy przez najważniejsze z punktu widzenia dziecka podmioty wychowawcze 
też stanowi najczęstszą przyczynę braków w kulturze prozdrowotnej. Zachowania 
zdrowotne bowiem są wynikiem przyzwyczajeń i nawyków kształtowanych przez pla-
nowe i systematyczne organizowanie działań wychowawczych. Aby jakaś czynność 
stała się nawykiem, potrzeba wielokrotnego ćwiczenia, które 

doprowadzą do takiego stanu, że udział świadomości jest w niej znikomy, a po wy-
zwoleniu łańcucha ruchów dalsze jego ogniwa toczą się automatycznie (Demel,  
1980, s. 116). 

Ważna jest systematyczność i konsekwencja w podejmowanych działaniach, a także 
umiejętne przeprowadzenie dziecka przez wszystkie etapy kształtowania się nawyku. 
Rozpocząć należy od podania nazwy i znaczenia opanowania danej czynności w życiu 
codziennym. Tego etapu nie należy lekceważyć, gdyż odnosi się on do wyrobienia 
pozytywnej motywacji. Dzięki temu ukierunkowuje myślenie i kształci wolę dzieci, 
uświadamiając im, jaką czynność i po co mają opanować. Drugi etap to wzorco-
wy pokaz danej czynności, któremu towarzyszy komentarz słowny oraz dodatkowe 
środki dydaktyczne wzmacniające przekaz. Pierwsze próby samodzielnego wykona-
nia ćwiczonej czynności są kolejnym etapem kształtowania nawyków. Są one świa-
dome, połączone z dużym wysiłkiem i staraniem o poprawne wykonanie. Kolejny 
etap to już wielokrotne powtarzanie ćwiczonej czynności, prowadzące do automaty-
zacji. Liczba niezbędnych ćwiczeń uzależniona jest od możliwości psychofizycznych 
uczniów i od rodzaju nawyku. Rola nauczyciela i rodziców polega na kontrolowaniu 
poprawności wykonywania poszczególnych czynności tworzących większą całość. 
W razie potrzeby dorośli udzielają rad, wskazówek, służą pomocą. W opanowaniu 
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nawyku ważna jest systematyczność i zaangażowanie. Jeżeli wcześnie opanowane na-
wyki przez dłuższy czas nie są ćwiczone, to ulegają osłabieniu, a nawet całkowitemu 
wygaszeniu (Żuchelkowska i Wojciechowska, 2000, s. 61).

PODSUMOWANIE

Reasumując, można stwierdzić, że uczniowie kończący edukację wczesnoszkolną 
wykazali wysoki poziom obserwowanych zachowań zdrowotnych we wszystkich 
badanych obszarach. Świadczy to o posiadanej przez uczniów wiedzy o zdrowym 
stylu życia i rozwoju zainteresowań własnym zdrowiem. Badani mają ukształtowane 
właściwe postawy wobec zdrowia, co pozwala im dokonywać właściwych wyborów 
zachowań sprzyjających zdrowiu. W większości ich zachowania są zgodne z zasadami 
zdrowego stylu życia, tzn. podejmują aktywność fizyczną, stosują zasady racjonalne-
go odżywiania, poddają się zabiegom hartowania. Potrafią też zareagować właściwie 
w przypadku zagrożenia oraz w kontakcie z niebezpiecznymi, toksycznymi przed-
miotami. Dobrze sobie radzą w sytuacjach stresowych oraz bardzo dobrze są przygo-
towani do udzielania pomocy poszkodowanym. 

Zachowania prozdrowotne, w tak szerokim zakresie ujawnione przez badanych, 
będą trwałe tylko wtedy, gdy będą ściśle powiązane z warunkami środowiskowymi, 
w których żyją uczniowie. Oznacza to, że potwierdzeniem przekazywanych w szkole 
informacji o ochronie zdrowia powinny być zachowania zdrowotne, które dziecko 
obserwuje w otoczeniu. Stąd niezwykle ważny postulat o pilnej potrzebie rozwija-
nia i umacniania współpracy szkoły z rodzicami, aby w domu i w szkole stworzyć 
warunki sprzyjające umacnianiu nawyków i rozwijaniu zachowań pomnażających 
zdrowie. Edukację należy skierować tak, by uczniowie, wykorzystując nabytą wiedzę 
i umiejętności, umieli w sposób dla siebie skuteczny działać na rzecz swego zdrowia  
i dokonywać właściwych prozdrowotnych wyborów. 
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ZACHOWANIA ZDROWOTNE UCZNIÓW KLAS TRZECICH 
W WYBRANYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

Słowa kluczowe: zachowania zdrowotne, edukacja wczesnoszkolna, uczniowie klas trzecich

Streszczenie: Prezentowany tekst jest próbą oceny zachowań zdrowotnych uczniów 
uczęszczających do klas trzecich szkół podstawowych. Próbę badawczą stanowiła grupa  
337 uczniów losowo dobranych. Materiał empiryczny zebrano w oparciu o metodę obserwa-
cji. W toku badań obserwowano wszystkie czynności uczniów w szkole i poza nią w obszarach: 
higiena osobista i czystość otoczenia, bezpieczeństwo i pierwsza pomoc, odżywianie i zdrowa 
żywność, aktywność ruchowa, praca i wypoczynek, czas wolny, profilaktyka uzależnień. Ana-
liza uzyskanych danych pozwala stwierdzić, że badani uczniowie kończący edukację wcze-
snoszkolną wykazali wysoki poziom obserwowanych zachowań zdrowotnych we wszystkich  
badanych obszarach.

HEALTH BEHAVIOR OF THIRD-GRADE STUDENTS IN 
SELECTED PRIMARY SCHOOLS IN  

THE KUYAVIAN-POMERANIAN VOIVODESHIP

Keywords: health behavior, early childhood education, third-grade students

Abstract: The presented text attempts to assess the third-grade students health behavior. 
The sample comprised 337 randomly selected students. The empirical material was collected 
based on the method of observation. During the research all students’ activities in the school 
and beyond were observed in the areas of: personal hygiene and environmental cleanliness, 
safety and first aid, nutrition and healthy food, physical activity, work and leisure, free time, 
addictions prevention. Analysis of the obtained data brings to a conclusion that the surveyed 
students who were finishing early school education indicated a high level of the observed 
health behavior in all tested areas.
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MORAL UPBRINGING OF CHILDREN IN THE CONTEXT 
OF TRANSFORMATIONS OF MODERN FAMILIES.  

AN OVERVIEW OF ISSUES

INTRODUCTION

Economic changes in the modern world have entailed the important social trans-
formations. Changes in considering life’s priorities, consumerism, hedonism as 

well as the materialization of society have been caused by emphasis on developing 
technology and pursuing science and technology studies. Thus, it is essential to re-
flect on the concept of educating adolescents in new realities surrounded by new 
technologies and media. Consideration should be given to the impact of teaching 
methods on the prevention of moral depravity of the younger generation. 

The closest family members play an enormously important role in children’s per-
sonality development, having a significant effect on shaping all spheres of a child’s 
personality, when carrying out various everyday activities. The family is therefore 
considered to be the primary source of moral values. However, modern families are 
undergoing transformations as they adapt to an ever-changing world, which brings 
changes in the family functions, forms and structures as well as the family education 
model. The amount of time parents spend with their children has been dropping 
dramatically. As a result, education responsibility has been taken over by institution 
and other people, which may lead to the deterioration of family constituting the 
basis of the proper upbringing of children.

SOCIAL AND CULTURAL TRANSFORMATIONS  
IN THE POSTMODERN ERA

Economic transformations, including the development of modern information tech-
nology, have contributed to social and cultural changes across society as a whole. 
Recent advances in science and technology have facilitated and streamlined daily life 
activities changing the style and quality of life. Consequently, postmodern culture 
emerged with its society, characterized by processes such as:

* Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie.
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• social differentiation which is based on departing from tradition, variability 
and diversity of choice;

• deinstitutionalization which refers to the abandonment of institutional 
forms of satisfying needs and focuses on new patterns of behavior and ways 
of life;

• cultural pluralism which relates to diminishing pressures and loosening con-
straints and means a manifestation of individuality;

• structural individualism which is based on belief that individuals are free to 
shape their own lives. The cult of self-fulfilment. (Slany, 2002).

Therefore, it can be assumed that profound changes have taken place regarding  
people’s way of thinking, the perception of others, the recognition of values and their 
priority. Increasing consumerism has gradually led to the materialization of society 
and perception of values formed on the basis of one’s own possessions. On the other 
hand, making new purchases has become one of the basic human needs and ways to 
spend free time. Thus, it should be noted that there have been hedonistic tendencies 
and consumption has become a symbol of freedom and independence. As a result, 
interpersonal relationships have been weakened mainly due to an increased focus on 
one’s own individual needs as well as self-realization. 

New types of values in today’s society, moral pluralism and relativism seem to be 
inevitable consequences of social and cultural change. This is particularly reflected in 
an intermediate adjustment of traditional values to current trends, which means that 
the system of new values forms the basis of prescriptive norms imposing sanctions on 
individuals in a variety of everyday life situations. They also affect the structure and 
function of modern families (Więckiewicz, 2010).

TRANSFORMATIONS OF MODERN FAMILIES  
AND THE NEW IMAGE OF PARENTHOOD

Multifaceted transformations of the modern world have had a significant impact on 
the shape, condition and function of modern families. A key challenge is to create 
favorable conditions to allow family members to efficiently participate in the pro-
cess of self-development and self-realization in the light of recent changes. It should 
be pointed out that relationships among family members, their attitude towards 
themselves, their parenthood and their children have been transformed because there 
is a new way of thinking about individuals’ place and their role in the family. As  
a consequence, the educational function is gradually diminishing, whereas there is 
a tendency to strengthen a family’s protective function. Nevertheless, there is some 
concern about an appropriate process of shaping a child’s personality, particularly 
as regards social and moral aspects of life, because families provide individuals with 
fundamental norms and values aimed at enabling them to live together in society. 
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Family upbringing appears to play a key role in children’s moral upbringing. In 
addition, to individuals’ preferred value system, individuals’ ability to function in 
their environment is also an important factor affecting relationships among its mem-
bers, attitudes towards their children, ways of achieving their goals and plans for the 
children’s upbringing. It is generally assumed today that most modern families are 
typical examples of nuclear families, usually referred to as two-generation families 
consisting of parents and children. They do not maintain close family ties because 
of economic difficulties or cultural differences (Marshall, 2006). With the Industrial 
Revolution, life changed dramatically for the families. The rise of industrialization 
provided opportunities for both parents to be actively involved in shaping their ca-
reer, forced them to leave their relatives in order to establish their own household.

The modern family is based on the process of constant modernization which is as-
sociated with ongoing economic and social transformation. The deepening widening 
processes of globalization have changed the family structures, relationships among 
family members and parents’ perception of parental responsibility. It should be noted 
that there are some tendencies towards transformations of the modern family whose 
economic situation and its living conditions play an essential role. However, it is 
emphasized that the most important changes include the individualization and au-
tonomization of family as they are fundamental elements of transformations (Kwak, 
2005). The individualization process is related to the idea that the family moves away 
from wider communities, including reference groups. As a consequence, the fami-
ly members have become more self-reliant and independent and they can dedicate 
more time and attention to meeting their needs, their personal development, while 
saving freedom and autonomy. Therefore, they spend more time reaching their goals, 
which causes a decrease in family interaction.

The problems discussed here result from the social transformation and relate to the 
modern family both its outer layer and inner layer which refers to the number of in-
teractions and relationships with the family members. Moreover, the problems have 
caused a reduced numbers of people in a group having a tendency towards moving 
away from a wider kinship group. Autonomy of the members, engaged in socializing, 
has increased but on the other hand, departing from a traditional family model has 
had an influence on transforming and redefining roles and functions of the family 
members and the child. As a result, it turns out that there are more and more factors 
that can affect a child’s upbringing. Some of these are external factors such as strang-
ers, institutions and the media expressing their norms, values and beliefs. However, 
the children seem to have difficulty in learning and understanding the importance of 
the moral values determining a child’s attitudes and behavior (Kułaczkowski, 2010). 

These phenomena have had an impact on transforming family relationships, espe-
cially between parents and children. The relationships have been deformalized. They 
have become more direct based on genuine feelings of equality. At the same time, 
requirements and expectations for children have risen considerably. Modern young 
parents put much more emphasis on enabling their children to learn quickly at an 
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early age as well as acquire knowledge and skills providing them with necessary infor-
mation to possess economic, cultural and educational experiences. It may sometimes 
appear that the children cannot meet parents’ expectations because they significantly 
exceed the children’s individual abilities. A manifestation of high expectations is the 
so-called “adult program,” that is the parents’ preferred concept of children’s upbring-
ing designed to prepare children from an early age for the life taking into account, 
especially the specific conditions of modern life. A particular feature of the program 
is adults’ attitude towards children aimed not at their needs, interests, development 
potential, but rather at parental expectations for their gifts and talent. Furthermore, 
the fundamental rights of the children, such as the right to freedom (of choice), 
rest, play and recreation, free social interaction with peers are neglected. Planning 
specific forms of children’s activity, choosing “proper” friends, and organizing their 
own time, including and arranging their leisure activities are vested according to 
parents’ own discretion (free time). It must be pointed out that both the child’s po-
sition in the family and the family members’ attitude towards them have undergone 
discernible changes. According to Zygmunt Bauman (2008), there is a noticeable 
tendency in consumerism to treat everything as if it were a source of pleasurable sen-
sations. Hence, a child can be seen as an object of emotional consumption. Bauman  
argues that: 

objects of consumption satisfy consumers’ needs, desires and wishes; so do children. 
We are willing to have children because of pleasures of parenthood – i.e., the kinds 
of joys no other object of consumption, however refined and sophisticated, can bring 
(Bauman, 2008, p. 128). 

Thus, it can be assumed that modern parents’ decision to have children is associated 
with their belief about prestige, life satisfaction and important investment. Children 
are considered both parents’ tools to fulfil their dreams or plans and evidence of 
social status and economic possibilities of the family. Hence, the children become  
a family member whose behavior gives highest priority to family.

However, the project: “a baby” concerns not only the child’s upbringing and ed-
ucation. It begins while planning a pregnancy and involves a period of preparation 
for conception, pregnancy, childbirth preparation and childbirth. Planning to have 
a baby may become a source of pride. For many parents, being pregnant proves that 
they are financially prepared to raise a family. Getting pregnant easily and child-
birth may be another reason to be proud, especially while taking into account prob-
lems concerning difficulties in conceiving and pursuing treatment. For this reason,  
M. Olcoń-Kubicka believes that “being pregnant or a mother brings an immense 
sense of pride as a child may provide «added value» to every woman’s life, even if 
she manages to achieve spectacular career success” (Olcoń-Kubicka, 2009, p. 37). 
Hence, it should be stressed out that, children facilitate parent’s fulfilment of their 
psychological needs.
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Transformations of the modern family do not affect only bonds among family 
members. The weakening of traditional family forms based on marriage is considered 
to be the consequence of autonomization and individualism. More and more people 
are living in alternative forms of marriage and family life. Cohabitation appears to be 
the most popular form. Cohabitative couples claim that they either do not need mar-
riage or cannot legalize their relationship. Cohabitative relationships do not appear 
to differ all that much from married couples in terms of living in the same household 
or raising children (Kocik, 2006).

Family breakdowns and remarriages (reconstituted families), raising a child in  
a single parent family (monoparental family) are a common phenomenon. If the 
families can live in harmony, raise children together and celebrate togetherness, they 
can be called patchwork family (Wiencelewska, 2016). Homosexual relations and 
single life may also be rated among alternative forms of life.

Changes in the family structure often influence some transformations in its func-
tioning, organization and relations of its members. Nowadays more and more chil-
dren are being brought up in the families with one non biological parent or they are 
encountering various forms of a family – a structure created by a “permanent” parent 
or a “weekend” parent structure (Kwak, 2005). Family relationships created in such 
a way have an impact on a child, they constitute its image of the world, shape its 
system of values, attitudes and beliefs. Thus, the child creates the image of himself, 
its self-value, finds its place in the family and the world surrounding us.

SELF- SHAPING OF THE CHILD’S MORALITY

Bringing up a child is a complex process the aim of which is to trigger some defined 
and permanent changes in its personality. It has to equip the child with knowledge, 
skills, attitudes and beliefs which enable the child to develop and properly function 
in the social environment later on. That is why a commonly accepted system of val-
ues, being the foundation of social norms and rules (Okoń, 2007) should constitute 
a basis of these activities.

According to Janusz Mariański (2006), the values, norms and assessments, derived 
from the conceptions of perceiving good and evil, which regulate relations between 
members of a definite society, should be understood as an individual’s morality. In 
the author’s opinion, the components of these are goals, norms and moral appraisals 
as well as patterns of behaviors and sanctions. 

Therefore, moral upbringing is the process of introducing the child to the world 
of values and moral norms. It is about a mutual influence of a tutor and the child 
in order to shape the child’s specific psychical predispositions, being the foundation 
of attitudes and moral behaviors of an individual. For the process to be effective, 
the specific goals should be pursued in a planned, well thought out and systematic 
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way. Beginning from the earliest years of the child’s life, the right values, views and 
attitudes should be emphasized, and various methods, forms and means of influence 
should be considered.

It is important to adjust the activities to the developmental possibilities of the 
child – its cognitive skills, the level of emotional and social development as well as its 
abilities to moral reasoning (Okoń, 2007).

There can be distinguished certain stages in the moral development of the 
child – they are strictly connected to the level of development of all spheres of 
the child’s personality. Jean Piaget isolated four phases of the child’s moral devel-
opment. He distinguished the phase of anomie, moral realism, moral relativism 
and moral autonomy. During these phases the child goes gradually from the 
unreflective acceptation of the adults’ norms and bans through the stage of per-
ception of specific interrelations referring to defined goals and behaviors. In the 
end there appears the autonomic morality, expressed by certain stability of norms 
and rules, regardless of a situation or circumstances (Łobocki, 2007).

