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WSTĘP

Od zarania dziejów pedagogika interesowała się przede wszystkim wychowaniem 
i kształceniem dzieci i młodzieży, jednak z czasem rozszerzyła swój zakres za-

interesowań o problematykę osób dorosłych. Pytania o to, jak wychować człowieka, 
tak by osiągnął pełnię swoich możliwości życiowych, jakie dać mu w dzieciństwie 
podstawy, by wiódł w okresie dojrzałym satysfakcjonujące życie, będąc jednocze-
śnie dobrze wykształconym i kulturalnym człowiekiem, należą do kategorii tych, 
z którymi ludzkość mierzy się od starożytności. Wówczas twierdzono, iż działania 
pedagogiczne dotyczą człowieka w młodszym okresie życia, a obowiązkiem osób już 
ukształtowanych, dorosłych jest takie tego czynienie, by działać dla dobra jednostki. 
Dziś ta postawa jest już nieaktualna. W dzisiejszym świecie, jego realiach podziela-
my przekonanie, iż człowiek „kształtuje się” od urodzenia aż do śmierci, przez co 
procesy związane z pedagogizacją dotyczą również osób dorosłych. Zatem wycho-
wanie i kształcenie to procesy nigdy niekończące się w toku jednostkowego życia.  
W pedagogice zauważamy jednak przesunięcie w zakresie kreatora działań związanych  
z tymi procesami. O ile w dzieciństwie są to osoby trzecie – rodzice, nauczyciele czy 
inni znaczący ludzie dla dziecka, tak w okresie dorosłości akcent działań przesuwa 
się na postępowanie autokreacyjne – to jednostka w znacznej mierze sama kształtuje 
procesy samowychowania i autoedukacji. Niniejszy Zeszyt został poświęcony tym 
aspektom pedagogiki, które dotyczą osób dorosłych. Otwiera go dział poświęcony 
kwestiom metodologicznym, bez których żadne badanie pedagogiczne (i nie tylko) 
nie byłoby sensowne. Druga część została poświęcona współczesnym problemom do-
tykających osoby dorosłe. W części trzeciej analizowane są kwestie dotyczące miejsca 
pracy, podczas gdy część czwarta w całości poświęcona została problemom związa-
nym z zawodem nauczyciela. Część piąta omawia problemy osób dojrzałych, podczas 
gdy szósta, kończąca niniejszy Zeszyt, analizuje kwestie związane z aktywnością wol-
noczasową osób dorosłych.

W części 1, tj. zawierającej metodologiczne i badawcze aspekty działalności peda-
gogicznej, autorzy omawiają kwestie związane z przeprowadzaniem badań na polu 
współczesnej pedagogiki. Badania to nic innego jak racjonalna droga rozwiązywa-
nia problemów. W tym celu kluczową kwestią jest właściwe postawienie problemu 
badawczego. By badacz mógł to zrobić, musi sprawnie i precyzyjnie posługiwać się 
językiem, stanowiącym nośnik jego myśli. Jest to kwestia szczególnie paląca, gdyż 
jak twierdzi Krystyna Duraj-Nowakowa na łamach niniejszego Zeszytu, użycie języ-
ka w kontekście myślenia i działania człowieka stanowi tzw. problem wyzerowany,  
tj. nieobecny w literaturze przedmiotu. By badania pedagogiczne miały sens, badacz 
może przyjąć pozycję zewnętrzną (tj. obserwatora badanych faktów lub zjawisk), 
jego badanie może mieć charakter uczestniczący lub też badacz może nastawić się 
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10 Aleksandra Kamińska

na odnalezienie związków istotnych nie tyle dla teorii, co dla praktyki pedagogicznej 
(Stanisław Palka). 

Dorosłość, jak wykazują Autorzy artykułów w niniejszym Zeszycie, pociąga za 
sobą wielość, niejednokrotnie nieznanych wcześniej problemów. Szczególnym z nich 
wydaje się być nieznane wcześniej, a dzisiaj dominujące funkcjonowanie człowieka 
w dwóch wymiarach – realnym i wirtualnym. Problemom z tego typu funkcjono-
waniem, nowym w dziejach ludzkości, został poświęcony tekst Janusza Morbitzera. 
Jak każda rzeczywistość, funkcjonowanie w tak zarysowanym, dwuwymiarowym 
świecie stwarza nowe możliwości, ale i nowe zagrożenia. Autor podkreśla, iż nowy 
świat uwalnia człowieka od konieczności zapamiętywania czegokolwiek, gdyż każda 
potrzebna informacja jest natychmiast dostępna. Tym samym istotniejsze od umie-
jętności zapamiętywania staje się sprawne poruszanie w gąszczu informacyjnym. 
Brak zapamiętywania pociąga za sobą, niestety, daleko idące skutki. Należą do nich  
m.in. zanik zdolności do głębokiej refleksji oraz osłabienie kondycji – zarówno inte-
lektualnej, jak i aksjologicznej współczesnego człowieka. Tym samym rozleniwienie 
dotknęło sfery najbardziej kluczowej pod kątem dalszego rozwoju cywilizacji ludz-
kiej. Kolejne teksty (Anny Batiuk, Aleksandry Kamińskiej i Anny Dudak) zosta-
ły poświęcone przemianom, jakie pod wpływem przejścia do epoki ponowoczesnej 
ogarnęły współczesną rodzinę. Rodzina ta nie przypomina już swoich wcześniejszych 
pierwowzorów, tj. rodziny przednowoczesnej i nowoczesnej, które opierały się na 
trwale ustalonych i niezmiennych rolach (m.in. roli ojca jako głowy rodziny i matki 
jako jej strażniczki). Rodzina współczesna odrywa się od tradycji – zamiast żyć prze-
szłością kieruje swoją aktywność ku przyszłości. Zmienia się również jej struktura 
– przestaje być rodziną wielopokoleniową z dużą ilością dzieci, na rzecz wspólnoty 
małej, złożonej z matki, ojca i nielicznego potomstwa. Tym samym przestaje być 
wspólnotą, a zaczyna podzielać cechy zrzeszenia. Również jednostka, mimo że nadal 
ceni rodzinę, coraz bardziej wyzwala się spod jej więzów, kierując swoją aktywność ku 
realizacji indywidualnych planów. Współczesna rodzina coraz bardziej widziana jest 
nie przez pryzmat jej interesów jako wspólnoty, ale poprzez pryzmat indywidualnych 
interesów tworzących ją osób. Współczesna rodzina, jak wspomniano powyżej, nie 
opiera się już na stereotypowo postrzeganych rolach matki i ojca. We współczesnym 
świecie kobiety są coraz bardziej aktywne poza jej strukturami, a partnerzy coraz 
częściej wymieniają się rolami wewnątrz rodziny. Ta sytuacja ma wiele stron pozy-
tywnych, do których należą m.in. możliwości samorealizacji kobiet na rynku pracy 
oraz aktywny udział mężczyzn w wychowaniu dzieci. Do negatywnych aspektów 
tej sytuacji możemy z kolei zaliczyć przejmowanie przez kobiety cech dotychczas 
przypisywanych mężczyznom, a wśród nich m.in. zachowań agresywnych, które nie 
omijają również rodziny. To kobiety coraz częściej stają się sprawczyniami, a nie ofia-
rami przemocy.