The phases of a moral development formulated by J. Piaget, refer mainly to the 
level of understanding and judgement of certain behaviors and occurrences. That 
is why educational activities have to be focused on the perception possibilities of 
the recipient. Considering the developmental specificity of the young child, who 
in the first phases of shaping moral thinking attempts to copy the adults’ recom-
mendations, and for whom the adult is an authority and an example to follow, ed-
ucational activities should be most often aimed at the method of modeling, that is 
emphasizing the right role models. These are frequently examples taken from the 
nearest child’s environment – parents, grandparents or other family members. There 
can also be used some examples from the child’s environment: literature, films or 
mass media. However, the adults – most frequently present in the child’s environ-
ment – have the biggest influence on shaping the child’s views and attitudes, thus 
building relationships and an emotional relation. The adults accompanying the child 
stimulate the child, express their own opinions, views and attitudes, provide it with 
self-transformed information about the world, social relations as well as norms and 
rules (Kuleczka 2014). That is why it should be emphasized that the family has the 
essential influence on the child’s moral sensitivity and its moral reasoning. Achieving 
by the young generation abilities to understand rightly and assess the occurrences 
and social relations in the world surrounding us inextricably depends on attitudes 
and behaviors of the family members. 

MORAL UPBRINGING IN THE MODERN FAMILY

Family is a part of a social and cultural surrounding that plays an essential role in 
shaping the child’s personality (Szczepański, 1993). Its educative function is mainly 
to introduce the child to the widely understood social and cultural life together with 
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rules, values and moral standards related to it (Adamski, 1984). In order to fulfil that 
function, the family has to meet the basic biological and psychical needs of the child, 
the need to be loved, feel safe, appreciated and accepted. It should also provide the 
child with socially required patterns of behavior and emphasize values, norms and 
rules of coexistence typical in the society.

Parents are the first role models of moral behaviors for children. The process of 
their personal development takes place in the atmosphere of norms, rules and moral 
principles which are followed in the family. The child observes what is going in the 
family environment and follows certain patterns of behavior. Thus, it can be stated 
that the moral system of the child is shaped through observation and imitation of 
conducts which were presented to the child in the course of a family upbringing in 
which the process of personality shaping takes place during various life activities. 
This is education through participation in everyday life situations, connected with 
both economic sphere as well as cultural and social life of the family (Langier, 2012).

Educative activities of a modern family are more seldom focused on the emo-
tional, social and moral sphere of children. They are mainly based on shaping com-
petences enabling the child to act efficiently in order to achieve successes in certain 
fields in a fast way. According to Anna Kwak:

a modern family is a basis preparing a young generation for independent life – it helps 
to gain education, supports individual development of a person taking into consider-
ation the person’s talents, needs and interests. In the modern family material goods, 
family traditions or moral values are not traditionally handed down from generation 
to generation (Kwak, 2005, p. 24–25). 

It happens due to limited, close everyday contacts between parents and children who 
are more often in the keeping of other people: babysitters, coaches and teachers pre-
senting their own system of norms and values thus having an impact on views and 
attitudes of their charges via their personality. Furthermore, parents involved in their 
own matters, fulfilment of own needs and desires, more rarely spend their free time 
with children playing with them, talking to them or explaining the complexities of 
everyday life in the society. It leads to the weakening of parental bonds and limitation 
of educative influences from the parents’ side. 

An important aspect of upbringing the child in the family is its autonomization. 
Drifting apart of a nuclear family from the other family members limits the trans-
missions of tradition and culture based on family values. Modern grandparents are 
more often deprived of the opportunity of upbringing their grandchildren. It hap-
pens due to various reasons: their permanent involvement in work, spending their 
time and power on following their dreams or because of far distances from the place 
of living of their children and grandchildren. 

More often young parents choose young people as babysitters for their children, 
considering the older generation as old-fashioned and thus not able to bring up 
children in a modern, presently binding way of upbringing. Such deprivation or lim-
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itation of contacts between grandparents and grandchildren have a negative effect on 
children’s development, depriving them of many valuable experiences. Spending the 
time with people from the older generation children can broaden their knowledge, 
get to know moral norms, learn empathy and understanding for others. 

The older generation is like a treasury of life knowledge and interpersonal relation-
ships for their grandchildren. Grandmothers and grandfathers, who draw on their 
own experiences and reflections, and are aware of own educative mistakes, are predis-
posed to become some kind of a teacher of the world. They are prepared to teach their 
grandchildren how to perceive others’ needs, respect or tolerance. They can teach 
them values which they see from the angle of their own life experiences as valuable, 
they can shape the younger generation’s moral attitude (www.czaszdziecmi.pl, 2016). 
A close contact with grandparents may have an essential influence on building the 
child’s world of values and shaping its moral attitudes. That is why from the perspec-
tive of the child’s education, it is important for the modern nuclear family to have as 
frequent contacts with the older family members as it is possible.

Upbringing in the family takes place in an intended way through intentional, 
planned educational activities (reflexive education), and in an unintended way, in 
the course of everyday activities, accidental conversations or spontaneous behaviors 
in certain situations (unreflexive education). Education gained by the child in such 
situations facilitates acquiring new skills and competences in order to express own 
beliefs and views regarding the surrounding reality and interpersonal relations. Val-
ues, norms and rules found in the family environment decide about the way the 
young generation enters the adult life and its normal functioning in the society.

CONCLUSIONS

Moral upbringing is a key element of the child’s personality development. That is 
why shaping normal attitudes and behaviors towards the world, other people and 
oneself, becomes the most important aspect of the family education. Transforma-
tions of the modern family, economically and socially conditioned, limit the oppor-
tunities of a proper and full educational influence on the young generation. Drifting 
apart of its members from one another, focusing on self-realization and delegating 
educational duties to others – strangers may significantly limit the educative efficien-
cy of the family environment. Lack of right role models in the nearest environment 
causes searching for other sources of them, not always being under tutors’ charge. 
Weak bonds with the family may lead young people to emotional instability and 
moral confusion. That, in turn, may result in dangerous activities, self-destruction, 
aggression and brutal behaviors.

Modern young generation lives in the world dominated by knowledge, practical 
skills and a fast flow of information. It often grows up and develops in the emotional 
distance from the nearest family members, in the full confidence that it has to be per-
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fect and go-getting, and that is not always in conformity with its needs and possibil-
ities. It easily gives in to negative influences and the mass media facilitate the contact 
with anti-values. So only a well axiologically prepared young person can resist such 
negative influences. That is why entering the world of values must take place from 
the earliest years of life of the child in its family environment, and should be based 
on normal relationships between all its members.
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MORAL UPBRINGING OF CHILDREN IN THE CONTEXT 
OF TRANSFORMATIONS OF MODERN FAMILIES. AN 

OVERVIEW OF ISSUES

Keywords: family, education, values, morality, postmodernity

Abstract: Economic transformations of the modern world caused significant changes in the 
social life of people. Basic terms describing the present time are: speed and change. These 
terms define both the way of life of modern man and also occurrences that take place around 
him. They refer to the style of life, social contacts, work, upbringing and education. These 
changes caused transformations in the life of modern man, influencing his professional and 
personal life. The consequence of such progressive changes are transformations of the modern 
family, especially in terms of upbringing and forms of taking care of children. It plays a sig-
nificant role for the development of the child’s personality, in the emotional and moral sphere 
in particular. The purpose of this article is to present the main tendencies in the changes of 
forms, structure and functions of the modern époque family. There has been emphasized the 
impact of these changes on the educative condition, and especially the role in the process of 
getting to know the world of values and development of moral sensitivity of offspring.
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WYCHOWANIE MORALNE DZIECKA W KONTEKŚCIE 
PRZEMIAN WSPÓŁCZESNEJ RODZINY.  

ZARYS PROBLEMATYKI

Słowa kluczowe: rodzina, wychowanie, wartości, moralność, ponowoczesność

Streszczenie: Przemiany gospodarczo-ekonomiczne współczesnego świata spowodowały 
istotne przeobrażenia w życiu społecznym ludności. Podstawowymi pojęciami charaktery-
zującymi współczesność są: szybkość i zmiana. Terminy te określają zarówno sposób życia 
współczesnego człowieka, jak i zjawisk, jakie wokół niego zachodzą. Dotyczą zatem stylu 
życia, kontaktów społecznych, pracy, wychowania i edukacji. Zmiany te spowodowały prze-
miany w życiu współczesnego człowieka, oddziałując na jego życie zawodowe i osobiste. Kon-
sekwencją postępujących zmian są przeobrażenia współczesnej rodziny, szczególnie w zakresie 
wychowania oraz form sprawowania opieki nad dziećmi. Ma to ogromne znaczenie dla roz-
woju osobowości dziecka, zwłaszcza w sferze emocjonalnej i moralnej. Celem artykułu jest 
przedstawienie głównych tendencji zmian form, struktury i funkcji rodziny epoki ponowo-
czesnej. Podkreślono wpływ tych zmian na jej kondycję wychowawczą, a szczególnie na rolę 
w procesie poznawania świata wartości i rozwój wrażliwości moralnej potomstwa. 
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Ewa Gawlik* 

FUNKCJONOWANIE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- 
-WYCHOWAWCZYCH A POZIOM KOMPETENCJI 

SPOŁECZNYCH WYCHOWANKÓW

WSTĘP

Wysokie standardy funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych to 
istotny element realizowania pieczy zastępczej. Założenia programowe, w tym 

obrana koncepcja wychowania, realizacja potrzeb wychowanków czy realizacja pro-
cesu opiekuńczego to czynniki, od których zależy wychowanie dziecka osieroconego. 
To instytucje zwane potocznie domami dziecka zastępują funkcje rodzin wychowaw-
czo niewydolnych, dlatego powinny spełniać swoje zadania na wysokim poziomie.  
W niniejszym artykule zostały zaprezentowane fragmenty analiz badań zamieszczo-
nych w pracy doktorskiej autorki. Zaprezentowane analizy ukazują zależności pomię-
dzy kompetencjami społecznymi wychowanków domów dziecka a zaspokajaniem 
potrzeb emocjonalnych podopiecznych oraz założeniami programowymi placówki. 

Badana grupa to wychowankowie w normie intelektualnej oraz podopieczni z lek-
ką niepełnosprawnością intelektualną. W artykule zostało przedstawione funkcjo-
nowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych, realizacja potrzeb wychowanków, 
założenia programowe placówek, wyniki przeprowadzonych badań oraz konkluzja. 

PIECZA ZASTĘPCZA W POLSCE

Piecza zastępcza w Polsce prowadzona jest w formie rodzinnej i instytucjonalnej, co 
reguluje Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej. Rodzinną formą pieczy zastępczej jest rodzina zastępcza. Ustawodawca 
podzielił ją na następujące typy:

• rodzina zastępcza spokrewniona;
• rodzina zastępcza niezawodowa;
• rodzina zastępcza zawodowa jako pogotowie rodzinne oraz zawodowa jako 

rodzina specjalistyczna;

* Uniwersytet Śląski w Katowicach.
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• rodzina adopcyjna;
• rodzinny dom dziecka. 

Natomiast formą instytucjonalnej pieczy zastępczej są:
• placówki opiekuńczo-wychowawcze;
• regionalne placówki opiekuńczo-wychowawcze;
• interwencyjny ośrodek preadopcyjny. 

Strukturę pieczy zastępczej w Polsce (rycina 1). 

Ryc. 1. Struktura pieczy zastępczej w Polsce
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku  
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 Nr 149, poz. 887).

W art. 32.1 wspomnianej już Ustawy czytamy, że piecza zastępcza jest sprawowana 
w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców. Dlatego 
też zadaniem pieczy jest po pierwsze stworzenie planu pracy z rodziną biologiczną 
dziecka i jego realizacja. Natomiast, jeśli niemożliwym jest spełnienie powyższego 
warunku, wówczas należy dążyć do przysposobienia dziecka przez rodzinę adopcyj-
ną. Po drugie piecza zastępcza ma przygotowywać dziecko do:

• godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia;
• pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki; 
• nawiązywania i podtrzymania bliskich, osobistych i społecznie akceptowa-

nych kontaktów z rodziną i rówieśnikami; 
• zdobywania umiejętności społecznych. 

Po trzecie, ma ona dbać o zaspakajania potrzeb emocjonalnych, bytowych, zdrowot-
nych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych dziecka (Dz.U. 2011 Nr 149, poz. 887).
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Piecza zastępcza zajmuje się dzieckiem opuszczonym w aspekcie psychologicznym, 
społeczno-kulturowym, aksjologicznym oraz normatywnym. W kontekście psycho-
logicznym odpowiada za zaspakajanie potrzeb, tworzenie relacji i więzi w odniesieniu 
do straty i separacji dziecka. Ważne jest to o tyle, że dla dziecka strata rodziny jest 
przeżyciem traumatycznym. Takie doświadczenia mogą powodować niekorzystne 
skutki w późniejszym zachowaniu dziecka. Zachowanie dziecka to 

zespół aktywności ludzkich dający się obserwować i rejestrować w toku codziennych 
interakcji jednostki z innymi ludźmi (Pytka, 2008, s. 14). 

Aby te interakcje mogły prawidłowo przebiegać, warunkuje je z jednej strony system 
regulacji społeczno-kulturowych, a z drugiej zaś uwarunkowania psychobiologiczne. 
Heurystyczny model funkcjonowania człowieka wskazuje na takie czynniki warun-
kujące zachowanie, jak: role społeczne, postawy czy potrzeby (rycina 2).

Ryc. 2. Heurystyczny model funkcjonowania człowieka
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Pytka (2008). 

Dlatego też niezaspokojone potrzeby biologiczne czy społeczne mają istotny 
wpływ na kształtowanie się zachowania dziecka i jego późniejsze funkcjonowanie 
w społeczeństwie. Zdobywanie umiejętności społecznych, a w konsekwencji kom-
petencji społecznych jest ważnym elementem w funkcjonowaniu jednostki w życiu 
społecznym. Człowiek bowiem jest istotą społeczną i potrzebuje społecznej przy-
należności oraz identyfikacji. Spełnienie tych warunków spowoduje, że będzie on 
respektować normy, zasady społeczne oraz pełnić poprawnie role społeczne w życiu 
dorosłym. Niewątpliwie celem pieczy zastępczej jest wychowanie i opieka dziecka 
opuszczonego, dlatego też jej fundamentalnym zadaniem jest przekazywanie ogólnie 
przyjętych społecznie wartości. Zadania pieczy zastępczej nie mogą się wykluczać, bo 
jest to proces ciągły. Wszystkie muszą być ze sobą powiązane, aby proces wychowa-
nia i socjalizacji mógł przebiegać prawidłowo. Zadania te muszą niwelować problem 
sieroctwa społecznego (rycina 3).

ZN_Pedagogika_2016_12_2.indb   163 2016-06-03   14:01:39



164 Ewa Gawlik

Ryc. 3. Zadania pieczy zastępczej
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Badora (2002).

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

W nazewnictwie prawnym i administracyjnym od 1 stycznia 2000 roku domy dziec-
ka to placówki opiekuńczo-wychowawcze, a nazwa „dom dziecka” jest używana po-
tocznie. Placówki te są elementem sytemu opieki zastępczej nad rodziną i dzieckiem 
w resorcie pomocy społecznej, której zadaniem jest 

zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawio-
nym opieki rodzicielskiej oraz dzieciom niedostosowanym społecznie (Gumienny,  
2005, s. 27).

Istotą w definiowaniu pojęcia domu dziecka jako instytucji jest podkreślenie, że:

umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczej powinno służyć reintegracji rodziny, 
przywróceniu kompetencji wychowawczych rodzicom (Dobrzycka i Kozdrowicz, 
1997, s. 16).

Dom dziecka to placówka opiekuńczo-wychowawcza socjalizacyjna zapewniająca 
całodobową opiekę i wychowanie dzieciom, których rodzice trwale lub okresowo 
nie mogą, nie potrafią lub nie chcą stworzyć właściwych warunków życia i rozwoju 
(Dobrzycka i Kozdrowicz, 1997, s. 17).

PROBLEMY BADAWCZE 

W niniejszym artykule przedstawiono odpowiedź na następujące pytania badawcze: 
1. Jaki jest związek między założeniami programowymi placówki opiekuńczo- 

wychowawczej a poziomem kompetencji społecznych wychowanków?
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2. Jaki jest związek między poziomem kompetencji społecznych wychowanków 
a przebiegiem procesu opiekuńczo-wychowawczego w placówkach opiekuń-
czo-wychowawczych? 

Prezentowane badania zostały przeprowadzone przy pomocy Kwestionariusza 
Kompetencji Społecznych KKS Anny Matczak oraz ankiety dla wychowawców pla-
cówek opiekuńczo wychowawczych. Ankieta skierowana była do wychowawców 
placówek opiekuńczo-wychowawczych. Pytania w ankiecie dotyczyły m.in. założeń 
programowych placówki, układu strukturalno-funkcjonalnego, procesu opiekuń-
czo-wychowawczego, realizowania i zaspokajania potrzeb wychowanków. Pytania  
w ankiecie miały na celu poznanie opinii wychowawców na temat związku pomiędzy 
założeniami programowymi placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz przebiegiem 
procesu opiekuńczo-wychowawczego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych  
a poziomem kompetencji społecznych wychowanków. 

Z kolei Kwestionariusz Kompetencji Społecznych KKS Anny Matczak to narzę-
dzie samoopisowe „którego pozycje są określeniami różnych czynności lub zadań, 
wyrażonymi w formie bezokolicznikowej” (Matczak, 2011, s. 7). Podstawę oceny 
kompetencji społecznych respondentów stanowi wskazanie przez nich różnych czyn-
ności o charakterze społecznym. Istotnym elementem kwestionariusza jest kryterium 
sytuacji, które wymaga odpowiednich kompetencji społecznych badanych osób. Po-
ziom kompetencji społecznych wychowanków domów dziecka zależy od ich efek-
tywnych zachowań w sytuacji intymności, ekspozycji społecznej oraz asertywności. 
Dlatego w kwestionariuszu znalazły się wymienione powyżej typy sytuacji, dzięki 
którym można było poznać poziom kompetencji społecznych wychowanków placó-
wek opiekuńczo-wychowawczych.

Omawiane narzędzie ma dwie wersje. Jedna z nich przeznaczona jest do badania 
uczniów i studentów i oznaczona jest literą „M” (dla młodzieży). Druga zaś to 
KKS – A(D), przeznaczona do badania niestudiujących osób dorosłych (oznaczo-
na literą „D” dla dorosłych). 

BADANA GRUPA

W omawianych badaniach wykorzystano wersję dla młodzieży. Przebadanych zosta-
ło ogółem 188 osób, w tym 87 dziewcząt oraz 101 chłopców, będących w okresie 
adolescencji. Badania objęły swym zasięgiem domy dziecka z 8 miast: Sosnowca, 
Sarnowa, Piekar Śląskich, Krakowa, Ustki, Przemyśla, Czerwionki-Leszczyny oraz 
Ostrołęki. Wybrane narzędzie skupia się na rzeczywistych sytuacjach społecznych,  
a co za tym idzie ukazuje poziom kompetencji społecznych wychowanków placówek 
opiekuńczo–wychowawczych w realnych sytuacjach, w których mogliby lub mogą 
się znaleźć. Równolegle z badaniem podopiecznych przeprowadzona była ankieta 
wśród wychowawców pracujących w badanych placówkach. Przeprowadzono  
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113 ankiet w celu uzyskania wiedzy na temat struktury, funkcji oraz organizacji  
i realizacji procesów opiekuńczo–wychowawczych realizowanych w domach dziecka. 

WYNIKI BADAŃ 

W niniejszym artykule zostały zaprezentowane fragmenty analiz badań zamieszczo-
nych w pracy doktorskiej autorki do wyżej przedstawionych problemów badawczych.

REALIZACJA POTRZEB WYCHOWANKÓW

Zadania opiekuńcze placówek w zakresie realizowania potrzeb, w ujęciu Sylwii  
Badory, to:

• zapewnienie bezpieczeństwa osobistego i ochrony zdrowia fizycznego  
i psychicznego;

• zagwarantowanie odpowiednich warunków mieszkaniowych i całodzienne-
go wyżywienia;

• zaopatrzenie w odzież i inne przedmioty osobistego użytku;
• umożliwienie realizowania obowiązku szkolnego oraz warunków do dalsze-

go kształcenia się, zdobycia kwalifikacji zawodowych, zgodnych z uzdolnie-
niami i zainteresowaniami oraz podjęcie pracy;

• pomoc w zdobywaniu niezbędnej wiedzy w zakresie przygotowania do życia 
w rodzinie, prawa opiekuńczego oraz poznawanie pozytywnych wzorów ży-
cia rodzinnego;

• wyposażenie w wiadomości i umiejętności niezbędne do samodzielnej orga-
nizacji gospodarstwa domowego;

• pomoc w uzyskaniu zgodnej z kwalifikacjami pracy oraz mieszkania, warun-
kujących rozpoczęcie samodzielnego życia (Badora, 1998).

Dlatego tak ważnym jest, aby celem placówki opiekuńczo-wychowawczej była re-
alizacja potrzeb fizjologicznych, przynależności, bezpieczeństwa, uznania czy samore-
alizacji wychowanków. Istotnym elementem niniejszego artykułu jest przedstawienie 
w tym miejscu wycinka badań dotyczących zależności pomiędzy poziomem kompe-
tencji społecznych wychowanków domów dziecka a regulowaniem i zaspakajaniem 
potrzeb emocjonalnych podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych. 

Zaspakajanie potrzeb emocjonalnych powiązane jest z prawidłowym rozwojem 
psychicznym. Podopieczni domów dziecka niejednokrotnie nie mieli prawidłowo 
realizowanych oraz zaspakajanych potrzeb emocjonalnych. Emocje i ich zaspakaja-
nie przez osoby ważne dają młodemu człowiekowi fundament poprawnych relacji 
z innymi ludzi. To dzięki tym emocjom człowiek rozumie je, rozpoznaje względem 
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siebie i innych. Zaspokajanie omawianej potrzeby zapewnia dziecku zdrowie psy-
chiczne oraz właściwe kształtowanie się jego predyspozycji psychicznych. Rezultatem 
czego jest kształtowanie osobowości oraz sprawne działanie człowieka w interakcjach 
z innymi. Jednak utrata rodziny lub oderwanie od niej, zwłaszcza w dzieciństwie, 
mogą spowodować wiele zaburzeń określanych mianem choroby sierocej (Kelm, 
2000). Dlatego tak ważne jest, aby wychowankom domów dziecka rekompensować  
braki emocjonalne.

Z przeprowadzonych badań wynika, że uzyskane dane wskazały na brak istotnych 
różnic w porównywanych grupach wyróżnionych ze względu na stopień zaspokajania 
potrzeb emocjonalnych. Oznacza to, że osoby przebywające w placówkach o róż-
nym stopniu zaspokajania potrzeb emocjonalnych nie różnią się poziomem ogólnych 
kompetencji społecznych (H Kruskala-Wallisa (2;181) = 0,905; p = 0,636).

W badanej grupie znalazło się 162 wychowanków z placówek, w których są zaspo-
kajane potrzeby emocjonalne, 11 wychowanków z placówek, w których te potrzeby 
nie są zaspokajane. W 8 przypadkach nie uzyskano jednoznacznej odpowiedzi. Uzy-
skane wyniki przestawia rycina 4.

Ryc. 4. Zaspakajanie potrzeb emocjonalnych a poziom kompetencji społecznych  
wychowanków
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Uzyskane dane wskazują, że zaspakajanie i realizacja potrzeb emocjonalnych w żaden 
sposób nie warunkuje poziomu kompetencji społecznych podopiecznych badanych 
placówek. Dlatego też należy podkreślić, że placówka opiekuńczo-wychowawcza, 
chcąc realizować potrzeby dziecka, nie kieruje się ich poziomem kompetencji spo-
łecznych. Przesłanką dla wychowawców realizujących zaspokajanie potrzeb wycho-
wanków jest m.in.: 
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• dobro dziecka;

• poszanowanie praw dziecka;

• potrzeba wyrównywania deficytów rozwojowych; 

• konieczność wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia, roz-
woju zainteresowań i zindywidualizowania oddziaływań wychowawczych;

• potrzeba działań przygotowujących do samodzielnego życia; 

• poszanowanie praw rodziców wynikających z przepisów prawa rodzinnego,  
a przede wszystkim prawa do kontaktowania się z dzieckiem; 

• potrzeba działań w celu utrzymania więzi dziecka z rodziną i umożliwienia jego 
powrotu do rodziny (Gumienny, 2005).

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE PLACÓWKI

Kolejnym elementem pracy opiekuńczo-wychowawczej domów dziecka jest ich 
funkcjonowanie w oparciu o readaptacje, kompensacje, opiekę, wychowanie oraz 
profilaktykę (rycina 5). 

Ryc. 5. Funkcje domów dziecka
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Gumienny (2005).

Wprowadzanie dziecka w struktury funkcjonowania domu dziecka do warun-
ków życia i „społeczności” odbywa się w ramach funkcji readaptacyjnej. Jest ona 
pierwszym elementem pracy z dzieckiem po jego umieszczeniu w placówce. Funkcja 
kompensacyjna służy redukowaniu odchyleń dziecka przybyłego oraz wyrównywa-
niu jego braków. Do wychowawcy należy więc diagnoza, tworzenie indywidualne-
go planu pracy, planu naprawczego, zadań psychoterapeutycznych oraz leczenia. 
Za zaspakajanie potrzeb wychowanka, czuwanie nad bezpieczeństwem i zdrowiem 
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odpowiada funkcja opiekuńcza. Realizowana jest poprzez poznanie przez opiekuna 
potrzeb dziecka i ich realizację w toku życia codziennego placówki. Za działania 
ukierunkowane na wszechstronny rozwój osobowości dziecka oraz stymulowanie 
jego aktywności odpowiada funkcja wychowawcza. Natomiast funkcja profilaktycz-
na to przeciwdziałanie jakimkolwiek czynnikom narażającym prawidłowy rozwój 
wychowanka. Organizacja i funkcjonowanie domów dziecka w dużej mierze zależy 
od predyspozycji osobowościowych kadry, ale również od założeń programowych, 
czyli przyjętej koncepcji wychowania.

Założenia programowe i organizacja pracy domów dziecka nadają strukturę 
funkcjonowaniu placówki. To dzięki nim ustala się indywidualny plan pracy oraz 
regulamin placówki. Założenia programowe placówek opiekuńczo-wychowawczych 
opierają się na podstawowych zasadach aksjologicznych. Program domów dziec-
ka związany jest z realizacją takich zasad, jak: zasada pomocniczości, personali-
zmu, stałości opieki, poszanowania prawa dziecka do życia w rodzinie z uwzględ-
nieniem prymatu rodziców w wychowaniu dziecka, poszanowania praw rodziców  
(Kaczmarek, 2006). 

W myśl podejścia personalistycznego w wychowaniu podopiecznych domów 
dziecka dominuje idea indywidualizacji. Idea ta to takie oddziaływanie wychowaw-
cze względem wychowanka, które opiera się, po pierwsze, na indywidualnym pla-
nie pracy sporządzonym dla każdego wychowanka. Po drugie, weryfikuje zasadność 
pobytu wychowanka w placówce poprzez okresowe oceny jego funkcjonowania. Po 
trzecie, realizacja opieki i wychowania w placówce odbywa się m.in. poprzez zaspa-
kajanie i realizację podstawowych potrzeb wychowanków. 

Indywidualizacja wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych warun-
kuje przyjęcie przez nią wiodącej koncepcji opieki i wychowania. Zaznaczyć należy, 
że obowiązująca koncepcja opieki i wychowania stanowi punkt odniesienia tworze-
nia się struktury organizacyjnej domu dziecka. W działalności praktycznej wyróż-
nia się dwa główne typy rozwiązań: wychowanie rodzinne i wychowanie zbiorowe  
(Kamińska, 2005).

Wychowanie rodzinne rozumiane jest jako:
• grupy wychowawcze zwane rodzinkami (dzieci w różnym wieku i różnej 

płci), funkcjonują w określonej placówce, z określonym obszarem życia 
wspólnego – dla całej społeczności dziecięcej – i „prywatnego” rodzinki;

• grupy wychowawcze zwane grupami usamodzielnienia, funkcjonują w od-
rębnych mieszkaniach na teranie miasta, stanowiąc filię macierzystej placów-
ki domu dziecka (Kamińska, 2005).

Natomiast koncepcja wychowania zbiorowego realizuje się współcześnie najczę-
ściej w postaci swoistej republiki dziecięcej lub młodzieżowej, w zależności od wieku 
wychowanków z wybraną Radą Samorządu dla uregulowania zasad współżycia spo-
łecznego w określonej placówce (Kamińska, 2005).
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W związku z tym w niniejszym artykule przedstawiona zostanie kolejna za-
leżność, tym razem pomiędzy przyjętą koncepcją opieki i wychowania a kom-
petencjami wychowanków badanych placówek. Badaniu poddano podopiecz-
nych z placówek, w których realizuje się wychowanie rodzinne oraz wychowanie  
zbiorowe (zakładowe). 

W przeprowadzonych badaniach koncepcję wychowania zbiorowego realizo-
wało 79 podopiecznych, zaś koncepcją wychowania rodzinnego objętych było  
109 wychowanków. 

Wyniki pokazują, że istnieją istotne różnice między poziomem kompetencji spo-
łecznych wychowanków pochodzących z placówek, w których przyjęta jest koncepcja 
wychowania typu rodzinnego w porównaniu z poziomem kompetencji wychowan-
ków z placówek z koncepcją wychowania zbiorowego. Kompetencje społeczne tych 
pierwszych są ogólnie niższe niż kompetencje wychowanków z placówek z koncepcją 
wychowania typu zakładowego (U Manna-Whitney’a (182) = 933,5; p < 0,01). Dane 
zostały przestawione poniżej (rycina 6).

Ryc. 6. Przyjęta koncepcja wychowania a poziom kompetencji społecznych  
wychowanków 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Z uzyskanych danych wynika, że przyjęta koncepcja wychowania ma istotne sta-
tystycznie uwarunkowania w przyjętych założeniach badawczych. Wyniki jednak 
zaprzeczają popularnej idei indywidualizacji. Z badań bowiem wynika, że kompe-
tencje wychowanków są zdecydowanie wyższe w placówkach, w których realizowa-
ne było wychowanie zbiorowe. W dobie reform instytucjonalnej pieczy zastępczej,  
w sytuacji, gdy odchodzi się od form wychowania zbiorowego na rzecz wychowania 
rodzinnego, przeprowadzone badania ukazują odmienną tendencję. 
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KONKLUZJE

Zaspakajanie potrzeb wychowanków domów dziecka oraz realizacja przyjętych zało-
żeń programowych placówek może przysłużyć się z jednej strony zapobieganiu wy-
kluczenia i marginalizacji społecznej podopiecznych, z drugiej zaś powinna sprzyjać 
podnoszeniu standardów funkcjonowania domów dziecka. Dla praktyki pedagogicz-
nej systematyczna i wieloaspektowa ocena funkcjonowania placówek opiekuńczo-
-wychowawczych jest istotnym zagadnieniem społecznym. Sytuacja dziecka znajdu-
jącego się poza rodziną jest trudna i specyficzna. W związku z tym powinnością 
społeczną jest stworzyć takie warunki rozwoju dla dziecka objętego opieką zastępczą, 
by wyposażyć je w kompetencje społeczne niezbędne do pełnienia m.in. podstawo-
wych ról społecznych.
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FUNKCJONOWANIE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- 
-WYCHOWAWCZYCH A POZIOM KOMPETENCJI 

SPOŁECZNYCH WYCHOWANKÓW

Słowa kluczowe: domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze, funkcjonowanie reali-
zacja potrzeb wychowanków, założenia programowe placówki, kompetencje społeczne 

Streszczenie: Artykuł przedstawia problem kompetencji społecznych wychowanków placó-
wek opiekuńczo-wychowawczych. Autorka przedstawiła analizę danych z pracy doktorskiej 
dotyczącą zaspakajania potrzeb wychowanków domów dziecka oraz założeń programowych 
placówki w kontekście poziomu kompetencji społecznych badanych wychowanków. Badany-
mi respondentami byli podopieczni w normie intelektualnej, jak i niepełnosprawni intelek-
tualnie w stopniu lekkim.

PROGRAM FOUNDATIONS OF INSTITUTIONS SOCIAL 
AND BEHAVIORAL AND THE LEVEL OF COMPETENCE OF 

SOCIAL FOSTER CHILDREN

Keywords: children’s homes, educational care facilities, functioning, satisfying the needs of 
pupils, programme assumptions of the facility, social competence

Abstract: The article presents subject areas of social competence demonstrated by pupils of 
educational care facilities. The author presents the data analysis from the doctoral dissertation 
devoted to satisfying the needs of the pupils of the educational care facilities and programme 
assumptions of the facility relating to the level of social competence of the respondent pupils. 
The respondents were the pupils in normal intellectual capacity as well as the individuals with 
mild mental retardation.
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METODA HARCERSKA W ODDZIAŁYWANIACH 
ZAKŁADU POPRAWCZEGO

Historia zakładowych systemów wychowania jest bogata. W ich analizie 
i „realizacji znalazł wyraz twórczy niepokój tej grupy pedagogów, któ-

rej przypadł na przestrzeni dziesiątków lat – zaszczyt – chociaż trudny – obowią-
zek resocjalizowania chłopców i dziewcząt nierzadko, a ostatnio po prostu dzieci. 
W tym niepokojącym zjawisku zapewne należy szukać genezy powołania w dniu 
6 maja 1946 r. w Zakładzie Poprawczym w Kcyni pierwszej drużyny harcerskiej 
przez wychowawcę Aleksandra Wolińskiego. Podejmując tego rodzaju inicja-
tywę uwierzył ten pedagog niezłomnie, iż przez atrakcyjne formy harcerstwa  
i przy zastosowaniu metodyki harcerskiej łatwiej będzie mu wpływać na świadomość 
swoich podopiecznych, a w konsekwencji wpływać na zmianę ich postawy. Życie 
potwierdziło, iż się rzeczywiście nie omylił” (Szklarski, 1978, s. 7). 

Prawdziwy rozkwit drużyn harcerskich w zakładach dla nieletnich nastąpił w 1964 
roku, gdy ówczesne kierownictwo Departamentu Spraw Nieletnich z zadowoleniem 
przyjęło inicjatywy ZHP w sprawie zorganizowania drużyn harcerskich w zakładach 
dla nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości. Pozyskanie tak możnych mecenasów  
w okresie, kiedy – z uwagi na rosnące zjawisko społecznego niedostosowania mło-
dzieży – znajdowały się one w centrum uwagi publicznej, stanowił nowy etap  
w historii zakładowych systemów resocjalizujących.

„Nieprzetarty Szlak” – to kryptonim określający ruch drużyn harcerskich skupia-
jących dzieci i młodzież specjalnej troski. Powstał w 1958 roku, w czasie pierwszego 
kursu dla nauczycieli i wychowawców zakładów leczniczych dla dzieci, zorganizowa-
nego w Rabce przez GK ZHP, ówczesne Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej 
oraz Ministerstwo Oświaty (Mikuła, 1995, s. 5). 