Część trzecia, jak wskazano powyżej, została poświęcona problemom, które spo-
tykają osoby dorosłe w miejscu pracy. By zdobyć pracę, jedną z kluczowych umie-
jętności we współczesnym świecie jest proaktywność, charakterystyczna dla osób 
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nieprzyjmujących biernie otaczającej ich rzeczywistości, tylko chcących ją zmienić 
swoimi własnymi działaniami. Jak odkryła Joanna Wierzejska, jest to postawa cha-
rakterystyczna dla części współczesnych studentów kończących studia wyższe. Osoby 
te cechuje wytrwałość i pomysłowość w budowaniu swojej kariery. Są nastawione na 
wykorzystywanie bezpośrednich kontaktów na przykład w celu zdobycia pracy, jak 
też poszerzają swoje znajomości o osoby, które mogą być pomocne w budowaniu ich 
przyszłości zawodowej. Obok proaktywności w dzisiejszych realiach szczególne waż-
ne wydają się być kompetencje komunikacyjne oraz sposoby komunikacji, również 
te dominujące w poszczególnych grupach wiekowych. W tym kontekście Magdalena 
Wasylewicz skupiła się na różnicach w sposobach komunikowania się między oso-
bami z pokolenia X, Y i Z, wykazując, iż miejsce ważnej dla starszych osób komu-
nikacji face to face zajmuje preferowana przez młodsze pokolenie komunikacja typu 
interace to interface. Autorka podkreśla intensywność i ulotność, które charakteryzują 
współczesne relacje społeczne. Innej natury, choć niezwykle ważne z pedagogicznej 
perspektywy, są problemy adaptacji występujące w grupie imigrantów zawodowych, 
którym swoje badania poświęcił Grzegorz Sanecki, wykazując iż proces adaptacji jest 
etapowy i złożony. Na podstawie przeprowadzonych badań autor stwierdza, iż w pol-
skich realiach dominuje emigracja o charakterze krótkofalowym, polegająca na krót-
kotrwałej zmianie sytuacji życiowej. Ponownie potwierdzone zostało przekonanie  
o pracy Polaków zagranicą poniżej ich kwalifikacji zdobytych w kraju, za które można 
osiągnąć wyższe profity finansowe niż na bardziej prestiżowym stanowisku w Polsce. 
Autor podkreśla, że dla sprawnego przebiegu adaptacji zawodowej za granicą istotna 
jest wiedza dotycząca przyszłych warunków życia i pracy zdobyta już w kraju, a obej-
mująca m.in. konieczność opanowania języka w stopniu komunikatywnym, znajo-
mość realiów prawnych oraz instytucji specjalizujących się w pomocy imigrantom.

Kolejna, czwarta już część Zeszytu została poświęcona rolom współczesnego na-
uczyciela. Autorzy (Małgorzata Kabat, Kazimierz Żegnałek i Ewelina Gutkowska, 
Maria Kocór, Ewa Kochanowska, Andrzej Bulzak, Marta Adamczyk i Marcin Kordek 
oraz Rafał Majzner) są zgodni co do cech i predyspozycji, którymi powinien się on 
wykazywać. Postrzeganie roli nauczyciela od zarania dziejów do dnia dzisiejszego 
łączy wymiar idealistyczny tej roli z realiami dnia codziennego. W sensie idealistycz-
nym podkreśla się misję i autorytet nauczyciela. Jego szczególną rolę w kształtowaniu 
człowieka jako podmiotu, osoby. Kształtując poszczególne jednostki, nauczyciel ma 
pośredni wpływ na przyszłe losy społeczeństwa i Państwa jako całości. Nauczyciel 
powinien być autorytetem dla swoich uczniów, wyrażającym się w tym, iż przekazuje 
powszechnie akceptowane wartości, normy i postawy swoim własnym przykładem. 
Jest on dla ucznia Mistrzem. Na tych mocnych podstawach buduje on szacunek 
wśród swoich uczniów. Nauczyciel jako autorytet osobowy to osoba zachęcająca 
uczniów do działania, do aktywności, wykształcająca w uczniach postawę chęci do 
zmiany otaczającej rzeczywistości (sam też to powinien czynić) oraz wyposażająca 
ich w odpowiednie kompetencje do realizacji tego celu. Nauczyciel, w sensie pozy-
tywnym, wkracza w intymną przestrzeń wychowanka, na tej podstawie poszerza jego 
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12 Aleksandra Kamińska

wiedzę, buduje spektrum doświadczeń i rozwija niezbędne kompetencje. Nauczy-
ciel od zarania dziejów do współczesności bycie przewodnikiem ucznia – prowadzi 
go po ścieżkach edukacji, pomaga odkrywać i wzmacniać jego atuty oraz pracować 
nad doskonaleniem jego słabszych stron. W tym znaczeniu nauczyciel odpowiada za 
wszechstronny rozwój ucznia. Opisany powyżej nauczyciel postrzega swoją profesję 
nie jako zawód, lecz jako misję. Dobry nauczyciel to przede wszystkim nauczyciel 
świadomy swojej roli. Wzorzec osobowy nauczyciela jest uzupełniany o jego prak-
tyczne działania w zakresie doskonalenia swojego warsztatu pracy. W tym wymia-
rze następuje zetknięcie powyżej zarysowanego ideału z realiami dnia codziennego. 
Wśród nich dostrzegamy niedofinansowane szkoły, nadmiar obowiązków (szczegól-
nie tych niedotyczących bezpośrednio pracy z uczniem, tj. prac administracyjnych, 
wypełniania dokumentacji itp.) wraz z wciąż stosunkowo niskim uposażeniem, na-
rażenie na duży stres oraz wypalenie zawodowe. W wyniku tego w profesji nauczy-
cielskiej szczególnym problemem wydaje się być motywowanie nauczyciela do dal-
szej pracy, wysiłku, rozwoju, które wciąż stykają się z codzienną rutyną, monotonią  
i przeciążeniem codziennymi obowiązkami. Remedium na tę sytuację powinniśmy 
odnajdywać zarówno w teoretycznych rozważaniach pedagogicznych, jak i w dzia-
łaniach władz oświatowych (nadzoru pedagogicznego), który będzie z jednej strony 
wyrozumiały dla działań, potrzeb, ale także warunków pracy nauczycieli, jak i będzie 
wymagał od nich osiągania mistrzostwa w swoich działaniach zawodowych. 

Dojrzałość, czyli najpóźniejszy okres egzystencji jednostki, jest dziś postrzegana 
w zupełnie inny sposób niż jeszcze dwadzieścia czy trzydzieści lat temu, kiedy to od 
osoby starszej oczekiwano wycofania się z aktywnego życia społecznego i ewentu-
alnego poświęcenia się życiu rodzinnemu (np. pomocy w wychowywaniu wnuków 
czy innych form opieki nad członkami rodziny) lub zadbania o stan pogarszającego 
się zdrowia. Dziś popularność zdobywa inny model seniora, który jest (lub ma bądź 
chce być) osobą aktywną. Taka osoba w jesieni swojego życia ma czas, by poświęcić 
się pasjom, na które wcześniej nie starczało czasu, bądź rozwinąć nowe zaintereso-
wania. Ku temu niezbędne są wcześniejsze podstawy dotyczące umiejętności ucze-
nia się. Uczenie się w wieku starszym ma charakter nieintencjonalny, nieformalny  
i zwykle oparte jest na procesie doświadczania (Agnieszka Kozerska). Człowiek star-
szy jest wyposażony w szereg doświadczeń życiowych oraz w głębokie, niejednokrot-
nie nieuświadomione pokłady wiedzy. To jego przewaga nad młodszymi adeptami 
procesu uczenia się, gdyż mimo iż wykazuje się on słabszą pamięcią, a na uczenie się 
musi poświęcić więcej czasu niż osoby młodsze, to jednak do już zdobytej wiedzy  
i doświadczeń w łatwiejszy sposób od ludzi młodszych jest w stanie dołączać nowe 
elementy wiedzy, na tej podstawie tworząc nowe jej pokłady. Jest to przydatne  
w każdej sferze aktywności społecznej osoby dojrzałej, jednak szczególnym wyzwa-
niem dla tej grupy osób jest edukacja medialna. Seniorzy, szczególnie ci zamiesz-
kujący w dużych ośrodkach miejskich, są coraz bardziej świadomi przenoszenia się 
znacznej części aktywności człowieka do mediasfery. Są również świadomi, iż brak 
uczestnictwa w życiu wirtualnym naraża ich na wykluczenie. Stąd obserwujemy 
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wzrost popularności wśród osób z tej grupy wiekowej zajęć z zakresu edukacji me-
dialnej, o czym na łamach niniejszego Zeszytu pisze Marta Wrońska. 