Harcerstwo, jako organizacja wychowawcza, zawsze spełniało ważną rolę profilaktycz-
ną – zarówno wobec zagrożeń społecznych, jak i zdrowotnych. Służy temu zarówno 
metoda, jak i cały wachlarz form harcerskiej aktywności (Mikuła, 1995, s. 11). 

Harcerze „Nieprzetartego Szlaku” byli pełnoprawnymi członkami Związku. Nosili 
te same mundury, odznaki, zdobywali takie same stopnie i sprawności, co niwelo-
wało u tych wychowanków poczucie inności, mniejszej wartości. Po opuszczeniu 

* Zakład Poprawczy w Jerzmanicach Zdroju; Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu.
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zakładów mogli kontynuować pracę harcerską w drużynach w swoim środowisku. 
Ułatwiało to młodzieży trudnej przejście z domu do zakładu, jak i powrót do społe-
czeństwa po okresie oddziaływań resocjalizacyjnych.

Metody pracy harcerskiej były 

dla młodzieży czymś bardzo atrakcyjnym, ponieważ młodzież wiedziała, że może spę-
dzić czas wolny pożytecznie i interesująco, przeżyć przygodę – a to było marzeniem  
i wewnętrzną potrzebą każdego człowieka (Sanok, 1978, s. 16).

Warto dlatego przypomnieć, że dorobek metodyczny ZHP opiera się na kilku 
podstawowych zasadach:

• dostosowanie programu działania do wieku, rozwoju i zainteresowań dziecka;
• wychowanie przez działalność społeczną w samodzielnych zespołach –  

zastępach;
• powiązanie programu działania ze zdobywaniem sprawności, odznak i stopni;
• system oznak zewnętrznych – mundur, sztandar itp.;
• specyficzna obrzędowość harcerska i obozownictwo.

Czy można zatem powiedzieć o metodzie harcerskiej, że jest jednym ze sprawdzo-
nych systemów wychowawczych? Uważam, że można. Należy też uznać ją za atrak-
cyjną dla młodzieży metodę resocjalizacji. O swej skuteczności ZHP dowiódł przez 
szereg lat swego istnienia w placówkach resocjalizacyjnych. 

Ruch harcerski w zakładach poprawczych posiada zatem wieloletnią tradycję i opiera 
się na doświadczonych instruktorach – pedagogach. Istnieją w kraju zakłady popraw-
cze, w których metody harcerskie stanowią podstawową formę pracy resocjalizacyjnej 
z młodzieżą moralnie zagrożoną i osiągają one więcej niż zadawalające efekty wycho-
wawcze (Sanok, 1978, s. 17).

Niekiedy trzeba długo czekać na sukces. Przywrócenie społeczeństwu choćby jednego, 
ale wartościowego człowieka rekompensuje każdy wysiłek, budzi nadzieję, że warto, 
rodzi optymizm pedagogiczny. Dobra harcerska praca w tym procesie przywracania 
odgrywa niekiedy dominującą rolę („Emeryt”, 1997, s. 4). 

Jestem przekonany, że dzięki działalności harcerskiej nieletni zrzeszeni w druży-
nach mają niepowtarzalne okazje, których nigdy nie mieliby w tradycyjnych realiach 
zakładu poprawczego. Na czym polega tajemnica metody harcerskiej? Drużyna har-
cerska stanowi specyficzną grupę społeczną, której członkowie w określony sposób 
wzajemnie na siebie wpływają. 

Pamiętać trzeba, że: 

socjalizacja, to proces oddziaływania grupy na jednostkę (pozytywny, negatywny) – za-
leżnie od treści norm, wzorców osobowych, zasad postępowania oraz hierarchii warto-
ści aprobowanych przez daną grupę. Następstwem tak szeroko rozumianej socjalizacji 
jest bądź ukształtowanie jednostki pod wpływem prawidłowo funkcjonującej grupy 
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rówieśniczej, koleżeństwa, umiejętności współżycia społecznego, gotowości udzielania 
pomocy, bądź wystąpienie u danego młodego człowieka objawów demoralizacji: chuli-
gaństwa, alkoholizmu, narkomanii w wyniku kontaktowania się z grupą przejawiającą 
podobne skłonności (Skorny, 1997, s. 10). 

Dzieje się tak dlatego, że:

poszczególne jednostki przyswajają sobie postawy cenione w grupie własnej (tj. cenio-
ne przez większość jej członków, a specjalnie jej przywódcy) w tej mierze, w jakiej gru-
pa, zwłaszcza reprezentowana przez przywódców (i przez podgrupy o wyższej pozycji), 
jest dla nich pozytywnym punktem odniesienia (Czapów, 1980, s. 174). 

Owe pozytywne odniesienia wiąże się ściśle z przynależnością społeczną wycho-
wanków, czyli z grupami odniesienia 

wśród których można wyróżnić grupy pozytywnego odniesienia oraz grupy negatyw-
nego odniesienia. W tym ostatnim wypadku chodzi o takie grupy, którym człowiek 
pragnie się przeciwstawić i od których pragnie się jak najbardziej odróżnić. Otóż 
łatwo zauważyć, że przynależność do jakichś grup pozytywnego odniesienia z regu-
ły prowadzi równocześnie do jakiegoś negatywnego odniesienia. Jest to wyraz do-
konywania selekcji oczekiwań społecznych wpływających na zachowanie człowieka  
(Czapów, 1980, s. 174).

W przypadku niedostosowanych społecznie, dziecko znajdując się w sytuacji od-
rzucenia w rodzinie, a później także w szkole, będąc w konflikcie ze środowiskiem 
społecznym, przez dłuższy czas usiłuje opanować trudną dla siebie sytuację. Nie znaj-
dując w wielu przypadkach pomocy ze strony dorosłych, po bezskutecznym wyczer-
paniu własnych możliwości przechodzi do takiego środowiska, w którym znajduje 
azyl, oparcie i społeczne uznanie (Pawełczańska, 1964). Zazwyczaj są to grupy rówie-
śnicze, aspołeczne, które stają się dla niego grupą pozytywnego odniesienia.

Związek Harcerstwa Polskiego, jako organizacja dzieci i młodzieży, obejmuje swo-
ich członków oddziaływaniami wychowawczymi i socjalizującymi, wdraża ich jedno-
cześnie do samowychowania. 

Harcerstwo swoje podstawowe funkcje jako organizacja dzieci i młodzieży realizuje 
poprzez organizowanie i inspirowanie do działania podstawowych grup Związku – 
drużyn, zastępów (Mikuła, 1995, s. 65). 

Uruchamianie mechanizmów osobotwórczych, więzi osobowych, interpersonal-
nych w drużynie harcerskiej zrzeszającej młodzież niedostosowaną społecznie sprzyja 
skutecznej resocjalizacji. Mam na myśli następujące mechanizmy: 

• oddziaływania od wewnątrz;
• wpływu grupy na jednostkę poprzez wykorzystanie metody zespołowości  

i samorządności;
• spełnienia w rolach społecznych przez wdrażanie dzieci i młodzieży do 
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ich pełnienia i przyswajania sobie przekonań i opinii związanych z dany-
mi rolami oraz nastawienie uczuciowe, motywacyjne i działaniowe, a więc  
określone postawy; 

• świadomego udziału w wykonywanej pracy; 
• wzajemności oddziaływań w wychowaniu harcerskim (istota samowy-

chowania); 
• tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi cech dodatnich danej jed-

nostki, usuwając na plan dalszy wady i ujemne przyzwyczajenia;
• modelowania, przez ukazywanie i dostarczanie członkom organizacji wzo-

rów osobowych godnych naśladowania, identyfikacji z instruktorami, rówie-
śnikami, przywódcami zespołów harcerskich itp.;

• wzmacniania wewnętrznego, poprzez stosowanie w pracy drużyn metod 
samowychowania (wdrażania do samooceny i samopoznania, rozbudzania 
aspiracji perfekcjonistycznych, proponowania działań samowychowaw-
czych) (Mikuła, 1995). 

Wszystkie te mechanizmy wykorzystane resocjalizacji powinny wytworzyć w wy-
chowanku z zakładu poprawczego dążenie do utożsamiania się z grupą o zdrowych 
relacjach społecznych i wyeliminować wybór przynależności do „drugiego życia”. 
Podjęte działania będą polegać na 

takiej zmianie środowiska społecznego, która oznacza coś więcej niż izolację od anta-
gonistyczno-destruktywnych grup. Chodzi tu o szczególną zmianę społecznej przyna-
leżności, tj. o zmianę grupy odniesienia (Czapów, 1980, s. 173).

W społeczności, jaką stanowi drużyna harcerska, jej członkowie w znacznym stop-
niu rozwijają i realizują ważne, również w pracy resocjalizacyjnej i oczywiście dla 
każdego człowieka, potrzeby. Do najważniejszych potrzeb zaliczyć trzeba następujące:

• przynależności grupowej; 
• afiliacji; 
• bezpieczeństwa; 
• znaczenia, prestiżu; 
• identyfikacji;
• szacunku i indywidualizacji; 
• samodzielności, aktywności, rozwoju zainteresowań. 

Warto zauważyć i podkreślić przy okazji, że realizacji tych samych potrzeb po-
szukują wychowankowie, skupiając się w strukturach nieformalnych „drugiego ży-
cia”. Jego oferta, w porównaniu z atrakcyjnością metodyki harcerskiej, jest po prostu 
znacznie uboższa. Stosując zatem odpowiednie działania, można te poszukiwania 

ZN_Pedagogika_2016_12_2.indb   176 2016-06-03   14:01:40



177Metoda harcerska w oddziaływaniach zakładu poprawczego

ukierunkować na grupę prowadzoną metodą harcerską. W konsekwencji doprowadzi 
to do zaniku nurtu „drugiego życia” w placówce w jego negatywnej formie.

Pamiętajmy, że:

prawidłowa, rzetelna, dobra praca drużyny harcerskiej w znaczny sposób przyczynia 
się do przyspieszenia podjęcia przez wychowanka decyzji o zmianie swego dotychcza-
sowego postępowania, do pracy nad sobą – samowychowania, które jest przecież także 
jednym z podstawowych czynników resocjalizacji (Czapów, 1980, s. 173).

Jest wiele przykładów świadectw potwierdzających skuteczność metody harcer-
skiej w pracy z nieletnimi. Maria Grzegorzewska (założycielka Państwowego Instytu-
tu Pedagogiki Specjalnej) podkreślała często, że w zakładach poprawczych niezbędne 
jest kształtowanie dobrej atmosfery wychowawczej, a atmosfera pomocy, sympatii,  
i szacunku jest – zdaniem tego pedagoga – właśnie istotą życia harcerskiego. Formy 
pracy harcerskiej pozwalają wychowankowi łatwiej osiągnąć karność, ćwiczą w wie-
lu wychowankach takie cechy osobowe, jak: silną wolę, budzą i rozwijają potrzebę 
działania dla zespołu, wyrabiają szacunek dla ludzi. Właściwa praca drużyny harcer-
skiej ma również duże znaczenie terapeutyczne. Sprzyja rozwijaniu mechanizmów 
samokontroli i wpływa korzystnie na rozładowanie napięcia emocjonalnego u wy-
chowanków. Stworzenie właśnie takich warunków zagwarantuje zaistnienie właści-
wej atmosfery wychowawczej, która cechować się będzie szczerością, otwartością  
i chęcią doskonalenia się. Warunki te staną w opozycji do struktur nieformalnych  
i ich negatywnych oddziaływań. Atmosfera pomocy, sympatii i wzajemnego do siebie 
szacunku stanie się celem członków grupy, powodując tym samym naturalną śmierć 
negatywnej struktury nieformalnej.

Szczególne znaczenie harcerstwa resocjalizującego polega ponadto na tym, iż:
• organizacja uczy właściwego stosunku młodych do nauki, pracy oraz koleżeństwa  

i przyjaźni obok poszanowania godności osobistej i innych, własności społecznej  
i prywatnej;

• proponuje spędzanie wolnego czasu w sposób pożyteczny i ciekawy;
• uczy odpowiedzialności za wykonywane zadania i swoje własne postępowanie  

(Czapów, 1980, s. 71).

Przeto 

istotnym osiągnięciem drużyny harcerskiej jest zdobywanie wzajemnego zaufania  
i przyjaźni wśród kadry instruktorskiej i wychowanków, zgodnie z powszechnie  
w harcerstwie panującą zasadą [...]. Wychowawca posiada szerokie możliwości pozna-
nia wychowanka i ma okazję skutecznie oddziaływać wychowawczo. To niejednokrot-
nie niestety, nie udaje się doświadczonym wychowawcom w normalnych warunkach 
zakładowych, gdzie mimo wnikliwej obserwacji, rozmów, nakazów, stosowanych na-
gród i kar – bowiem wychowanek pozostaje zamknięty w sobie, obojętny, trudny do 
wychowania (Sanok, 1978, s. 18).
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Wartości i wymierne korzyści płynące z harcerstwa doceniają sami wychowanko-
wie. Bardzo ważną dla nich sprawą jest rozbudzenie w nich ambicji i dowiedzenie, że 
przez harcerstwo dzięki swojej osobistej pracy stają się stopniowo pełnowartościowy-
mi członkami społeczeństwa. 

Prawie każdy zamierza podjąć naukę, wielu chce skończyć technikum. Mówią to tonem 
zdecydowanym, określają swoje przyszłe szkoły, miejsca pracy (Debek, 1976, s. 7). 

Najważniejszą rzeczą, jaką im dało harcerstwo:

jest autentyczne przygotowanie w powrocie do normalnego życia. Dowodem na to 
jest ogromny spadek recydywy wśród tej grupy młodzieży. Ponad dziewięćdziesiąt 
procent wychowanków, którzy wstąpili do harcerstwa, nie wraca na drogę przestępczą. 
Z „nieharcerzami” bywa raczej odwrotnie (Debek, 1976, s. 7). 

Pozwala to na jednoznaczne stwierdzenie, iż wykorzystanie metody harcerskiej 
skutecznie przecina więzi łączące nieletnich ze środowiskiem przestępczym, a tym 
samym eliminuje ich utożsamianie się z podkulturą przestępczą.

Wszystkie osiągnięcia metodyki harcerskiej znajdują swoje odzwierciedlenie w na-
macalnej rzeczywistości funkcjonowania placówek resocjalizacyjnych oraz życia ich 
wychowanków. W zakładach, w których istniały drużyny harcerskie, wychowankowie:

harcerze z reguły należeli do najlepszych uczniów w zakładzie, ich zachowanie w szko-
le, internacie i warsztatach było bez zarzutu. Otrzymywali wiele nagród wyróżnień  
i pochwał, prawie zawsze wracali w terminie z urlopów czy przepustek. Byli stawia-
ni za wzór dla pozostałych wychowanków. […] Kontakt wychowanków-harcerzy  
z instruktorami po opuszczeniu przez nich zakładu jest stosunkowo żywy i liczny. 
[...] Należy zaznaczyć, że procent wychowanków, którzy opuścili zakład i ponownie 
weszli w konflikt z prawem, jest wśród byłych harcerzy stosunkowo bardzo niski, co 
znów przemawia na korzyść skuteczności stosowanych metod harcerskich i harcerstwa  
w procesie resocjalizacji (Sanok, 1978, s. 18).

Widać zatem wyraźnie, że trudno przecenić walory metody harcerskiej stosowa-
nej w procesie resocjalizacji nieletnich. Od powstania pierwszej drużyny harcerskiej  
w zakładzie dla nieletnich mija już 70 lat. Ponad 58 lat działa harcerski „Nieprze-
tarty Szlak”. Harcerstwo w zakładach dla nieletnich przeżywało na przestrzeni tych 
lat swoje wzloty i upadki. Były chwile, w których w pojedynczym zakładzie istniały 
nawet szczepy harcerskie. Zasług, jakie ta metoda wychowawcza wniosła w proces 
resocjalizacji, nie trzeba omawiać. Stoją za nimi liczne przypadki młodych ludzi, 
których harcerstwo resocjalizujące przywróciło społeczeństwu i rodzinie. 

Jak wynika z przedstawionych rozważań:

metody pracy harcerskiej stać się mogą jednym z poważnych czynników reedukacji i reso-
cjalizacji młodzieży, przebywającej w zakładach poprawczych (Sanok, 1978, s. 19). 
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Tym bardziej zastanawiającym jest fakt zaprzestania przez ZHP na początku lat 
90. prowadzenia działalności w tych placówkach. Przetrwało niewiele drużyn, więk-
szość z nich zginęła śmiercią naturalną na skutek braku zainteresowania ze strony 
ZHP, kadry placówek, a co za tym idzie, i samej młodzieży. Rok 1997 przynosi 
obiecujące zmiany. Pomiędzy GK ZHP i Ministerstwem Sprawiedliwości zostało za-
warte nowe porozumienie o reaktywacji harcerstwa w placówkach resocjalizacyjnych,  
w wyniku czego bezdyskusyjne walory harcerstwa resocjalizacyjnego zostają na nowo 
docenione. Niestety, kolejne lata nie przyczyniają się do rozkwitu harcerskiej metody 
wychowawczej w zakładach poprawczych. Trudno jednoznacznie określić przyczynę 
tego stanu rzeczy. Być może należałoby się jej doszukiwać w racjach ekonomicznych, 
które ostatecznie doprowadziły do sytuacji, w której nie dość, że nie rozwinęła się  
w tych placówkach (skuteczna – jak podpowiada doświadczenie) metoda harcerska, 
to jeszcze mocno ważą się losy racji istnienia samych zakładów poprawczych.