Niniejszy Zeszyt kończą dwa teksty skupiające się na problematyce aktywności 
w czasie wolnym osób dorosłych. W pierwszym z nich Krzysztof Widawski, Piotr 
Oleśniewicz i Julita Markiewicz-Patkowska poruszają nowy obszar zainteresowań 
adresowany do osób dorosłych, jakim jest enoturystyka, czyli turystyka połączona 
z konsumpcją win. W drugim tekście z tego działu Soňa Jandová, Tomáš Dohnal 
i Petr Zappe poruszają istotność aktywności fizycznej dla osób zatrudnionych  
w administracji państwowej, która wpływa nie tylko na ich dobrostan zdrowotny, 
ale również na podejmowane decyzje na polu zawodowym. 

Problemy życiowe osób dorosłych, ich problemy na rynku pracy, specyfika zawo-
du nauczyciela, wreszcie problemy osób starszych czy też sposoby spędzania czasu 
wolnego, wzbogacone o rozważania metodologiczne wyrażają pełnię egzystencji osób 
dorosłych w wymiarze pedagogicznym. Tym samym oddajemy do Państwa rąk kolej-
ny już Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Humanitas Pedagogika z nadzieją, iż zechcą 
Państwo zapoznać się ze złożonymi do niego tekstami oraz że pobudzą one Państwa 
do dyskusji z Autorami, wzbogacając nasze wspólne przemyślenia nad problematyką 
egzystencji osób dorosłych we współczesnym świecie. 

Aleksandra Kamińska
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Krystyna Duraj-Nowakowa*

POZNAWANIE JĘZYKOWEGO OBRAZU  
ŚWIATA I LUDZI

WSTĘP: DYSKUSJA NA TEMAT EPISTEMOLOGICZNYCH 
PODSTAW PROBLEMATYKI

Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na znaczenie języka dla opi-
su efektów poznania jako obrazu świata i w nim ludzi. Chodzi nam zarówno  

o przesłanki naukowego poznawania, jak i poznania dla celów dydaktycznych, czyli 
tzw. próbnego w toku edukacji (Denek, 2006, s. 41–118). Są one bowiem w pro-
cedurze analogicznej. Od punktu widzenia i jego wyrazu językowego zależą rezul-
taty poznawcze, pozyskiwane studyjnie i/lub empirycznie. Zatrzymajmy tu uwagę 
na przesłankach wyprowadzanych tylko z metody studium literatury przedmiotu 
naszych zainteresowań. Przy tym istotne jest podkreślenie, iż szukamy – w analizach  
i interpretacjach – odpowiedzi na pytanie problemowe o istotę poznania językowego 
obrazu rzeczywistości wedle preferowanego paradygmatu metodologicznego, który 
wywodzi się z ogólnej teorii systemów, zwanej systemologią, czyli nauką o systemach 
(Denek, 1999, s. 9–46; Duraj-Nowakowa, 1992; Duraj-Nowakowa, 1997).

Niniejsze opracowanie autorskie podejmuje próbę rozwiązania zasygnalizowanego 
w tytule problemu z myślą o przydatności dla pedagogów w naszych pracach po-
znawczych i dydaktycznych. Autorska wizja – pedagoga i zarazem polonistki – wy-
nika ze specyfiki wybranej metodyki poznania przez studium przypadku na podsta-
wie analizy wyselekcjonowanych celowo materiałów literaturowych. Tekst jest także 
rezultatem długotrwałych praktyk edukacji w szkolnictwie wyższym i doświadczeń 
będących skutkiem poznania zarazem dla celów naukowych. Przedstawione wyniki 
ze znajomością tego piśmiennictwa pozwalają na uogólnienia i wnioski, a nawet po-
stulaty zmian w pedagogice (Denek, 2014). 

Przy tym – tytułem już wprowadzenia rzeczowego: teoretycznego i metodologicz-
nego – trzeba zaznaczyć, iż w procesie poznawania języka obserwuje się brak jedno-
znacznie sformułowanych założeń epistemologicznych, a jeśli już autorzy podejmują 
takie zadanie, to pozostają najczęściej pod wpływem tez wyłonionych na podstawie 
jakiejś jednej dziedziny bądź dyscypliny poznania, ujawniając pozostawanie pod 
wpływami psychologii, socjologii czy pedagogiki. Mankamentem tak określonych 

* Akademia Ignatianum w Krakowie.
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założeń jest ich jednostronność, trudność w adekwatnym do potrzeb transferze, nie-
łatwe dostosowanie do potrzeb lingwistyki i swoisty eklektyzm epistemologiczny 
(Zgółka, 1988). 

Jeśli metodologię ogólną nauk traktować jako wyraz kultury naukowej, to reflek-
sje metanaukowe o metodologii szczegółowej są wyrazem tej kultury. Samoświado-
mość metodologiczna ma w przeważającej mierze charakter refleksyjny, właśnie me-
tanaukowy, ponieważ dotyczy pojęć i terminów, definicji i twierdzeń, czyli szeroko 
rozumianego języka nauki, który sprzyja zdobyciu jej samookreślenia, czyli zbudowa-
nia tożsamość (Denek, 2011, s. 119–134). Zatem poziom wiedzy metodologicznej, 
stopień umiejętności jej stosowania w badaniach naukowych, jakość metodologicz-
nych postaw emocjonalno-motywacyjnych decydują o efektywności poznania rze-
czywistości. Nadto nieustające narastanie wiedzy generuje co jakiś czas potrzebę jej 
nowego uporządkowania, systematyzacji twierdzeń i konieczność weryfikacji, które  
z hipotez mogą stać się twierdzeniami – a może nawet prawami naukowymi, które 
zaś pozostają w zawieszeniu, a które będą definitywnie odrzucone jako fałszywe. 

Nasze opracowanie pozostaje w związku z potrzebami myślenia o języku współ-
czesnej pedagogiki, który to problem zaliczyć należy do tzw. wyzerowanych, czyli 
nieobecnych lub za mało obecnych w literaturze podmiotu i przedmiotu poznania 
naukowego. Tę problematykę w monografii na użytek pedagogiki podejmuje, co jest 
rzadkością, egzem-plum T. Hejnicka-Bezwińska (2008).

WYBÓR PARADYGMATU SYSTEMOLOGICZNEGO  
DO POZNAWANIA ŚWIATA I CZŁOWIEKA

Szukając rodowodu jednego z nowszych paradygmatów metodologii poznania, 
odnajduję je w humanistycznym, głównie językoznawczym, rodowodzie para-
dygmatu systemowości ujęć, czyli podejść poznawczych. Jego powstanie i rozwój 
odbywały się etapami – najpierw subparadygmatu strukturalistycznego, a potem –  
strukturalno-funkcjonalnego, czego dowodzą pomnikowe dzieła takich uczo-
nych, jak: F. de Saussure, N.A. Chomsky, R. Jakobson, że przedstawimy nazwi-
ska twórców, uwzględniając chronologię działalności wymienionych autorów 
(Chomsky, 1982). Tu zaznaczyć trzeba, iż oba subparadygmaty: strukturalistyczny  
i strukturalno-funkcjonalny – jak okazało się z czasem – stały się zaczynem dla praw-
dziwie wielkiego wzorca poznawania świata i człowieka, jakim okazał się w naszym 
stuleciu model systemowy. O wielkości, randze i znaczeniu tego paradygmatu nau-
koznawcy wypowiadają się jako o tak istotnym, iż wymieniają go jako jeden z trzech 
(M. Bunge) lub jeden z pięciu wielkich modeli poznawania świata (A.J. Bahm) (ich 
charakterystyki zob.: Duraj-Nowakowa, 2005). 

Zainteresowanie naukowe poznaniem mechanizmu i procesu nabywania języka  
w kontekście osobniczym sięga odległych czasów, o czym zaświadczają wieloletnie 
prace publikowane przed kilku dziesiątkami lat. Mimo upływu czasu zjawisko to 
(wciąż raczej osobno niż zespołowo i interdyscyplinarnie oraz całościowo) badają spe-
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cjaliści z różnych dziedzin, dyscyplin i subdyscyplin. Nadal postępuje rozdrobnienie 
poletek poznania i kreowania nowych nazw (por. lingwistykę pedagogiczną), zamiast 
podejścia interdyscyplinarnego (Duraj-Nowakowa, 2008). 

Dlatego w kontekście systemologii dostrzegam najpilniejszą potrzebę komplek-
sowych badań inter- i multidyscyplinarnych (łącznie, wespół, jednocześnie) oraz 
transdyscyplinarnych (Duraj-Nowakowa, 1996). W tym kontekście zdaję sobie jed-
nocześnie sprawę z trudności, na jakie taki zespół naukowców napotka tu i teraz: 
w Polsce podlegającej transformacjom ustrojowym; za słabej ekonomicznie, niedo-
finansowanej nauki; w państwie, którego władze wciąż za mało przejęte są stanem 
edukacji humanistycznej przyszłych pokoleń Polaków. Prowadziłam bowiem kilka-
naście edycji prac zbiorowych, spośród których tylko mniejsza część zdobyła rangę 
prac rzeczywiście zespołowych.

Zgodnie z kryteriami całościowego systemowego poznawania świata przez wydziela-
nie ze wszystkich zjawisk tylko takich, które uwzględniają, że:

• system składa się z dających się zidentyfikować elementów;
• pomiędzy różnymi elementami istnieje przynajmniej jedna dająca się ziden-

tyfikować zależność; zaś
• niektóre zależności implikują inne, nowe, wedle zasady tzw. równowagi dy-

namicznej (Duraj-Nowakowa, 1992).
Systemowość poznawania świata skutkuje właśnie systemowym postrzeganiem także 
szerszego tła, czyli ludzkiej cywilizacji i kultury. O ile cywilizację pojmuje się jako 
metodę ustroju życia zbiorowego, to zaznacza się ponadto – co ma swą wagę też dla 
dydaktyki – nie tylko dla nauk pedagogicznych w ogólności, iż cywilizacja: 

• to całość społeczno-kulturowa charakteryzująca się pewnym zbiorem powią-
zanych ze sobą logicznie i historycznie cech kulturowych;

• jako najmniejsza jednostka, w obrębie której proces historyczny jest zróżni-
cowany i daje się studiować;

• cywilizacja to złożona całość,
• cywilizacja jako ogół właściwych społeczeństwom cech o wyższym stop-

niu rozwoju.
Pojęcie cywilizacji w pierwszym rzędzie przywodzi na myśl pewien poziom 

rozwoju technicznego (rozróżnia się cywilizację epoki kamienia i epoki żelaza, 
a dziś – epoki węgla, ropy naftowej i epoki atomowej), następnie pewną for-
mę kultury (np. cywilizacja grecka), jeśli przyrównamy cywilizację do człowieka, 
to technika stanowi jej ciało, zaś kultura uosabia jej duszę. Takie podejście do 
przedstawionych pojęć pozwala na podkreślenie, że edukacja jest istotną częścią 
cywilizacji i kultury (Marody, 1987). 

Natomiast pojęcie edukacji w historii nauki i pedagogiki jest różnie rozumiane 
i rozmaicie definiowane. Jedni kojarzą je tylko z wykształceniem, inni – szerzej –  
z wychowaniem w ogólności. Skorzystajmy z sugestii klasyka, gdy zaznaczał, że:
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Upowszechnia się szerokie rozumienie tego terminu jako oznaczającego ogół proce-
sów oświatowo-wychowawczych, obejmujących kształcenie i wychowanie oraz szero-
ko pojmowaną oświatę (Okoń, 1996, s. 64). 

Zwykle podkreśla się, że edukacja to szeroko rozumiane wychowanie, ale głównie 
pod względem umysłowym, wykształcenie, nauka, uczenie się. Może to być również 
(wciąż pozostająca w rażącej dysproporcji) edukacja szkolna, pozaszkolna, w tym  
i domowa (Denek, 2012, s. 21–82). 

Następny termin dla pojęcia edukacja to przymiotnik „edukacyjny”, który określa 
się jako dotyczący edukacji, wychowawczy, na przykład nasz polski system edukacyj-
ny. Natomiast termin „edukować” to tyle, co wychowywać, ale głównie pod wzglę-
dem umysłowym, kształcić, uczyć – uczyć się (na przykład: wszechstronnie eduko-
wany; edukowała go ulica.)

Najbardziej szeroką, ale też dawniejszą definicję edukacji znajdujemy w filozofii, 
gdzie edukacja (przypomnijmy: z łac. educere – prowadzić, educatio – wychowanie) 
to czynność kształtowania dziecka i kierowania nim do osiągnięcia wieku dojrzałe-
go. Termin edukacji (już przez swoją etymologię) obejmuje aspekty: intelektualny, 
psychiczny oraz moralny, podczas gdy uczenie ogranicza się do aspektów intelek-
tualnych wychowania przez pomijanie jego aspektu etyczno-moralnego (Kamińska, 
2014, s. 181–270). Dlatego też zasady edukacji zmieniane są w zależności od wyzna-
wanej koncepcji człowieka i jego przeznaczenia, celu działalności życiowej (Didier, 
1992, s. 81–82).

Chociaż współczesna cywilizacja, wymagająca specjalistów, dostarcza wiedzy coraz 
bardziej technicznej i „wyimkowej”, fragmentarycznej, to jednak tylko wychowanie 
humanistyczne i nauczanie – uczenie się ogólnokształcące może ukształtować cało-
ściowo ludzi zdolnych do bezustannego przekwalifikowywania się w miarę nieprze-
rwanego rozwoju i postępu techniki oraz zachodzących we współczesnym świecie 
zmian. Celem tak szeroko rozumianej edukacji jest po pierwsze wychowywać, po 
drugie zaś – przystosowywać do życia w społeczności i po trzecie – kształtować wolny 
i osobisty osąd, tożsamość osoby, jej wyemancypowanie na podstawy wiedzy etycznej 
(Rzepa i Frydrychowicz 1988).