Tworzenie grup harcerskich odbywa się na zasadzie przekształcenia struktury nie-
formalnej w formalną (zinstytucjonaliowaną), z możliwie najwierniejszym odzwier-
ciedleniem hierarchicznym. Jest to również jeden z mocnych atutów tej metody, 
który przyczynia się do jej skuteczności. Czy zatem system harcerski może zastąpić 
funkcjonujące w zakładzie poprawczym struktury nieformalne? Jak ma się „drugie 
życie” w odniesieniu do harcerstwa? 

W latach istnienia drużyn harcerskich w zakładzie poprawczym w Jerzmanicach 
Zdroju (jest to placówka, w której pracuję od 1997 roku).

Harcerze, jako zorganizowana, dynamicznie działająca grupa, byli w stanie skutecznie 
stawić czoła hegemonii „grypsujących”, [...] to właśnie harcerze zdominowali całe ży-
cie zakładu, do nich musieli dostosować się pozostali. To dzięki harcerzom zniknęło  
z tego zakładu poprawczego „drugie życie”. [...] „Drugie życie” zakładu przestało prak-
tycznie istnieć, rozbity został zupełnie wspólny front „grypsujących”. [...] A stało się 
to przede wszystkim za sprawą harcerstwa. O tym trzeba pamiętać. Doszło do tego, 
że „grypsujący” wychowankowie pomalowali harcówkę, ułożyli harcerzom ognisko, 
skuszeni podstępem, ale jednak. A później otrzymali za to oficjalne pochwały. Nie 
ma gorszej rzeczy dla „gita”, jak otrzymać pochwałę. A już za pomoc harcerzom...  
(Debek, 1976, s. 7).

O ile do końca lat 80. metoda harcerska w pracy resocjalizacyjnej placówki znaj-
dowała swoje szerokie zastosowanie, to po roku 1989 harcerstwo resocjalizujące upa-
dło. To smutny fakt. Przyczyniła się do tego na pewno decyzja zjazdu ZHP, który 
negatywnie wyraził się o harcerzach-przestępcach. Nie mniej jednak znaczne sukcesy 
drużyn harcerskich w zakładach poprawczych były faktem oczywistym. Tym bar-
dziej dziwi fakt spadku zainteresowania w zakładach poprawczych tą metodą w pracy 
resocjalizacyjnej w latach 90.. Drastycznie zmniejszyła się bowiem liczba drużyn, 
a nawet w pewnym okresie harcerstwo z poprawczaków znikło całkowicie. Trudno 
zatem dotrzeć do literatury na ten temat z minionych lat. Można stwierdzić jedynie, 
że harcerstwo resocjalizujące w latach 90. zamarło w praktyce i w teorii.
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Przypomnijmy, że praca resocjalizacyjna metodą harcerską wykorzystywała wszyst-
kie jej walory oparte przede wszystkim na wiodących założeniach. Przypomnijmy 
takie jej cechy, jak:

• pozytywność – zawierać się będzie w przewadze wzmocnień pozytywnych 
nad wzmocnieniami negatywnymi. Mając na uwadze fakt, że większość wy-
chowanków zakładu ma obniżone poczucie własnej wartości, ma to na celu 
świadome jego kształtowanie i podnoszenie;

• wzajemność oddziaływań – to naturalny proces interakcji, jakie zachodzą 
pomiędzy poszczególnymi członkami grupy. Prowadzenie harcerskiego sty-
lu bycia pozwoli na stworzenie takiego systemu interakcji, dzięki któremu 
wzajemne oddziaływania sprzyjać będą wspólnemu dążeniu do uwieńczenia 
procesu resocjalizacji;

• dobrowolność – polegać będzie na dobrowolnej, świadomej decyzji wycho-
wanka o uczestnictwie w grupie – drużynie harcerskiej;

• indywidualność – w niej zawierać się będzie indywidualne podejście do każ-
dego z wychowanków jako osoby o niepowtarzalnych cechach i jedynych  
w swoim rodzaju potrzebach. Podejście to pozwoli na większą kontrolę indy-
widualnego procesu resocjalizacji każdego wychowanka bez jednoczesnego 
zaniedbywania interesów całej grupy;

• pośredniość i uczenie przez działanie – wszelkie przedsięwzięcia, jakie 
grupa będzie podejmować, będą miały, oprócz jawnego celu, do którego 
będzie ona zmierzać, cele ukryte, niejednokrotnie ważniejsze od tego na-
macalnego, których zadaniem będzie pośrednie uczenie wychowanków 
wchodzenia w normalne interakcje społeczne. By móc to osiągnąć, działa-
nia grupy ukierunkowane będą na możliwie najczęstszy kontakt ze środowi-
skiem zewnętrznym, w którym nie występuje patologia społeczna, skażona  
przestępczą podkulturą.

Realizacja metody harcerskiej w resocjalizacji nie jest pomysłem nowym, raczej 
ma wieloletnią tradycję. Harcerska metoda wychowawcza to system sprawdzony 
w wychowaniu młodzieży, nieustannie dostosowywany do ciągle zmieniających się 
warunków. Jej nieprzerwane istnienie przez wiek pozwala określić ją jako metodę 
skuteczną. 

Trafność wyboru metody harcerskiej jako skutecznej metody we wspomaganiu 
procesu resocjalizacji i niwelowaniu wpływu struktur nieformalnych opieram na 
trzech założeniach. Oto argumenty:

1. Drużyna harcerska jako grupa formalna stanowi atrakcyjną alternatywę dla 
nieformalnej struktury „drugiego życia”. Przynależność do jakiejkolwiek 
grupy wiąże się z zaspakajaniem wielu potrzeb. Oparta na dobrowolności 
grupa harcerska jest w stanie zapewnić realizacje wszystkich wynikających  
z przynależności młodych do społeczności potrzeb. Owa atrakcyjna alterna-
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tywa przejawiać się będzie ot choćby we wspólnej bazie, którą stanowić bę-
dzie wyodrębnione pomieszczenie, za wygląd którego odpowiedzialna będzie 
cała grupa. Posiadanie wspólnej bazy pobudzi i rozwinie wśród wychowan-
ków tożsamość lokalną – więź z miejscem i środowiskiem, w którym się żyje. 
Będzie to możliwe do osiągnięcia przez: 
• utrzymywanie i podnoszenie standardu materialnego grupy; 
• aktywność w tworzeniu nowych jakości bazy;
• wkład pracy w ilość i jakość kontaktów ze środowiskiem; 
• rozumienie i akceptację tradycji grupy. 
To ostatnie to nic innego jak symbolika i tradycja harcerska, charaktery-
styczna dla całego Związku, jak również indywidualna i niepowtarzal-
na atmosfera dla każdej drużyny. Stworzenie własnej symboliki i tradycji  
w oparciu o poznanie i zrozumienie symboli i tradycji Związku rozbudzi  
i będzie pogłębiać poczucie wspólnoty i braterstwa, co wpłynie na wzrost em-
patii w grupie, podniesie gotowość wychowanków do identyfikacji z grupą  
w sytuacjach problemowych, a w konsekwencji wpłynie na zanik podziałów 
wynikających z istnienia „drugiego życia”.

2. Drużyna harcerska przez prospołeczny program wychowawczy kształtuje 
osobowość samodzielnie myślącego młodego człowieka, otwartego na spo-
łeczeństwo. Struktura i organizacja drużyny, oparta o strukturę organiza-
cyjną zakładu, stworzy harmonijną i jasną sytuację, w której każdy z wy-
chowanków będzie mógł odnaleźć własne miejsce i pole do realizacji (czego 
nie znajdzie w strukturach „drugiego życia”). Realizacja szerokiego wachlarza 
możliwości, jaki daje system stopni i sprawności harcerskich skorelowany 
z zaleceniami resocjalizacyjno-terapeutycznymi zespołu wychowawczego, 
wpłynie na podniesienie poziomu samorealizacji, który wyrażać się będzie 
w gotowości do indywidualnego podejmowania nowych zadań i zobowią-
zań (realizacja prób). To z kolei wpłynie na podniesienie stopnia samooceny 
w ramach indywidualnego programu resocjalizacji i polepszenie wyników 
w nauce. Zaistniałe w grupie interakcje przyczynią się do rozwoju mikro-
społeczności wychowawczej, w ramach której wzrośnie spoistość, zwartość  
i ekspansywność grupy. Udział w planowaniu pracy drużyny w oparciu  
o cele ideowe związku pozwoli na nabycie umiejętności planowania swoich 
poczynań i przewidywania ich rezultatów w przeróżnych dziedzinach życia. 
Wzrośnie przy tym poziom orientacji w funkcjonowaniu w określonych ro-
lach społecznych (mąż, ojciec, obywatel, pracownik) oraz stopień interna-
lizacji i interioryzacji norm społeczno-moralnych. Nabyta dzięki temu go-
towość do konstruowania celów o odroczonym efekcie zrodzi otwartość na 
ponowne wchodzenie w moralnie zdrowe relacje społeczne.
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3. Drużyna harcerska jest obszarem realizacji potrzeb emocjonalnych i społecz-
nych wychowanka w oparciu o postawy altruistyczne. Programowy kontakt 
z młodzieżą dostosowaną społecznie przez rozwój struktury kontaktów dru-
żyny ze środowiskiem w ramach organizacji będzie sprzyjał realizacji potrzeb 
społecznych młodych. Akceptacja społeczna skautingu umożliwi wzrost 
poparcia społecznego wychowanków w środowisku lokalnym. Będzie to 
możliwe do osiągnięcia dzięki rozwojowi więzi interpersonalnych wycho-
wanków ze społecznością lokalną, nagradzaniu drużyny i jej członków przez 
władze lokalne (dyrekcja ZP, hufiec, władze samorządowe), udział w impre-
zach harcerskich na równi z pozostałymi drużynami. Akceptacja drużyny 
w środowisku przyczyni się do akceptacji indywidualnych, pozytywnych 
cech wychowanka, co z kolei spowoduje ze strony dorosłych rozwój zaufania 
indywidualnego do wychowanków. Podniesie to z pewnością ich poziom 
samoakceptacji, poczucie własnej wartości i przyczyni się do dobrowolnej 
zmiany społecznej przynależności. 

Cz. Czapów wymienia dwa typy procesu społecznej przynależności: heteroteliczny 
i autoteliczny. Pierwszy z nich, heteroteliczny: 

polega na zmianie przynależności bez zmiany podstawowych dążeń życiowych. [...] 
Drugi z nich, autoteliczny, wiąże się ze zmianą w sferze nastawień emocjonalnych  
i poznawczych. Zmiana ta jest możliwa wówczas, gdy po pierwsze, nie tylko usuniemy 
tzw. osoby i zbiorowości znaczące, aktywizujące w przedmiocie oddziaływań dyspozy-
cje będą sprzyjać rozwojowi i utrwaleniu się stanu wykolejenia społecznego młodych, 
ale i po drugie, gdy wprowadzimy osoby i zbiorowości znaczące, mające odpowiednie 
walory resocjalizacyjne (Czapów, 1980, s. 177). 

W przypadku programowego kontaktu wychowanków zakładu poprawczego  
z młodzieżą dostosowaną społecznie mamy do czynienia z drugim typem zmiany 
przynależności społecznej.

Metoda harcerska stanowi pewnego rodzaju socjotechnikę. Uważam, że zastoso-
wanie metody harcerskiej powinno sprzyjać procesowi resocjalizacji i umożliwić wy-
chowankom poznanie oraz przyjęcie właściwego systemu wartości, który pozwoli im 
na normalne funkcjonowanie w rodzinie i w społeczeństwie. Prawidłowo funkcjonu-
jąca drużyna harcerska posiada wszystkie walory grupy społecznej, która może sku-
piać rówieśników. Większość z motywów przynależności do struktur nieformalnych 
„drugiego życia” powinna być identyczna z motywami przynależności do drużyny 
harcerskiej. 

Cz. Czapów wskazuje

następujące zależności determinujące identyfikację z grupą:
• Im silniejsze jest odczucie prestiżu grupy, tym większa skłonność jednostki do iden-

tyfikowania się z grupą, i odwrotnie.
• Im w szerszym zakresie członkowie grupy uświadamiają sobie wspólność celów, 

ZN_Pedagogika_2016_12_2.indb   182 2016-06-03   14:01:40



183Metoda harcerska w oddziaływaniach zakładu poprawczego

tym większa jest skłonność jednostki do identyfikowania się z grupą, i odwrotnie.
• Im częstsze jest oddziaływanie pomiędzy jednostką a członkami grupy, tym większa 

jest skłonność jednostki do identyfikowania się z grupą, i odwrotnie.
• Im większa ilość indywidualnych potrzeb zostaje zaspokojona w ramach grupy, tym 

większa jest skłonność jednostki do identyfikowania się z grupą, i odwrotnie.
• Im słabsze jest współzawodnictwo pomiędzy członkami grupy a jednostką, tym więk-

sza skłonność do identyfikowania się z grupą i odwrotnie (Czapów, 1980, s. 175).

Biorąc pod uwagę fakt, że zespół harcerski powinien odzwierciedlać nieformalną 
strukturę grupy rówieśniczej, można przypuszczać, że drużyna harcerska stanowić bę-
dzie w życiu zakładowym wychowanków poważną alternatywę dla „drugiego życia”. 
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METODA HARCERSKA W ODDZIAŁYWANIACH  
ZAKŁADU POPRAWCZEGO

Słowa kluczowe: harcerstwo, wychowanie, resocjalizacja, metoda wychowawcza

Streszczenie: Przedmiotem troski wielu pokoleń pedagogów, oprócz metod wprowadzania 
w życie, jest także poszukiwanie sposobu na przywracanie społeczeństwu tych, którzy normy 
akceptowane społecznie odrzucili. Najbardziej zajmujące może okazać się resocjalizowanie 
nieletnich, którzy już na początku swego życia naznaczeni są niedostosowaniem. Pomoc-
na w tym zadaniu okazuje się harcerska metoda wychowawcza. Okazuje się, że realizowana  
w warunkach zakładu poprawczego pozwala młodym ludziom na zmianę grupy odniesienia, 
a przez to powrót do społeczeństwa.

SCOUT METHOD IN YOUTH CUSTODY  
CENTER IMPACT

Keywords: scouts, upbringing, socializing, upbringing method

Abstract: Throughout the years, many generations of teachers and educators were concerned 
about bringing back to the communities these people, who were unaccepted. However, the 
most engaging thing is socializing adolescents who cannot adapt to social standards from the 
beginning of their lives. The helpful method in this case is scout upbringing method. It shows 
that implementing this method in youth custody centers gives young people the opportunity 
to change the reference group and right after that – back to the community.
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EDUKACYJNY WYMIAR TURYSTYKI WIEJSKIEJ 

WSTĘP

Funkcja edukacyjna turystyki to zjawisko szeroko omawiane w literaturze (Kowal-
czyk, 2001; Kurek, 2007; Oleśniewicz i Widawski, 2013), na tyle oczywiste, że 

nie ma potrzeby z nim dyskutować. Stwierdzenie, że podróże kształcą, staje się w tym 
kontekście truizmem. Każde nowe poznanie ubogaca, wyposaża w wiedzę i doświad-
czenie, raz o charakterze praktycznym, raz, że jest warte poznania dla samego po-
znania. Każde dziedzictwo gromadzi walory materialne i duchowe charakterystycz-
ne dla konkretnych kultur, środowisk. Nie inaczej jest ze środowiskiem wiejskim. 
Środowiskiem prze wieki szeroko obecnym w historii człowieka, które w ostatnich 
dekadach niepokojąco się kurczy. Wzrost technologiczny, innowacyjność usadowiły 
się w miastach i stopniowo pociągają za sobą człowieka, wyjmując go z jego dotych-
czasowej bezpiecznej codzienności. Ku zaskoczeniu jego samego niedawne jeszcze 
oczywistości, dotychczasowy kod, którym posługiwał się, przestał być czytelny. Nowe 
pokolenie wielu rzeczy już nie rozumie. Intuicja, która towarzyszyła ojcom, nie prze-
szła na dzieci. Wielu rzeczy trzeba uczyć się na nowo. Pytanie, czy jest taka potrzeba, 
na razie należy odłożyć na bok. Warto pozostać przy konstatacji, że coś należy z tym 
zrobić. Światu wsi, w którym to krowa daje mleko, a chleb zaczyna się w kłosie, 
grozi odejście w zapomnienie. Konieczne są lekcje, które wszystko wytłumaczą, po-
każą; i w tę potrzebę doskonale może się wpisać, i często już to robi, turystyka. Lek-
cje w gospodarstwach pedagogicznych to ciekawa alternatywa. Idea, która pojawiła 
się w połowie ubiegłego stulecia w Stanach Zjednoczonych, do Europy trafiła zaś  
w latach 80. (najpierw do Francji), szybko znalazła uznanie odbiorców oferty (Wi-
dawski, 2011). Doświadczenia te zaczęto realizować także w Polsce – najpierw  
w sposób nieskoordynowany, od 2011 roku zaś podjęto próbę ujęcia idei w kon-
kretne ramy praktyczne. Warto przyjrzeć się bliżej samej koncepcji, jej potencjałowi  
i efektom działań w środowisku wiejskim.

*   Uniwersytet Wrocławski.
**  Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
*** Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu.
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DZIEDZICTWO KULTUROWE ŚRODOWISKA  
WIEJSKIEGO A TURYSTYKA

Naturalnym miejscem dla rozwoju turystyki wiejskiej turystyki wiejskiej jest śro-
dowisko wiejskie. Stanowi ono podstawę do praktykowania wielu form turystyki  
w oparciu o różne znajdujące się tam walory. Wśród głównych rodzajów aktywności 
turystycznej korzystających z zasobów kulturowych tam realizowanych Page i Getz 
(1997) wymieniają agroturystykę, turystykę na farmie, turystykę miękką, a nawet 
ekoturystykę, choć ta bazuje przede wszystkim na przyrodniczych zasobach środo-
wiska wiejskiego.