Przedstawione definicje przybliżają nas do wyjaśnienia pojęcia edukacji celem 
rozumienia w poznawaniu świata i człowieka, a także ułatwiają tworzenie mode-
lowych systemów edukacyjnych. Na kształt tych systemów mają wpływ wielorakie 
czynniki i uwarunkowania związane ze zhierarchizowanymi: nadsystemami eduka-
cji – cywilizacyjnymi i kulturowymi, społecznymi i państwowymi, systemami edu-
kacji i jej podsystemami, na przykład kształcenia i pracy nauczycieli albo edukacji 
uczniów (Laszlo, 1978).

ZN_Pedagogika_2016_13.indb   20 2016-06-02   19:25:23



21Poznawanie językowego obrazu świata i ludzi 

MODEL POZNAWANIA JĘZYKOWEGO  
OBRAZU ŚWIATA

Tytułowa kwestia niniejszego tekstu nabiera w tym kontekście i konsytuacji wymiaru 
dwojakiego. Okazuje się bowiem, iż poznawanie świata i człowieka podlega wpły-
wom wzorca naukowego, zaś wzorzec badań naukowych dotyczy poznawania języ-
kowego obrazu tego świata. Jeżeli mogłyby one uzyskać postać systemową, to winny 
wykorzystać od dawna znane teorie o języku jako przedmiocie nabywanej wiedzy – 
ujmowanym od strony jego użycia, wtopionego w sytuację społeczną i powiązanego 
z rozwojem poznawczym (Doroszewski, 1982). 

Tytułem rzeczowego wprowadzenia zaznaczmy rozumienie tu poznawania  
i poznania społecznej praktyki edukacyjnej. Obrazowy termin „poznawcze po-
znanie przez oswajanie świata” jest stosowany w poznańskiej szkole filozoficzno- 
-metodycznej. Podstawy teoretyczne dla takiego myślenia o poznawaniu i poznaniu 
znajdujemy w teorii kultury Jerzego Kmity (1976). Termin ten koresponduje z trak-
towaniem nauki jako zjawiska mającego swoje uwarunkowania i skutki społeczne, co 
pozwala na historyczne ujmowanie ewolucji tożsamości pedagogiki. Współcześnie  
z terminem „poznanie” wiąże się kilka znaczeń; dla pedagogiki w niniejszym tekście 
najistotniejsze są dwa:

1. Poznawanie i rozumienie jako świadoma czynność uzyskania danych, pozy-
skiwania informacji, zdobywania wiedzy o jakimś fragmencie rzeczywistości 
i/lub jego szczegółowym obiekcie. Poznanie może być naturalną czynnością 
w procesie uczenia się, może też być działaniem celowo zorganizowanym, 
obejmującym dwie grupy procesów: poznania pedagogicznego oraz pozna-
nia dydaktycznego, tzw. próbnego. 

2. Poznanie rozumiane jako rezultat poznania, czyli procesu gromadzenia da-
nych, informacji i wiedzy, kodowania ich, przetwarzania i wytwarzania no-
wej wiedzy. 

Sam akt poznania i jego rezultaty mogą być przedmiotem odrębnej czynności po-
znawczej i tak właśnie swój przedmiot ujmuje epistemologia (teoria poznania). 

Wiedza o języku jako instrumencie zarazem i funkcji umysłu, który z natury swej 
jest kreatywny, generatywny (Kurcz, 1983, s. 41–43) pozwala na twórcze użycie wie-
dzy pozajęzykowej, czyli wiedzy o świecie, niezależnie od istniejących bodźców, tzn. 
że za pomocą języka można wyrazić wszystko to, o czym się myśli, i odwrotnie: to, o 
czym się mówi, może wpływać na dalsze myślenie. Kreatywność poznania zatem tkwi  
w relacji między językiem a wiedzą o świecie, tkwi ona w ich współfunkcjonowaniu. 
Nie tylko małe dziecko ma często więcej do powiedzenia, niż może to wyrazić za 
pomocą dostępnych mu środków językowych. Hipotezą godną weryfikacji byłoby 
sprawdzenie zasadności oceny tych możliwości, także u naszych studentów i wśród 
nas – nauczycieli akademickich (Lindsay i Norman, 1984). 
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W gruncie rzeczy poznawanie językowego obrazu świata i ludzi oznacza wcho-
dzenie w interakcje z tym światem i ludźmi, jako że w toku tych interakcji człowiek 
poznaje otoczenie społeczne i przyrodnicze. O ile bowiem do niedawna u podstaw 
badań nad rozwojem społecznym leżało przekonanie o aspołeczności czy presocjal-
ności dziecka, to obecnie – począwszy od lat siedemdziesiątych XX wieku – dziec-
ko uznaje się za „zorientowane społecznie”, co odbywa się na podstawie interakcji  
z rówieśnikami i dorosłym (Dudzik, 1982; Rittel, 1994b). 

Ale poznawanie świata i człowieka nie może odbywać się li tylko za pośrednic-
twem języka, nawet wówczas, gdy jest on pojmowany dwufunkcyjnie – jako poma-
gający w stworzeniu obrazu rzeczywistości i modelujący tę rzeczywistość (Pasterniak, 
1978). Bowiem w przyjętym kontekście naczelnych idei paradygmatu systemowe-
go tytułowe zagadnienie widać inaczej, który to systemowy punkt widzenia wynika  
z założeń wybranego wzorca poznania naukowego. 

ZASTOSOWANIE SYSTEMOLOGII DO ROZPOZNAWANIA 
KWESTII JĘZYKOWEGO OBRAZU ŚWIATA 

Systemologia jako nauka o systemach – a w węższym zakresie ogólna teoria syste-
mów – oznacza w toku poznawania zjawiska rzeczywistości ich rozpatrywanie kom-
pleksowe z punktu widzenia globalnej organizacji badanych obiektów i ich wza-
jemnych relacji w procesie funkcjonowania. Systemowe badanie naukowe oznacza 
stosowanie założeń systemologii i procedury badań systemowych, które polegają na 
specyficznym pogłębianiu wiedzy o skomplikowanych obiektach, przy założeniu ich 
całościowości i wzajemnego oddziaływania na inne systemy. Przez system rozumie 
się przy tym zbiór elementów sprzężonych ze sobą w taki sposób, iż tworzą one 
całość wyodrębniającą się w danym otoczeniu (środowisku); system jest splotem 
elementów znajdujących się we wzajemnej interakcji (von Bertalanffy, 1984). Isto-
ta definiowania systemu tkwi więc nie tylko w wyodrębnieniu elementów systemu  
i elementów otoczenia, ale identyfikacji istotnych sprzężeń między tymi elementami 
systemu i istotnych sprzężeń systemu z jego otoczeniem (Duraj-Nowakowa, 1992; 
Rittel, 1996). Od ponad stulecia określa się ten czynnik jako systemologiczny – 
przyjmujemy my – pedagodzy, i zarazem my – poloniści. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w tym kontekście system nie jest prostą sumą 
elementów, ale stanowi ponadto coś więcej. To coś określa się już nie tylko jako 
czynnik entelechiczny* i holistyczny oraz systemologiczny (ich specyfikacje i genezę 
oraz uwarunkowania perspektyw zastosowań por. Pasterniak, 1984). To dzięki nim 
możemy świat pełniej oglądać całościami. 

*  Entelechia (grec. entelèchei – działanie) – filoz. u Arystotelesa – siła (forma) działająca celowo  
w przyrodzie, urzeczywistniająca to, co jest w materii potencjalne, powodująca np. rozwój (roślin  
i zwierząt). 
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Znamy koncepcję myślenia naukowego porównywalnego do czynności sporzą-
dzania mapy, wedle której w znacznej mierze teoria do natury ma się tak, jak mapa 
do krajobrazu. Ale wiedza naukowa, podobnie jak mapa, nie uwzględnia bardzo 
licznych elementów, co jest przyczyną wybiórczości i innej użyteczności praktycznej 
(wyrazistości, czytelności etc.). A z taką wybiórczością mamy do czynienia w prze-
brzmiałym paradygmacie neopozytywistycznym. 

To systemologia mogłaby sprzyjać – jednocześnie – jednemu przedstawieniu przez 
modelowanie mapy rzeczywistości i lepszemu widzeniu rzeczywistości w jej dynami-
ce, złożoności, splocie elementów i detali, relacjach między nimi itp. Zatem w peda-
gogice warto szukać spotkania nie tylko z krajobrazem, ale i z jego systemową mapą.

Systemowa orientacja myślenia i działania wynika z pewnego przesytu tradycyjnym 
ujmowaniem nauk o edukacji, także z wyrazistszego odrywania się pedagogiki od jej 
źródła – filozofii, do której częstsze powroty przez „krytykę rozumu pedagogicznego” 
obserwujemy dopiero od niedawna w literaturze pedagogicznej. Jest to – prawdo-
podobnie – jeden z możliwych środków zaradczych na stan równoczesnej stagnacji  
i kryzysu społeczno-pedagogicznego dekadenckich lat naszego wieku XX. 

Paradygmat systemowy dociera już od dawna (Sarnowski, 1993) do metodyki na-
uczania literatury. Stąd już blisko, coraz bliżej do metodyki nauczania języka. Albo-
wiem spojrzenie systemowe ponownie wiąże człowieka ze światem, w którym żyje, 
gdyż w tym ujęciu człowiek ze świata się wyłania jako system, a zarazem – odzwier-
ciedla jego naturę. Człowiek jest cząstką – by wyrazić się obrazowo – majestatycz-
nej katedry, której ład i prostotę mimo zawiłości szczegółów ogarnąć można jednym 
spojrzeniem. Wszystkie jej części oddają ducha całości. Systemowy obraz człowieka 
przedstawia się na tle siedliska kosmicznego, a fenomen człowieka wyprowadza się, 
odpowiadając na pytanie, skąd pochodzi ludzka świadomość, uczucia, sztuka i język 
właśnie, jak to ujmował E. Laszlo (1978). 

Gdy myśli się o systemowym obrazie świata i człowieka w tym świecie, to wskazuje 
się głównie na trzy cechy paradygmatu: interdyscyplinarność, szeroki – panoramicz-
ny – horyzont myślowy i multidyscyplinarność. 

Zastosowanie paradygmatu systemowego do badań nad kształtowaniem języka 
może dać – jak się wydaje – nowe rezultaty. Dzięki temu możliwe będzie zerwanie  
z ograniczoności perspektyw starego modelu poznania pozytywistycznego. Nie bę-
dzie to li tylko wybieranie badanych zmiennych przy jednoczesnym pomijaniu ca-
łego wachlarza pozostałych zmiennych w liczbie nieskończonej. Nie będzie to po-
znanie wybiórcze ani fragmentaryczne, cząstkowe. Nie będzie to tylko pozorowany 
obiektywizm poznania. Nie będzie mowy o nadużywaniu eksperymentu jako meto-
dy w naukach społecznych najbardziej miarodajnej, a więc optymalnej. Nie będzie 
złudzenia reprezentatywności doboru próby badawczej osób, terenów, placówek. Nie 
będzie przeceniania etapu weryfikacji hipotez w kontekście innych składników pro-
cedury. Weźmy na przykład koncepcję dyskursu akademickiego, który jest jednym  
z akcentów modernizacji procesu dydaktycznego w szkole wyższej. Zrodziła się  
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w toku i następstwie prac studyjnych i doświadczeń jej weryfikacji podczas działalno-
ści w praktyce dydaktycznej uczelni wyższych. Podkreślić trzeba, iż teoretyczną pod-
stawą jest teoria systemów i teoria dyskursów (Rittel, 1996, s. 15–35; Rittel, 1994a,  
s. 9–49, 227–304). 

Warunki systemowego badania procesu kształtowania języka traktowanego jak 
system dotyczą podstawowych etapów procedury analiz, m.in.: 1) określenia obiektu 
poznania jako systemu i jego charakterystykę; 2) analizę struktury i zachowania sys-
temu; 3) projektowanie ulepszeń lub poprawek modelu systemu oraz ich wdrożenie. 

Dzięki systemowemu oglądowi procesu kształtowania języka możliwe może się 
okazać objęcie całego kompleksowego wachlarza zmiennych, tak zależnych, jak i nie-
zależnych. Możliwe będzie poznanie systemów w odróżnieniu od nadsystemów, pod-
systemów i systemów równorzędnego poziomu organizacji. Możliwa będzie obiek-
tywizacja rezultatów poznania. Dobrane osoby i tereny badań nie będą izolowane, 
ale dopełniać będą się mozaikowo. Bardziej możliwe do ujawnienia będą twórcze 
aspekty poznania, zarówno na etapie analizy systemów, jak i otoczenia, sprawdzenia 
warunków terenowych, charakterystyki systemu, jego istoty i treści, określania relacji 
między elementami systemu, budowania planu perspektywicznego i przewidywania 
działania systemu, modelowego eksperymentu i syntezy systemu, tj. analizy interpre-
tacyjnej i wdrożeniowe.  

ZAKOŃCZENIE: SZANSE PRZED SYSTEMOLOGICZNYM 
OBRAZEM ŚWIATA W JĘZYKU 

Konkludując bowiem nasze trzy kierunki myślenia w poszczególnych paragrafach 
tekstu, należałoby postulować w toku kolejnych badań nad językiem uczniów okre-
ślanie przesłanek teoretycznych i metodologicznych o różnym stopniu nadrzęd-
ności, równorzędności, a nawet podrzędności wobec problemu podejmowanego 
celem poznania empirycznego. Studia nad literaturą naukową winny przecież być 
ukierunkowane nie tylko na proste sprecyzowanie stanu badań nad danym proble-
mem, nie tylko na problemowy i krytyczny przegląd stanowisk specjalistów, lecz 
nade wszystko na wybór i charakterystykę przyjętego punktu widzenia. To zaś wy-
maga osobnego sprawdzenia najpierw w toku realizacji w praktyce badawczej, a po-
tem porównania z rezultatami uzyskanymi wcześniej i weryfikowanymi w działaniu 
poznawczym i sprawczym, co okazuje się nieproste. 

Warto byłoby z punktu widzenia obu dyscyplin – filologii i pedagogiki – na ma-
teriale pozyskanym od innych jeszcze autorów, których poglądy znacznie dookreślają 
tu podjęte wątki, je rozpatrywać, co rekomenduję do osobistych lektur i ich przemy-
śleń naszym czytelnikom. 