Jakakolwiek aktywność turystyczna o podłożu kulturowym działaby się w tury-
styce wiejskiej to – zdaniem Beetona (2006) – ważne są nie tyle formy turystyki, 
co „doświadczenie wiejskości” stanowiące podstawę zrozumienia tegoż środowiska. 
Autor posuwa się nawet dalej, posługując się określeniem „wiejskiej idylli” (Beeton, 
2004), która jest istotnym składnikiem turystyki wiejskiej. Jej głównym rysem jest 
pamięć środowiska wiejskiego z okresu przedindustrialnego, charakteryzująca się 
prostotą życia w połączeniu z bliskością natury, w którym to układzie człowiek stano-
wił istotną, zharmonizowaną ze swoim otoczeniem część. Taka sama tęsknota odżyła 
w Europie po okresie rewolucji przemysłowej, której skutkiem było także wyrwanie 
człowieka z jego naturalnego otoczenia. 

Beeton wskazuje na co najmniej dwie z kilku przyczyn popularności turystyki 
wiejskiej. Obok tak oczywistych i wielokrotnie w innych pozycjach przytaczanych, 
jak rozwój środków transportu czy czas wolny, autor podkreśla „wzrost zaintereso-
wania dziedzictwem” – szeroko pojętym, gdyż zalicza tutaj także poszukiwanie wła-
snych źródeł rozumianych zarówno dosłownie, jak i symbolicznie. Drugi istotny 
czynnik to „ciekawość…, zainteresowanie specyficzną, charakterystyczną żywnością 
opartą na regionalnych odmiennościach” (Beeton, 2006, s. 148). Najistotniejszym 
dlań walorem w turystyce wiejskiej jest wspólnota lokalna, a za główny powód mi-
gracji turystycznej w regionie uważa aspekt kulturowy środowiska i podkreśla, że taka 
możliwość kontaktu z lokalną społecznością, kultywującą swoje tradycje, jest nie do 
przecenienia. Wszelka działalność przez nią podejmowana wzbudza zainteresowanie. 
W tym kontekście wskazuje na możliwość skorzystania z lekcji na farmie, co znaczą-
co podnosi atrakcyjność turystyczną środowiska wiejskiego. 

Richards (1996), idąc tym tropem, wskazuje na dwa istotne motywy turystyki 
kulturowej w środowisku wiejskim – edukację, za którą kryje się mniej lub bardziej 
sformalizowany proces uczenia się, oraz nowość, za którym to hasłem kryje się auten-
tyczność, unikatowość, wyjątkowość. Wszystko to można znaleźć właśnie w ofercie 
gospodarstw pedagogicznych. 

Wiejska turystyka kulturowa coraz częściej postrzegana jest jako atrakcyjna pro-
pozycja, a jednocześnie jako szansa na zachowanie dziedzictwa kulturowego tegoż 
środowiska. Jego elementy pojawiają się w agroturystyce, turystyce na farmach peda-
gogicznych czy też ekoturystyce. Wszystkie te elementy, stanowiące podstawę wiej-
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skiej turystyki kulturowej, jednocześnie mogą okazać się pomocnymi w zachowaniu 
dziedzictwa, począwszy od wiejskiego krajobrazu. Zdaniem Smith (1989), jedną  
z głównych ról, jakie ma do odegrania turystyka kulturowa w środowisku wiejskim, 
jest rola strażnika pamięci. Turystykę kulturową rozumie jako podróżowanie w celu 
doświadczania i uczestniczenia w życiu społeczności, których sposób codziennego 
funkcjonowania coraz szybciej odchodzi w przeszłość.

Interesującym, a także coraz istotniejszym zwłaszcza w literaturze ostatnich lat, jest 
spojrzenie na turystykę kulturową na obszarach wiejskich z pozycji zrównoważonego 
rozwoju, obecne choćby w badaniach dwójki autorów McKerchera i du Crosa (2002). 
Wskazują oni na potrzebę znalezienia równowagi między potrzebami turystyki,  
a specyfiką zarządzania dziedzictwem kulturowym. Jak wskazuje praktyka (Boniface, 
1998; Garrod i Fyall, 2000) sytuacja często pozostaje daleka od idealnej. Wskazuje się 
na zachowawczą postawę zarządzających dziedzictwem, dla których głównym efektem 
działań winna być jak największa ochrona dóbr, co czasem prowadzi do wyłączenia 
ich z ruchu turystycznego, z drugiej strony zbyt uproszczone podejście do walorów 
dziedzictwa ze strony turystyki, może, choć nie musi, prowadzić do ich stopniowej 
degradacji. Sposobem na zrównoważone podejście, które uwzględnia obie potrzeby, 
zarówno gestora dziedzictwa, jak i turystycznego uproszczenia, bez uszczerbku dla 
dziedzictwa, jest propozycja gospodarstw pedagogicznych, które uczą bawiąc. Dosko-
nałą podstawą do tworzenia takich właśnie produktów turystycznych są takie elemen-
ty dziedzictwa, jak tradycyjne wydarzenia i praktyki związane z folklorem, w końcu 
tradycyjny sposób życia i wszelkie związane z nimi działania, także te związane z ga-
stronomią, lokalnymi produktami i tradycyjnymi potrawami (Sethi, 2005).

Wiele elementów dziedzictwa winno być, i jest, wykorzystywane w trakcie reali-
zowania turystyki na farmach, którą dzieli się na związaną oraz niezwiązaną z ofertą 
bazy noclegowej. W ramach oferty poza propozycją noclegu wskazuje się na wagę 
farm pedagogicznych, których istotą jest między innymi: prezentacja tradycyjnego 
sposobu funkcjonowania na wsi, gospodarstwa wiejskie będące jednocześnie muze-
ami gromadzącymi różnorakie walory, najczęściej nawiązujące do dziedzictwa kultu-
rowego środowiska wiejskiego, oraz gospodarstwa, w których istotną składową oferty 
jest lokalna gastronomia.

Jedną z głównych ról współczesnego środowiska wiejskiego wydaje się być rola de-
pozytariusza jego kulturowych zasobów zagrożonych degradacją, a nawet zanikiem. 
Stąd potrzeba edukacji kolejnych pokoleń niezwiązanych z tym środowiskiem na 
stałe. Świadomość potrzeby dbania o pamięć w zakresie tradycji rozumianej jako 
styl życia, produkcji dóbr, zwyczajów stała się na tyle paląca, że nie sposób zadać 
już pytania czy należy o nią dbać, ale jak to zrobić. I tutaj w sukurs przyjść może,  
i przychodzi, turystyka. Sprawnie przeprowadzona interpretacja waloru* może, obok 
przyjemności korzystania z atrakcyjnego produktu turystycznego, przyczynić się do 

*  Interpretacja waloru – atrakcyjna opowieść na jego temat, przybliżająca go w interesujący sposób 
odbiorcom (czyli turystom).
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zachowania dziedzictwa, wiejskiego krajobrazu, wiejskiej idylli, spokojnej autentycz-
ności (Sharpley, 1996; Urry, 1995). Stąd nie dziwią podejmowane w środowisku 
wiejskim inicjatywy na styku edukacji i turystyki.

ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE ZAGRÓD EDUKACYJNYCH

Idea zagród edukacyjnych jest naturalną konsekwencją rozwoju turystyki wiejskiej  
w głównym europejskim nurcie, aczkolwiek uwzględniającą specyfikę funkcjonowa-
nia regionu. Pomysł, który w formie rozproszonej i nieskoordynowanej funkcjonuje 
już od dawna choćby w ramach agroturystycznych gospodarstw ekologicznych (Wi-
dawski, 2010), został ujęty w ramy formalne w skali Europy stosunkowo późno. 
Sama koncepcja została opracowana na początku obecnej dekady w Centrum Do-
radztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Krakowie przy aktywnej współpracy 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Oparto ją na środkach przeznaczonych na 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Przy tworzeniu projektu 
aktywnie działał utworzony na jego potrzeby Zespół ds. Agroturystycznych Gospo-
darstw Edukacyjnych, w skład którego wchodzili pracownicy Centrum Doradztwa 
Rolniczego w Brwinowie oddział w Krakowie, przedstawiciele ośrodków naukowych 
Krakowa: Uniwersytetu Rolniczego oraz Akademii Wychowania Fizycznego, przed-
stawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w końcu reprezentant Kuratorium 
Oświaty w Krakowie. Na tej bazie i przy aktywnej współpracy z Zespołem opraco-
wano formalno-prawne ramy funkcjonowania oferty edukacyjnej w gospodarstwach 
rolnych wraz z ujednoliconym programem szkoleniowym. W każdym z województw 
powołano, uprzednio przeszkolonego trenera, którego główną rolą jest realizowa-
nie zadań doradczych. W każdym z województw przeprowadzono także cykl se-
minariów, których głównym celem była informacja na temat samego projektu, jak  
i jego promocja. Program objął niemal 550 mieszkańców wsi (Kmita-Dziasek, 2015). 
U podstaw stworzenia takiego projektu leżało przekonanie o potrzebie ułatwienia 
kontaktu coraz liczniejszej społeczności miejskiej ze środowiskiem kulturowym wiej-
skim, aktywnością rolnika, a także efektami jego działalności, jak proces tworzenia 
żywności, hodowli zwierząt czy tradycje związane z kalendarium codzienności. Oczy-
wistym ogniwem spajającym tę ideę z praktyką są gospodarstwa rolne, które dyspo-
nują odpowiednim potencjałem do realizacji tak zdefiniowanych zadań edukacyj-
nych. Właśnie tam znajduje się naturalne środowisko, w którym można promować 
postawy ekologiczne i wynikające z nich odpowiednie zachowania konsumenckie. 
Warto również podkreślić fakt natury ekonomicznej. Usługi edukacyjne proponowa-
ne w ramach gospodarstwa rolnego mogą stanowić istotne dodatkowe źródło docho-
dów dla społeczności wiejskiej, co z kolei może przyczynić się do ochrony zasobów 
kulturowych obszarów wiejskich (Widawski, 2011; Kmita-Dziasek i Kielijan, 2014).

Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych funkcjonuje w systemie dworactwa rol-
niczego na zasadzie dobrowolnej współpracy jednostki centralnej, jaką jest Centrum 

ZN_Pedagogika_2016_12_2.indb   188 2016-06-03   14:01:41



189Edukacyjny wymiar turystyki wiejskiej

Doradztwa Rolnego, podległej Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a jednostka-
mi wojewódzkimi podległymi samorządom poszczególnych województw. Do zadań 
Centrum należy kwalifikowanie i następnie przyjmowanie do ogólnopolskiej sieci 
nowych członków. Ponadto jest ono odpowiedzialne za realizację na odpowiednim 
poziomie merytorycznym okresowych szkoleń dla członków sieci oraz doradców ko-
ordynatorów z poszczególnych województw. Rolą Centrum jako koordynatora jest 
także przygotowanie oraz zatwierdzanie programów szkoleń realizowanych przez 
ośrodki doradztwa rolniczego w terenie. Kolejnym priorytetem jest działalność pro-
mocyjna nowo tworzonej marki na targach tematycznie związanych z zagrodami. 

Na poziomie województw projekt jest koordynowany i realizowany przez woje-
wódzkie ośrodki doradztwa rolniczego. W każdym z nich pracuje co najmniej jeden 
przeszkolony doradca zatrudniony na stanowisku koordynatora wojewódzkiego Do 
jego zadań należy rekomendacja obiektów do sieci z danego województwa oraz wspo-
maganie w zakresie informacyjnym w przystosowaniu konkretnego gospodarstwa do 
pełnienia usług o charakterze edukacyjnym, koordynacja działań promujących samą 
ideę, jak i uczestniczenie w organizacji i realizacji szkoleń tematycznych w swoim 
województwie (Kmita-Dziasek, 2015).

GOSPODARSTWO EDUKACYJNE – ZAŁOŻENIA  
FORMALNO-PRAWNE I MERYTORYCZNE

Jak wskazuje Raciborski (2011), ekonomiczną podstawą funkcjonowania zagród 
edukacyjnych może być wynagrodzenie za świadczone usługi o charakterze eduka-
cyjnym, gastronomicznym, związanym z zakwaterowaniem, wynajmem obiektów 
lub urządzeń, w końcu dochody związane ze sprzedażą przetworzonych bądź nie-
przetworzonych artykułów rolnych. Działalność edukacyjna może być rozszerzeniem 
uprzednio prowadzonej działalności agroturystycznej lub rozpoczynającej swoje 
funkcjonowanie. Prowadzenie wyspecjalizowanej działalności zarobkowej związanej 
z udostępnieniem gospodarstwa dla celów edukacyjnych nie jest związane z żadny-
mi szczególnymi rozwiązaniami prawnymi, zatem podlega ogólnym przepisom do-
tyczącym działalności gospodarczej. Chodzi w szczególności o obowiązki zawarte  
w przepisach Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a także wynikające z in-
nych aktów.

Definicja zagrody edukacyjnej została po raz pierwszy stworzona dla potrzeb pro-
jektu. Zgodnie z jej brzmieniem zagroda ta to 

[…] przedsięwzięcie prowadzone przez mieszkańców wsi na obszarach wiejskich, 
gdzie realizowane są przynajmniej dwa cele edukacyjne spośród niżej wymienionych: 
edukacja w zakresie produkcji roślinnej, edukacja w zakresie produkcji zwierzęcej, 
edukacja w zakresie przetwórstwa płodów rolnych, edukacja w zakresie świadomości 
ekologicznej i konsumenckiej, edukacja w zakresie dziedzictwa kultury materialnej 
wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej.
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Obiekt powinien posiadać zwierzęta gospodarskie albo uprawy rolnicze przeznaczo-
ne do prezentacji dla grup dzieci i młodzieży przyjmowanych w ramach programów 
szkolnych lub udostępniane jako atrakcja turystyczna dla rodzin z dziećmi i dorosłych 
podróżujących indywidualnie (Kmita-Dziasek, 2015; zagrodaedukacyjna.pl).

Jak podkreśla Kmita-Dziasek (2015), celem każdego z programów edukacyjnych, 
o których mowa w definicji, jest przybliżenie szeroko pojętej społeczności wiedzy na 
temat procesów zachodzących w środowisku wiejskim, co winno przekładać się na 
konkretne cele edukacyjne realizowane z wykorzystywaniem potencjału edukacyjne-
go gospodarstwa oraz jego przyrodniczego i kulturowego otoczenia. W ramach pro-
jektu sprecyzowano także cele dydaktyczne, które winny być realizowane w grupach 
programów edukacyjnych (tabela 1).

Tab. 1. Programy i cele edukacyjne realizowane w zagrodach edukacyjnych

Program edukacyjny Cele dydaktyczne

Edukacja w zakresie 
produkcji roślinnej

Wskazanie zależności między systemem rolniczym a natural-
nym ekosystemem, prezentacja i doświadczenie różnorodności 
biologicznej świata roślin, cyklu życia ich produkcji oraz cyklu 
życia i przemiany materii

Edukacja w zakresie 
produkcji zwierzęcej

Poznanie życia zwierząt, możliwie także poprzez bezpośredni 
kontakt. Uczenie wrażliwości, wdrażania do obowiązków, 
rozbudzanie potrzeb poznawczych – poznanie inwentarza 
gospodarskiego poprzez oglądanie, głaskanie, słuchanie, po-
znawanie zapachów, wykonywanie czynności gospodarskich, 
jak karmienie, czyszczenie, dojenie itp. Poznanie systemów 
hodowli, urządzeń i potrzebnych do tego narzędzi

Edukacja w zakresie 
przetwórstwa płodów 
rolnych

Prezentacje i warsztaty tematyczne mleczne, mięsne. Poznanie 
procesu produkcji od pozyskania surowca do końcowego efek-
tu przetwórstwa, zapoznanie z różnymi metodami przetwarza-
nia, co winno obudzić szacunek dla pracy producenta

Edukacja w zakresie 
świadomości  
ekologicznej  
i konsumenckiej

Poznanie proekologicznych zachowań gospodarskich: 
oszczędzanie zasobów wodnych, zagospodarowanie odpadów. 
Nauka odróżniania produktów naturalnych od przetworzo-
nych przemysłowo, kształtowanie ekologicznych nawyków 
konsumenckich

Edukacja w zakresie 
dziedzictwa kultury 
materialnej wsi,  
tradycyjnych zawo-
dów, rękodzieła  
i twórczości ludowej

Poznanie w trakcie warsztatów tematycznych zasobów mate-
rialnych i niematerialnych związanych z kulturą wsi. Zajęcia 
praktyczne o charakterze plastycznym, artystycznym, kulinar-
nym. Prezentacja wyposażenia domu, sprzętów gospodarskich, 
maszyn, poznanie przy tej okazji od dawna niewykonywanych 
zawodów

Źródło: www.zagrodaedukacyjna.pl.

Jednym z najistotniejszych elementów, które mają wpływ na jakość produktu tu-
rystycznego w środowisku wiejskim, jest autentyczność tego, co jest prezentowane, 
oraz sposobu, w jaki przedstawiany jest konkretny element dziedzictwa (Richards, 
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1996; Ivanovic, 2008). Nie inaczej jest w przypadku działalności edukacyjnej w tym-
że środowisku. Dlatego wyraźnie podkreśla się te z elementów oferty, które w sposób 
naturalny maksymalizują szansę na zachowanie autentyczności w trakcie realizacji 
produktu. Powinno to także przełożyć się na zwiększoną jego atrakcyjność. Postuluje 
się w związku z tym, aby edukacja odbywała się w swobodnej, naturalnej przestrzeni 
typowej, dla działalności rolniczej. Ważnym jest zapewnienie bezpośredniego kon-
taktu z codziennym życiem w gospodarstwie, z wykorzystaniem obecnych w tym 
środowisku sprzętów i technik stosowanych przy produkcji rolniczej i hodowli. 