Albowiem – wieńcząc tekst adresowany do pedagogów – nie wydaje się, aby tu 
było wystarczająco możliwe ukazanie rozległych sensów poszukiwania rozwiązań wo-
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kół podjętego problemu, dlatego dajmy sobie szanse jeszcze innych powrotów do na-
szkicowanej problematyki, akcentując taką potrzebę zapełnienia niedosytu nie tylko 
osobno, ale i może grupowo, a nawet zespołowo, i kiedy indziej.

Pytania o tożsamość naszej dyscypliny naukowego i dydaktycznego poznawania 
w pedagogice i pedagogiki w ich obrazach językowych uznać trzeba za pierwsze, 
więc ponadczasowo, nie tylko okresowo ważkie, a nawet pilne.
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 POZNAWANIE JĘZYKOWEGO OBRAZU  
ŚWIATA I LUDZI

Słowa kluczowe: paradygmat systemologiczny, językowy obraz świata, problemy naukowe  
i dydaktyczne

Streszczenie: Opracowanie tematyki tekstu, pozostając w związku z potrzebami myślenia  
o tożsamości i języku współczesnych nauk, w tym pedagogiki i polonistyki, należy do pro-
blemów tzw. wyzerowanych, czyli nieobecnych lub za mało obecnych w literaturze podmiotu 
i przedmiotu poznania naukowego. Autorski tekst zawiera omówienie kwestii, które stanowią 
jego następujące tezy: 
Wstęp: dyskusja o epistemologicznych podstawach problematyki.

1. Wybór paradygmatu systemologicznego do poznawania świata i człowieka.

2. Model poznawania językowego obrazu świata.

3. Zastosowanie systemologii do rozpoznawania językowego obrazu świata.
Zakończenie: szanse przed systemologicznym obrazem świata w języku dla rozwiązywania 
problemów naukowych i dydaktycznych. 
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LEARNING ABOUT LINGUISTIC REPRESENTATION OF THE 
WORLD AND PEOPLE

Keywords: systemological paradigm, linguistic cognition of world’s representation, scientific 
and didactic problems

Abstract: Deliberations on the main problem of the chapter, expressing the conjunction with 
the needs to reflect on identity and language of contemporary sciences, like pedagogy and 
Polish philology, represent so called “null” problems; in other words: problems which are ab-
sent or not enough present in the subject literature of scientific cognition. The study presents 
the discussion of issues, which build following theses:
Introduction: discussion about epistemological foundations of the main problem.

1. Decision to choose a systemological paradigm to learn about the world and a man.

2. A model of linguistic cognition of world’s representation.

3. The usage of systemology to interpret the linguistic representation of the world.
Conclusion: systemological linguistic world’s representation for solving scientific and didac-
tic problems.
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Stanisław Palka*

METODOLOGICZNE PROBLEMY  
BADAŃ EDUKACYJNYCH

Badania edukacyjne są ważnym składnikiem badań pedagogicznych, bowiem edu-
kacja jest jednym z podstawowych składników dziedziny poznania pedagogiki. 

Stanowisko takie przyjmuję zgodnie z założeniem, że pedagogika nie jest reduko-
wana do nauki o edukacji, ale włącza edukację jako składnik poznania. W ślad za 
tym rozważanie zagadnienia problemów badań edukacyjnych włączam do zakresu 
problemów badań pedagogicznych. Badania edukacyjne wiążą się z edukacją poj-
mowaną jako instytucjonalne, głównie szkolne, wychowywanie (wychowywanie 
moralne, społeczne, estetyczne, zdrowotne), kształcenie (nauczanie i wychowywanie 
umysłowe), samokształtowanie, opiekowanie, stosowanie profilaktyki. Metodologia 
badań pedagogicznych i w niej metodologia badań edukacyjnych wchodzą w skład 
metodologii pedagogiki oraz w niej metodologii edukacji. Obok tego składnika me-
todologia pedagogiki (edukacji) obejmuje system budowania teoretycznej wiedzy 
pedagogicznej (edukacyjnej) oraz system upowszechniania tej wiedzy wśród badaczy 
i praktyków pedagogicznych (edukacyjnych, głównie nauczycieli, wychowawców, 
opiekunów, resocjalizatorów, pedagogów szkolnych, animatorów społecznych, ani-
matorów kultury, trenerów, terapeutów, doradców pedagogicznych).

Uwzględniając w tytule artykułu „metodologię badań edukacyjnych”, koncen-
truję niżej uwagę na metodologicznych problemach, metodologicznych dylema-
tach, metodologicznych ambiwalencjach, metodologicznych perspektywach, a więc 
na stanie rozstrzygnięć badawczych, które albo wiążą się z wyborem jakiejś jednej 
drogi działań ze świadomością istnienia innych dróg (trakt wzdłuż jednej drogi jest 
bezpieczniejszy, ale ograniczany poznawczo), albo dotyczą próby realizacji możliwo-
ści wiązania kilku dróg badawczych, z uwzględnieniem specyfiki odrębności każdej  
z nich. Takie decyzje powinny być podjęte przed rozpoczęciem badań edukacyj-
nych, co wiąże się z opracowywaniem metodologii, określeniem dziedziny poznania 
i sposobów jej osiągania. Niżej analizuję syntetycznie potrzebę rozstrzygnięć w tej 
fazie działań, wybierając 7 problemów metodologicznych w badaniach edukacyj-
nych, wspierając się w tej mierze analizą treści prac metodologicznych oraz własnymi  
doświadczeniami badawczymi.

* Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
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PROBLEM A

Obiektem badań edukacyjnych są zarówno jednostki uczniów i wychowanków, jak 
i ich grupy – klasy, szkoły. W grę wchodzą: ich rozwój; oddziaływania dydaktyczne, 
wychowawcze, opiekuńcze, profilaktyczne szkół; efekty tych oddziaływań; uwarun-
kowania efektów, m.in. indywidualne, rodzinne. Badacz edukacyjny może realizo-
wać aktywność poznawczą, prowadząc badania pedagogiczne, głównie dydaktycz-
ne i z teorii wychowania. Jest to użyteczne poznawczo, ale jednostronne – wszak 
wiele istotnych danych edukacyjnych dostarczyć może wiedza z nauk filozoficznych  
(m.in. z antropologii, aksjologii, etyki, estetyki), z nauk psychologicznych (np. psy-
chologii rozwoju, psychologii wychowania, psychologii edukacyjnej, psychologii 
społecznej, z nauk socjologicznych (m.in. socjologii wychowania, socjologii edukacji, 
socjologii małych grup, socjologii kultury, socjologii mediów). Badacz edukacyjny 
orientuje się w aktualnej wiedzy filozoficznej, psychologicznej, socjologicznej, stara 
się do niej sięgać, ale nie jest specjalistą z badań tych nauk, w związku z tym nie pro-
wadzi badań filozoficznych, psychologicznych, socjologicznych (chociaż może takie 
badania inspirować). Jawi się możliwość prowadzenia badań z pogranicza pedago-
giki i nauk dla niej pomocniczych, w których wspólne działania poznawcze pro-
wadzą pedagog, filozof, psycholog, socjolog – nie „obok siebie”, niezależnie, lecz 
„ze sobą” – związani wspólnym, ogólnym problemem głównym, np. dotyczącym 
rozwijania twórczości uczniów, zmniejszania zjawiska marginalizacji wychowanków 
(np. z powodu niskiego statusu materialnego rodziców, patologii rodzin), profilak-
tyki w zakresie uzależnień uczniów od gier komputerowych, cyberprzemocy wśród 
wychowanków. Do rozstrzygnięcia przez badacza edukacyjnego pozostaje dylemat: 
czy prowadzić wyłącznie badania pedagogiczne, czy inicjować badania z pogranicza 
pedagogiki i filozofii, psychologii i nauk socjologicznych. Ten drugi rodzaj badań 
edukacyjnych może dawać korzystne edukacyjnie rezultaty, ale również użyteczny 
jest pierwszy rodzaj badań.