W tym swoistym procesie interpretacji waloru, jakim w tym przypadku są za-
soby gospodarskie, chodzi o to, aby uniknąć prostej pogadanki o charakterze wy-
kładu, a starać się dotrzeć do uczuć i emocji odbiorców prezentacji (Tilden, 1977; 
Lane, 1994; Majewski, 2008). Tylko prawidłowo przeprowadzona interpretacja daje 
większą szansę na wzrost zrozumienia konkretnego zjawiska, waloru bądź elemen-
tu. W konsekwencji będzie prowadzić to do zwiększenia poziomu satysfakcji i, co 
równie istotne w środowisku wiejskim, do wzrostu poczucia odpowiedzialności za 
poznawany walor. Knudson, Cable i Beck (1995) podkreślają wzrost szacunku do 
poznawanej historii, o ile interpretacja prawidłowo realizuje swoje cele. Dlatego na-
leży podkreślić potrzebę, by edukacja w zagrodzie mogła stanowić dla odbiorców, 
zwłaszcza z młodszych grup wiekowych, zabawę, ale o charakterze kształcącym, która 
umożliwi różnorodność wrażeń i doświadczeń uczestnikom i jednocześnie zachęci 
ich do samodzielnego działania. Programy edukacyjne funkcjonujące w określonych 
ramach powinny jednak uwzględniać indywidualne potrzeby i możliwości psycho-
fizyczne uczniów biorących udział w ich realizacji. Powinny, w miarę możliwości, 
oddziaływać na wszystkie zmysły oraz integrować wiedzę z różnych dziedzin, tak, 
by w sposób kompleksowy zaprezentować wielopłaszczyznowość funkcjonowania 
człowieka w środowisku wiejskim będącą wypadkową działań kulturowych zanurzo-
nych mocno w krajobrazie przyrodniczym. Osiągnięcie tych celów wymaga dosto-
sowania interpretacji do określonych warunków technicznych, dlatego całość należy 
odpowiednio zaplanować i dostosować do liczebności i doświadczenia uczestników 
tego swoistego procesu dydaktycznego. W kontaktach interpersonalnych kładzie się 
nacisk na serdeczność i cierpliwość w podejściu edukatora, w tym przypadku naj-
częściej jest to gospodarz, do zaciekawionych odbiorców. Ważna jest także swoboda  
w dostępie do bezpośredniego doświadczenia w tych miejscach gospodarstwa, które 
są do tego odpowiednio przystosowane. Sam czas trwania pokazu także powinien 
być dostosowany z jednej strony do tematu, z drugiej do specyfiki grupy odbiorczej. 
Stąd program edukacyjny może trwać od jednej do nawet kilku godzin. Oferta może 
być rozbudowana do całodziennego pobytu, który obejmowałby także dodatkowe 
elementy rekreacji na świeżym powietrzu oraz ofertę gastronomiczną. 

Wartym pokreślenia jest fakt, iż gospodarstwa edukacyjne nie muszą posiadać  
w swojej ofercie noclegów. Mogą koncentrować swoją działalność na krótkich, nie-
przekraczających jednego dnia programach. Pojawia się zatem nowa jakość w środo-
wisku wiejskim. Do tej pory jakakolwiek działalność agroturystyczna była kojarzona 
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ze świadczeniem usług o charakterze pobytowym, teraz zaś pojawia się możliwość 
realizacji oferty dla pasantów. 

Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych, istniejąca w Polsce od 2011 roku,  
w trakcie niecałych pięciu lat działalności skupia całkiem istotną liczbę uczestników. 
W roku 2015 w katalogu Sieci zamieszczono oferty 181 członków prowadzących 
swoje gospodarstwa rolne bądź agroturystyczne. Zdecydowanym liderem wśród re-
gionów jest województwo dolnośląskie. Liczba 26 gospodarstw stanowi 14% ogólnej 
liczby zarejestrowanych jednostek. Kolejne miejsce zajmuje województwo małopol-
skie z 18 gospodarstwami (10% ogólnej liczby). Miejsce trzecie zajmują ex aequo 
województwa: pomorskie i mazowieckie – po 16 gospodarstw (po 8% ogółu). Naj-
mniej popularną jest idea zagród edukacyjnych w województwie zachodniopomor-
skim – jedynie 5 zagród (niecałe 3%) oraz w województwie łódzkim, gdzie zareje-
strowano 6 gospodarstw. 

Wśród gospodarstw przeważają drobne, o powierzchni od 1 do 10 ha. Stanowią 
one 75% ogółu. Gospodarstw poniżej 1 ha gruntów uprawnych jest 7%. W rozu-
mieniu Ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników są to gospodarstwa nierolnicze, 
jednak prowadzące działalność rolniczą, ogrodniczą lub pszczelarską. 

W ramach deklaracji złożonych przez gospodarstwa pedagogiczne w 2014 roku 
82% z nich wskazało na produkcję roślinną, 65% – produkcję zwierzęcą, 43% – 
działalność wielokierunkową, 17% na ogrodnictwo, a jedynie 13% na pszczelar-
stwo (należy zaznaczyć, że gospodarstwo może zadeklarować więcej niż jeden profil 
produkcji rolnej). W przypadku deklarowanej realizacji celów w zakresie edukacji  
z grupy pięciu postulowanych w definicji o zagrodzie edukacyjnej najczęściej reali-
zowanym jest cel piąty: edukacja w zakresie dziedzictwa kultury materialnej wsi, tra-
dycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej. Realizuje go 74% wszystkich 
gospodarstw pedagogicznych. Na drugim miejscu jest edukacja w zakresie świado-
mości ekologicznej i konsumenckiej, która jest istotna w programie 69% gospoda-
rzy przygotowujących program. Na trzecim miejscu znalazła się edukacja w zakresie 
produkcji roślinnej, obecna w 67% proponowanych programów. Nieco ponad 60% 
realizuje edukację w zakresie produkcji zwierzęcej, natomiast najmniej popularna jest 
edukacja w zakresie przetwórstwa płodów rolnych, występująca w 58% programów 
(Kmita-Dziasek i Kieljan, 2014). 

ZAGRODY EDUKACYJNE NA DOLNYM ŚLĄSKU

Dolny Śląsk najdynamiczniej spośród wszystkich regionów rozwija swoją ofertę 
edukacyjną w środowisku wiejskim, dystansując nawet prekursora w tym względzie, 
tj.  Małopolskę. Oferta jest rozmieszczona w miarę równomiernie w ramach regio-
nu, choć w przewadze znajduje się obszar Sudetów oraz przedgórza, jednak należy 
podkreślić, że niemal każdy typ krajobrazu wiejskiego z obszaru Dolnego Śląska ma 
swojego reprezentanta w ogólnopolskiej sieci zagród edukacyjnych. Każdy z celów 
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edukacyjnych jest realizowany w ramach regionu, co wynika z oferty warsztatów 
tematycznych proponowanych we wszystkich 26 zagrodach. Pojawiają się takie pro-
pozycje, jak warsztaty grepowania, wykorzystywania dawnych narzędzi w produkcji 
chleba, w gospodarce pasiecznej czy przy okazji prezentacji ginących zawodów, jak 
na przykład kowalstwo. 

Bogata skądinąd oferta dydaktyczna zagród edukacyjnych Dolnego Śląska nie od-
biega w swoich propozycjach od tego, z czym może spotkać się turysta korzystający 
z takiej formy spędzania wolnego czasu w kraju. Analizując realizację deklarowanych 
pięciu celów edukacyjnych na podstawie danych zawartych w katalogu sieci na rok 
2015, warto raz jeszcze podkreślić, że region całością swojego potencjału zapewnia 
realizację każdego z nich (rycina 1). 

Ryc. 1. Realizacja celów edukacyjnych w zagrodach edukacyjnych Dolnego Śląska

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych, 
Katalog 2015.

Spośród wymienionych celów najpopularniejszym jest edukacja w zakresie dzie-
dzictwa kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości 
ludowej. Niemal każde gospodarstwo ma w swojej propozycji warsztat, który na-
wiązuje do dziedzictwa materialnego bądź niematerialnego wsi. Normą są warsztaty 
poświęcone elementom kultury czy też ginącym zawodom. Nierzadko zdarzają się 
prezentacje lub ekspozycje starych sprzętów wykorzystywanych w produkcji różnych 
przetworów płodów rolnych. W tym kontekście nie zaskakuje wynik programów 
edukacyjnych w zakresie przetwórstwa płodów rolnych. Niemal 70% gospodarstw 
realizuje w swoich programach ten cel. Do najpopularniejszych należy przetwarzanie 
zbóż, a program pod wspólnym tytułem Od ziarenka do bochenka można uznać za 
najpopularniejsze warsztaty dotyczące przetwórstwa płodów rolnych. Edukacja z za-
kresie produkcji zwierzęcej i roślinnej jest popularna jako oferta dydaktyczna niemal 
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w tym samym stopniu, będąc obecną w odpowiednio: 54% oraz 50% ofert ogółu 
gospodarstw. Zaskakująco małą popularnością cieszy się realizacja istotnego celu, 
jakim jest edukacja w zakresie świadomości ekologicznej i konsumenckiej. Jedynie 
pięć spośród 26 gospodarstw w regionie deklaruje jego realizację, co stanowi niecałe 
20% ogółu. Trzeba jednak podkreślić, że badania oparte są o dane, które posłużyły 
do opracowania katalogu, w którym uwypuklano przede wszystkim cele stanowiące 
podstawę do przygotowania konkretnych warsztatów tematycznych. Zapewne dla 
większości z gospodarstw kształtowanie świadomości ekologicznej i konsumenckiej 
stanowi nieodzowną składową każdego programu związanego z przetwórstwem. Jest 
to dla nich cel na tyle oczywisty, że, być może nie dostrzeżono potrzeby jego czytel-
nego podkreślenia. 

PODSUMOWANIE

Zagrody edukacyjne jako produkt obecny w przestrzeni wiejskiej już od pewnego 
czasu są dlań istotne z wielu powodów, co wielokrotnie podkreślają organizatorzy 
pomysłu. I trudno im odmówić racji. Zmiany we współczesnym świecie, których 
efektem jest oderwanie człowieka od jego wielowiekowego habitatu, powodują, że 
jako społeczność tracimy kontakt z tym, co było naturalne jeszcze dla pokolenia na-
szych ojców. Zmiana ta, raczej nieuchronna, wpływa na nasze życie, technologicznie 
rzecz biorąc ułatwiając nam życie, lecz równocześnie znacząco nas zubażając. Współ-
czesny człowiek, wprawnie poruszający się w świecie wirtualnym, gdzieś na drodze 
cywilizacyjnego pośpiechu zgubił to, co definiowało go przez stulecia. Nagle i ku jego 
zaskoczeniu poszukiwanie egzotyki w najdalszych zakątkach świata przestało być tak 
naglące. Okazało się, że egzotyka jest na wyciągniecie ręki, tuż za rogatkami miasta, 
gdzie znajdują się całe światy czekające na odkrycie na nowo. Światy, w których kro-
wa z jej atrybutami dającymi mleko nie z kartonu jest nie mniej dziwna niż zebra czy 
żyrafa. Miejsca, w których chleb w niezrozumiały sposób nie od razu trafia na półki 
sklepów. Najpierw musi się ścierać ziarno, bielić mąką, rosnąć na zakwasie, a potem 
smakować zupełnie inaczej. Świat, w którym pojawiają się nowe słowa niemające 
wiele wspólnego z angielskim cyfrowym, jak orkisz czy grepowanie. Nie na wszystkie 
cywilizacyjne problemy można znaleźć odpowiedź w środowisku wiejskim, ale jest 
to szansa na powrót, choćby na chwilę, do człowieczych korzeni. Stąd rola zagród 
edukacyjnych jako nowego miejsca nauczania o przeszłości, codzienności bez pośpie-
chu i w zgodzie z naturą jest nie do przecenienia. Jeżeli jeszcze produkt ten zostanie 
odpowiednio przygotowany pod względem dydaktycznym, to efektem może być,  
i często bywa, atrakcyjna w swoim charakterze oferta, istotne narzędzie dydaktycz-
ne, w końcu także wartościowy i doceniany przez turystów produkt, który współgra  
z ideą zrównoważonego rozwoju dając satysfakcję obu stronom uczestników procesu 
dydaktycznego: turystom-uczniom o charakterze poznawczym, a organizatorom tak-
że o charakterze ekonomicznym.
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EDUKACYJNY WYMIAR TURYSTYKI WIEJSKIEJ

Słowa kluczowe: zagrody edukacyjne, dziedzictwo kulturowe środowiska wiejskiego, tury-
styka wiejska, warsztaty tematyczne

Abstrakt: W artykule opisano zjawisko gospodarstw pedagogicznych, wskazując na ich wagę 
w ochronie środowiska wiejskiego w jego aspekcie kulturowym. Krótko zarysowane funk-
cje dziedzictwa kulturowego, zarówno materialnego, jak i duchowego, w rozwoju turysty-
ki wiejskiej, jak i ich wpływ na zachowanie dziedzictwa wskazują na rolę idei gospodarstw 
pedagogicznych. Idea ta, obecna także w Polsce, funkcjonuje pod nazwą zagród edukacyj-
nych. Krótkie wprowadzenie w kontekst formalno-prawny przedsięwzięcia jest pretekstem 
do przyjrzenia się funkcjonowaniu tej oferty w kontekście edukacyjnym, zwłaszcza uwzględ-
niając ofertę Dolnego Śląska. 
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EDUCATIONAL DIMENSION OF THE RURAL TOURISM

Keywords: pedagogical farm, rural heritage, rural tourism, thematic workshop

Abstract: The article id dedicated to the phenomenon of the pedagogical farms and its im-
portance in the tourism and the preservation of the rural environment especially its cultural 
aspect. The first part is a kind of short literature review, a presentation of the role of the rural 
cultural heritage both material and non-material in the development of the tourism in the 
rural environment. Also the function of the preservation of the heritage is considered. One 
of the most convenient ways do achieve this goal is the idea of the pedagogical farms. This 
kind of didactic product exists also in Poland. Next part of the topic is dedicated to detailed 
description of the idea and its implementation in our country. The technical and legal envi-
ronment of its creation and functioning together with its rather short history is described. 
The main focus is on the part related to the practical lessons and its possible impact on the 
development of tourist offer based on this issue. The educational part and the way of its im-
plementation in the pedagogical farms on the example of Lower Silesia as the most equipped 
region in this phenomenon is presented in detail.
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Hana Válková*

TOURISM FOR ALL: CHALLENGE FOR PERSONS  
WITH DISABILITY

INTRODUCTION

The idea “future of tourism – tourism in future” became strong inspiration due 
to author’s background: tourism for all, accessible nature and countryside 

for all including persons with disability. Those trends are visible both in Czech 
Republic and in Poland. The research findings are presented by Polish authors.  
E.g. Kaganek (2009) analyses assessment of 334 persons with disability from vari-
ous aspects. Important cohesive survey of foreign and Polish publications with only 
relation “tourism–disability” creates very important introductive part (Kaganek, 
2009, pp. 17–80). Oleśniewicz (2012) is oriented on school tourism in general 
with mini-information about disability. Very proper historical survey is described 
by Oleśniewicz and Widawski (2013, pp. 12–25). In the Czech Republic projects 
oriented on “accessible mountains, museums, sight-seeings” are in strong attention 
(Bernard & Fabre, 2003; Hodaň & Dohnal, 2005; Korhelíková & Kudláček, 2012; 
Zdařilová, 2011). Publication presenting evidence based research are missing ex-
cept some articles in Journal of outdoor activities (editor: university of J.E. Purkyne 
in Usti nad Labem).

The issue “tourism” is historically old however – just technologies are totally dif-
ferent which means both advantage (accessibility, information, services) and disad-
vantage (environment pollution, indolent and lazy people). As the combination of 
the topics “tourism–disability” is too broad we decided to describe it in two studies: 

• (current) oriented on explanation of principles; 
• (next) real evidence based examples and arguments in context of Czech  

Republic. 

* Masaryk University in Brno.
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ASPECTS OF TOURISM: IMPACT FOR PERSONS  
WITH DISABILITY 

Impact of PAS on prevention, benefit and well-being of general population is investi-
gated in many projects including research studies oriented on persons with disability. 
The topic “impact of tourism” is on the edge of attention except English speaking 
countries (Kaganek, 2010). Those studies are mostly oriented on persons with phys-
ical, mobility problems, partially on persons with visual and/or hearing problems. 
Population with mental disability is not attractive for research teams. Aspects of 
impact on the “tourism–disability” crossing are as follow: 

• biological: tourism is associated with physical movement and motor skills 
like walking, cycling, climbing, skiing, etc. and with different vehicles and 
instruments manipulation. Movement and motor activities, particularly in 
nature and countryside, influence on somatic and physiological parameters 
of individuals;

• historical: as we mentioned very proper historical survey (Oleśniewicz  
& Widawski, 2013) we would like to stress only the renaissance philosophers 
and educators: e.g. F. Rabelaise (1483–1533), T. Campanella (1568–1939), 
J.A. Commenius (1632–1704), J.J. Rousseau (1712–1778) they proclaimed 
stay in nature as the mean of positive influence on personality. Since that 
time there is the slogan “the nature – the best gym”. Stay in countryside has 
been recommended for individuals of all ages and limits. Pilgrimage and 
travelling were respected activities for trade and business as so as for knowl-
edge and keeping know-how. A lot of mountain chains (Tatras, Beskydy, 
Jeseniky mountains) has been discovered in cooperation of Czech and Polish 
mountaineers and tourists;

• psycho-social: outdoor activities, mountaineering, travelling, tourism are 
realized in social contact predominantly: social contacts in transport, ser-
vices, group or couples participation. Participation is realized in social con-
tact predominantly: social contacts in transport, services, group or couples 
participation. Participation only alone in nature can be considered as special 
psycho-social contact, too. Cognitive knowledge of different domains, emo-
tional experience, positive self-awareness (“I mastered it”) as so as coping 
with stress (weather, physical loading), the leadership skills (dominance) and 
opposite skills to be lead (submission) – all of those phenomena are con-
sidered as the crucial conditions of personal development since childhood 
(Demetrović et al., 1988, 262). 

The basic principles of travelling and tourism are similar in different historical peri-
ods (knowledge, business, trade, religion or economy migration). Due to new tech-
nologies of mobility (information, transport means, outdoor wear, instruments and 
nutrition, infra-structure services) recent tourism is expanded to all corners of over 
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the world even in different type or purpose (Oleśniewicz, 2012, 21–27). Tourism for 
all means – for persons with different age, abilities, interests, limits including people 
with disability. There is relevant question: even if the outdoor activities, hiking or 
tourism is common activity for us – are those activities common for people with 
disability? Is tourism accessible really for all? 

LEGISLATION REGARDING THE INVOLVEMENT OF PEOPLE 
WITH DISABILITIES IN PHYSICAL ACTIVITIES 

Charter of Human Rights of UNO (1948) can be considered as the first official mod-
ern document where rights, freedom and obligation of “different people” had been 
defined regarding political, social and economic domains. Next important UNO 
initiative was the Decade of People with Disability (1981–1991), in former Czecho-
slovakia respected as only The Year of Invalid Persons (1981). Beside inclusion in 
basic life domains (health care, social care, advising – consulting, education, job/employ-
ment) access to leisure time sphere had been formulated. National constitutions and 
legislation followed has to respect basic rights in education, too (e.g.: Education for 
All Handicapped Children Act, USA, 1975; School Law with paragraph of inclusive 
education, CR, 1993, 2004; etc.). Policy of non-discrimination and accessibility has 
been one of the important aspects of our countries (Czech Republic and Poland, 
2003) into European Union Member States. Attention to physical activities and 
sports (PAS) of persons with disability was stressed in European Charter of Sports 
for All: handicapped people (CDDS, 1987). Outdoor activities and tourism have 
been specifically described in part: “there is necessary to adjust all adaptations or 
modifications of outdoor activities for accessibility of individuals with disability” 
(Charter of Human Rights of UNO, 1948, p. 49). Recommendation are oriented 
on path-ways for walking and wheelchair users, cycling, camping, water tourism, but 
even for gardening, fishing/angling, skiing, etc. Recent policy is policy of inclusion 
and mutual acceptance (both able-bodied persons and persons with disability) and 
policy of “independent living” (empowerment). Independent living means 

life status we are alive and we have all social, political, economy and cultural possibil-
ities equal as possibilities of able-bodies (Potměšil, 2007, 51). 

The markers of achievement “independent living,” it means coping him/her-selves, 
are as follows (Válková, 2012b; according to Sherrill, 1998): 

• he/she is able to make decision;
• he/she is able to regulate and check-on him/herself; 
• he/she has imagine of future and perspective;
• he/she is able to perceive his/her own responsibility and responsibility for 

others and their environment;

ZN_Pedagogika_2016_12_2.indb   201 2016-06-03   14:01:41



202 Hana Válková

• he/she perceives satisfaction of taking pains and coping difficulties.
Individual intrinsic conditions (disability limits and abilities, intrinsic motivation) 
are met with external conditions (mutual social acceptance, information technol-
ogies, technique parameters of accessibility). In conclusion – independent living 
approach is linked with personal wellbeing. And outdoor activities can support  
wellbeing.

Independent living (empowerment) approach is oriented on principle the persons 
with disability are citizens like other persons: it means they have the same rights to 
participate in all types and levels of physical (exercise) activities (see later). Specifically, 
the right to participate in exercise and sport is proclaimed in the United Nations 
Convention on the Rights of People with Disabilities, Article 30 (UNO, 2007, Ap-
pendix 1). The Convention emphasizes wide context of activities as important for 
healthy life-style and wellbeing of persons with disability including recreation thro-
ugh culture, different movement and PAS. 

WHAT DO WE MEAN BY EXERCISE AND SPORT?

Physical activity is used as an umbrella term to describe all movement activities 
that are linked with physical loading, using energy through movement. It can be: 
cooking, walking with dog, ground digging, car repairing, shopping, etc. Physical 
(exercise) activities are a sub-part – linked only with exercising: basic activities like 
walking-running, crawling, throwing, walking for purpose to walk or hiking, swim-
ming, cycling, stretching, dancing, games playing.

Tourism is specific part of physical (exercise) activities which can be divided in 3 
basic domains although, these domains are not mutually exclusive and can be mixed:

1. Sport (means top competitive sport) – individual selection: characteristics – 
predominant purpose is: 
• to achieve absolute maximal performance;
• regular systematic and highly organized training (sports clubs);
• then spectators participation, emotionality;
• performance, results recording. Aspect of tourism: different types of 

orienteering, O-Trail, dua/tria-thlons, iron-man, cross-cycling, cross- 
-skiing, etc. 

2. Physical education – compulsory: characteristics – predominant purpose is:
• education from different aspects (safety in countryside, environmen-

tal education, using means of transport, geography/ biology/zoology 
knowledge), etc.; 

• skills, hygiene, health habits, social-team behavior, etc.;
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• regularly organized related to curricula (schools, centers, army-police 
education, accredited agencies);

• comparison (evaluation) related to defined standards in curricula.
Aspect of tourism: physical education can be realized related to govern-
mental, local curricula in special, parallel or inclusive education system. 
Tourism is included regarding the age and type of education. In Czech 
Republic the topics in context of tourism are involved in school curricula 
traditionally.

3. Recreation activities – individual selection: characteristics – predominant 
purpose is:
• individual (relative) achievements;
• relax, fun, socialization, physical and psychical well-being, improvement;
• no performance recording, no competition – or on relative level, plays 

competition;
• possible mixing with arts, crafts, music – etc. activities;
• organized or not organized:

• fully organized: by “centers,” municipalities, civic organizations, 
YMCA – Sokol – Scout organizations, leisure time clubs, etc. Orga-
nization offers program, regular schedule, facilities-venues, leaders 
(usually certificate specialists), regular participation of interested 
persons; 

• partially organized: (like before) – any organization or civic organi-
zations – foundations, parents groups, etc. – can provide the pro-
grams for all, usually short time like one day, weekend. Occasional 
activity – not regular, for all. Everybody can come and participate 
on his/her own risk. Examples – run activities (Terry Fox Run, Run 
for Health…), Children Day, Multicultural day, Celebration Days 
related to some anniversary, family-teams tournaments, etc.;

• non-organized: self-decision to exercise, to do something in his/her 
own time. Usually just families – school mates – friendly or working 
groups decide and do whatever: (holiday, week-ends as so as work-
ing days in leisure time).

Even the recreational level is organized mostly with parents and civic organiza-
tions, humanitarian foundations tourism in CZ is historically strong and popular 
part of national-cultural part of “physical culture”. The area of recreation activities, 
specially the “technocratic” part, is presented in politic proclamations and in a lot of 
commercial schemes (including services for people with disability). In spite of this 
fact – in reality – there is lack of regular groups, clubs with trained leaders. This is 
the reason why this area is developed with a great volunteers’ enthusiasms, low pro-
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fessional level and the lack of financial and material support. 
Related to UNO declaration as so as national legislation all types and forms of 

physical (exercise) activities mentioned above is possible to realize in environments: 
• segregate: special – groups, clubs, schools only with special population and 

specific modified program. Tourism – a trip of the wheelchair group, deaf 
group with sign language interpreter; 

• parallel: game of two or more children groups [able-bodied – disabled] on 
the same playground or gym, but separate adapted program; or: sport com-
petition is organized for general sportsmen, use the similar arrangement, but 
extra awarding process for parallel categories. Tourism – a trip by one trans-
port, e.g. bus, program for able-bodies, parts of mobility program adapted 
for wheelchair users, parts of cognitive program adapted for persons with 
intellectual disability; the camp in one location, some of activities together, 
some of activities separate; 

• inclusive: the game with all children/ individuals together in one team. To-
urism – tandem cycling trip for visually impaired participants together with 
other cyclists; inclusive rafting, hiking, car tourism. 

The most common form is parallel as there is the chance to adapt physical loading, 
transport requests, individual interests even all persons can spend day, weekend or 
longer activity together with friends, partners, family members. 

TOURISM AS THE CHALLENGE FOR PERSONS WITH 
DISABILITY: PRINCIPLES OF ACCESSIBILITY

Tourism and accessibility of persons with disability should be accepted as the recent 
and future trends which includes x) humanitarian aspect: tourism for all; xi) commer-
cial and economy aspect: employment all persons in services, empowerment for em-
ployment of persons with disability; xii) psycho-social aspect: prevention, relaxation, 
personal/team challenge, knowledge and skills, social contacts. Accessibility of tourism 
and participation in this are based on understanding of three issues: 

• understanding the background of the levels: competitive top sport activities – 
physical education – recreation (see explanation above); 

• understanding the spectrum of tourism: the types of tourism can be distin-
guished according a) the length of time; b) the year season; c) the mean of 
mobility or transport; d) the goals, purpose and motivation; e) the type of 
location and grounds (Demetrovič, 1988, p. 262; Neumann, 2010, 19–27; 
Oleśniewicz, 2012, 21–27; Sekot, 2006); 

• understanding the phenomenon “the different”, resp. “disability”: even we 
understand the basic categorical differences among individuals with physi-
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cal, visual, hearing and mental disability, there is necessary to respect non-
-categorical approach: every individual in each category is unique in age, 
experience, diagnoses (abilities and limits), interests and motivation. Besides 
common categories above there is wide spectrum of other problems: car-
diovascular, breathing and allergy, diabetes, obesity, nutrition demands, etc.

As a framework of wide spectrum of external conditions (a) and b)) and individual 
internal factors (c) determine accessibility of tourism for active participation of per-
sons with disability there is not easy to develop conditions of accessibility. Principles 
of adaptation can help us to manipulate with items and prepare cohesive system of 
accessibility (Table 1).

Table 1. Principles of adaptation items used in Adapted Physical Activity 

Item/domain MD HD VD PD PD PD

W AM CP

Communication style X X X
Teaching, motor learning methods 0 0 0 0 0 0
Content of activities X X X 0
Sports rules X X 0
Condition access X X 0 0

venue/room 0 0 0 0
adapted tools X X X 0

Legend: MD – mental disability; HD – hearing disability; VD – visual disability;  
PD – physical disability; W – wheelchair users; AM – amputees; CP – cerebral palsy; 
X – priority of adaptation; 0 – adaptation should be considered as well but not crucial.
Source: study of author.

Even all items can be modified according the sphere of understanding (a) and (b) 
some of them are crucial in relation of individual internal factors (c). It can be way 
for future tourism development. From “tourism development” aspect we need to 
underline environmental approach mentioned above: internal and as so as external 
determinants. Internal adaptations are only in the hands of individuals, external are 
in hands of governmental policy, local representatives, civic organizations (mostly 
with European grants and sponsors) and enthusiastic volunteers. Then adaptations 
concern to: 

• individual with the “phenomenon the other”: he/she has to accept individual 
limits, be active in searching for information and chances, to provide com-
pensative tools – wear, to cultivate interest and present interest including 
social contacts, to respect appropriate safety behavior regarding to selected 
activity;

• environment: field reconstruction, ways reconstruction, sight-seeing accessi-
bility relevant and realistic to information system;

ZN_Pedagogika_2016_12_2.indb   205 2016-06-03   14:01:42



206 Hana Válková

• communication and transfer of information and knowledge: written and elec-
tronic materials, traffic and tourists marks, public transport accessible for 
disabled, parking, accessible path-ways and sight-seeing, services of board 
and accommodation, including supportive communication for persons with 
perception problems, mutual positive attitudes;

• compensative and adaptive tools and instruments: types of wheelchairs, han-
d-bikes, tandems, mono-skies, accessibility for assisted dogs, tolerance to 
individual assisted tools (prostheses, hearing aids, visual compensative aids). 

In spite of the predominant attention is paid to external factors of accessibility 
real participation depends on intrinsic motivation, too, even if background of in-
dividual’s intrinsic motivation is influenced with historically determined and deve-
loped environment. Every human being is influenced, formed and socialized with 
environment he/she has been living since early childhood up to terminal life period. 
The equal principle is naturally functioning during life-span of all persons inclu-
ding persons with disability, of course. Individual is determined with biological pre- 
-positions (e.g. somatotype, physiology capacity, quality of perception, cognitive le-
vel, etc.). In summary individual capacity is cohesive composition of abilities and 
limits developed first of all in microsystem (the basic family unit). Even the family 
context (either biological or foster family) is crucial for participation in leisure physi-
cal activities, sports and tourism due to generation transmission, family interests and 
attitudes, broader environment systems influence the family micro-unit. Related to 
circular model of environment (Bronfenbrenner, 2001, in Bugatko, Daehler, 2001, 
p. 8) participation in physical activities are connected with legislation, governmental 
and municipality policy, economy status and transport system, sport facility, co-
unselling, education policy and a lot of other components (see Figure 1). Even the 
family (and individual) is responsible there is necessary to develop and/or improve 
the components in all circles in environmental system (Válková, 2010).

According external factors of accessibility individuals can select appropriate ac-
tivities in wide spectrum of chances: from tourism for all, for fun to education, 
knowledge, skills, or to competitive outdoor activities and personal challenges. Real 
examples of the projects oriented on accessibility of countryside and mountains, 
travel agencies, travelling and camping volunteers inclusive groups as well wheelchair 
iron-man competitions, top mountains climbing or extreme crosses are prepared for 
next publishing (Czech environment). It would be good to compare experience from 
both countries: Czech Republic and Poland.
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Figure. 1. Circular model of environment influence 
Source: Válková, 2010 according to: Bugatko & Daehler, 2001, p. 8.

CONCLUSION

Recent and future trends of tourism development seems to be – accessibility for all 
including persons with phenomenon “the other.” Rights for participation in active 
leisure time are confirmed in European and National Legislation as physical acti-
vities, sports and tourism are considered as important part of life-span and wellbe-
ing of every individual. Tourism concludes biological, historical and psycho-social 
aspects. The main intention of participation is “independent living” approach. To-
urism can be realized – according accessibility and individual’s selection – in 3 basic 
domains: top competitive level, school/education level and recreation level, formally 
in segregated, parallel or inclusive setting. Adaptations of communication, attitudes, 
methods, content of programs and technique conditions are important and those 
adaptations need to respect the limits and abilities of participants. Real adaptation 
of external determinants (field environment; communication and transfer of infor-
mation, knowledge and attitudes; compensative and adaptive tools and instruments) 
are strongly important and can influence on internal (personal) determinants. But 
– personal determinants, like acceptance of abilities and limits, motivation and effort 
to master it are crucial. Internal adaptations are only in the hands of individuals, 
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external ones has to be improved by governmental inclusive policy, local representati-
ves, civic organizations (mostly with European grants and sponsors) and enthusiastic 
volunteers.
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TOURISM FOR ALL: CHALLENGE FOR PERSONS  
WITH DISABILITY

Keywords: tourism for all, persons with disabilities, legislation, adaptation, personal  
determinants

Abstract: The trends of tourism for all, including persons with disabilities, are visible both 
in the Czech Republic and in Poland, being reflected in the literature. However, publica-
tions presenting evidence-based research are still missing. In the paper, the authors refer 
to the issue, focusing on the explanation of principles, planning to deepen the focus in the 
forthcoming research. The United Nations Charter of Human Rights, issued in 1948, is 
mentioned as the first official modern document in which rights, freedom and obligations of 
‘different people’ were defined with regard to political, social, and economic domains. The 
next important initiative was the Decade of People with Disabilities (1981–1991). The issue 
of physical activity and sport of persons with disabilities was stressed in the European Charter 
of Sports for All: Handicapped People (1987). All types and forms of physical activities are 
possible to be realized in the separate, parallel, and inclusive environments. Tourism and its 
accessibility for persons with disabilities should be accepted as the recent and future trend. 
Adaptation of communication, attitudes, methods, content of programs and technique con-
ditions is important and has to respect the limits and abilities of the participants, but personal 
determinants are crucial.
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TURYSTYKA DLA WSZYSTKICH WYZWANIEM  
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Słowa kluczowe: turystyka dla wszystkich, osoba niepełnosprawna, prawo, adaptacja, wa-
runki osobowościowe

Abstract: Trendy w zakresie turystyki dla wszystkich, tj. dotyczącej również osób niepełno-
sprawnych, są dostrzegalne zarówno w Republice Czeskiej, jak i w Polsce. Można je znaleźć 
w literaturze przedmiotu, lecz nadal brakuje stosownych badań empirycznych. Autorka ana-
lizuje zasady turystyki dla wszystkich na podstawie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka 
ONZ z 1948 roku. Równie ważne w tym zakresie było ustanowienie Dekady Ludzi Niepeł-
nosprawnych (1981–1991). Problem aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych został 
podkreślony także w Europejskiej Karcie Sportu dla Wszystkich z 1987, w dziale „Ludzie 
upośledzeni”. Autorka zakłada iż wszystkie formy aktywności są możliwe do zrealizowania  
w przypadku osób niepełnosprawnych, stąd dostępność turystyki dla osób niepełnospraw-
nych jest współczesną, jak i przyszłą tendencją. W tym zakresie ważne są: postawy, meto-
dy, programy i warunki, lecz najważniejsze są osobiste czynniki warunkujące aktywność tej  
grupy ludzi. 

ZN_Pedagogika_2016_12_2.indb   210 2016-06-03   14:01:42



ZN_Pedagogika_2016_12_2.indb   281 2016-06-03   14:01:42



  

 

 

ZN_Pedagogika_2016_12_2.indb   282 2016-06-03   14:01:42