PROBLEM B

Badania edukacyjne mogą być podejmowane w kilku celach, przede wszystkim: w ce-
lach poznawczych, w celach teoretycznych, w celach praktycznych. Cele poznawcze 
są podstawowymi składnikami metodologii badań pedagogicznych, ale ich osiągnię-
cie umożliwia realizowanie dwóch pozostałych celów: teoretycznych i praktycznych. 
Badania pedagogiczne mogą służyć uzyskaniu danych wzbogacających teoretyczną 
wiedzę pedagogiczną lub weryfikujących aktualny stan tej wiedzy (cele teoretycz-
ne). Badania pedagogiczne mogą służyć uzyskaniu danych wzbogacających praktycz-
ną wiedzę pedagogiczną (cele praktyczne), wiedzę metodyczną. Badacz edukacyjny 
może podejmować decyzję: czy pragnie zdobywać wiedzę przede wszystkim służącą 
wzbogaceniu teoretycznej wiedzy edukacyjnej, czy pragnie uzyskiwać wiedzę uży-
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teczną przede wszystkim dla praktyki edukacyjnej. Uzyskiwanie wiedzy teoretycznej 
osiągane jest głównie w toku badań praktyki edukacyjnej i w tej praktyce jest ta wie-
dza weryfikowana. Uzyskiwanie wiedzy praktycznej wspiera się na dotychczasowej 
wiedzy teoretycznej. Praktyczne efekty są nie tylko użyteczne metodycznie, lecz także 
mogą stwarzać możliwość sprawdzania wiedzy teoretycznej. Ponadto w toku badań 
praktycznych odkrywane są nowe zjawiska i procesy, które mogą dawać impulsy do 
nowych badań teoretycznych – w naukach pedagogicznych istnieje powiązanie teorii  
z praktyką, powiązanie wiedzy teoretycznej z doświadczeniami praktyki. Taka sy-
tuacja może skłaniać badacza edukacyjnego do prowadzenia badań służących uzy-
skiwaniu danych użytecznych zarówno dla praktyki, jak i dla teorii edukacyjnej. 
Ten sposób postępowania służy rozwijaniu pedagogiki będącej nauką teoretyczno- 
-praktyczną, podwaliny nauki teoretyczno-praktycznej, m.in. w dziele rozwoju dy-
daktyki i teorii wychowania, kładzione są przede wszystkim w badaniach edukacyj-
nych, gdzie najpełniej przeplatają się elementy teorii z elementami praktyki.

PROBLEM C

Badania edukacyjne prowadzone są przez pracowników naukowych wyższych uczel-
ni, ale zwykle ci pracownicy nie mają codziennych kontaktów z przedszkolami, 
szkołami podstawowymi, gimnazjami, szkołami ponadgimnazjalnymi, co nie uła-
twia dogłębnych poszukiwań poznawczych. Nauczyciele tych jednostek systemu 
oświatowego mają taki kontakt, ale nie mają zwykle kompetencji i ambicji badaw-
czych, jednakowoż niektórzy nauczyciele i wychowawcy podejmują próby badawcze,  
np. prowadzą badania przy użyciu testów dydaktycznych, prowadzą obserwacje, ana-
lizują dokumentację indywidualną uczniów i wychowanków, przeprowadzają wywia-
dy z rodzicami uczniów i wychowanków a także – co jest godne uznania – uczestni-
czą w „badaniach w działaniu”, wprowadzają innowacje pedagogiczne, zatem jawią 
się możliwości:

• wykorzystywania doświadczeń poznawczych praktyków pedagogicznych 
jako składnika nowej wiedzy o wychowaniu, kształceniu, opiece, profilakty-
ce, a więc traktowania doświadczeń poznawczych praktyków jako użyteczne-
go konstruktu dla teorii i praktyki edukacyjnej – przy naukowej weryfikacji 
tych konstruktów;

• prowadzenia wspólnych poszukiwań poznawczych przez zawodowych bada-
czy naukowych z praktykami przygotowanymi do prowadzenia badań, przy 
partnerskich kontaktach i dialogu poznawczym;

• rejestrowania osiągnięć poznawczych praktyków, rejestrowania trudności  
w praktyce edukacyjnej, nowych zjawisk pozytywnych i negatywnych w prak-
tyce szkolnej jako inspiracji do badań naukowych, np. innowacje nauczyciel-
skie mogą być podstawą do podejmowania działań eksperymentalnych przez  
badaczy profesjonalnych.
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PROBLEM D 

Problemy badań edukacyjnych stanowią pytania o zjawiska i procesy edukacyjne 
usytuowane w czasie i przestrzeni, w stanie tych zjawisk i procesów. Stawiane są  
tu pytania:

• „Jak jest tu i teraz w Polsce?” – temu służą badania opisowe, badania 
diagnostyczne, badania wyjaśniające;

• „Jak jest w innych krajach?” – temu służą badania porównawcze;
• „Jak było wcześniej?” – temu służą badania historyczne.

Wiedza o tym „jak jest” aktualnie w Polsce, „jak jest” w innych krajach, „jak było” 
wcześniej ma duże znaczenie nie tylko poznawcze, lecz także – co ważne w badaniach 
edukacyjnych – praktyczne. Aktualna diagnoza i wyjaśnianie zjawisk i procesów edu-
kacyjnych, poznanie stanu tych zjawisk i procesów w innych krajach, poznanie stanu 
zjawisk i procesów w przeszłości dają podstawy do podejmowania działań praktycz-
nych mających na celu: a) unikanie postępowań przynoszących szkody, a podtrzy-
mywanie tych, które dają korzyści; b) wykorzystywanie doświadczeń z przeszłości 
oraz doświadczeń z innych krajów do polskiej praktyki, przy zachowaniu wymogów 
ekwiwalencji i kontekstualności.

Badacz edukacyjny stoi w sytuacji wyboru. Może ograniczać się do badań opiso-
wych, diagnostycznych, wyjaśniających, porównawczych, historycznych i – ewen-
tualnie – prognostycznych, ale może podjąć działania badawcze, których celem jest 
korzystne zmienianie zjawisk i procesów – temu służą badania eksperymentalne, ba-
danie w działaniu. Badacz edukacyjny może próbować wiązać różne kierunki poszu-
kiwań poznawczych związane z rozpoznawaniem „tego, co jest” oraz projektowaniem 
i wprowadzaniem zmian do praktyki.

PROBLEM E

Badania edukacyjne zwykle wiązane są z podejściem ilościowym, w tym z pomiara-
mi – głównie z pomiarami przy użyciu testów dydaktycznych oraz przy użyciu ska-
lowania, z analizą dokumentów, obserwacjami indywidualnymi i grupowymi. Dzię-
ki temu można określać: a) efektywność nauczania pojedynczych uczniów, całych 
klas, a nawet całych szkół (uwagę zwracają rankingi szkół) w wymiarze krajowym 
i międzynarodowym; b) stan postępu w rozwoju fizycznym, psychicznym, intelek-
tualnym, emocjonalnym, społecznym uczniów i wychowanków; c) niepowodzenia 
rozwojowe, niepowodzenia dydaktyczne, niepowodzenia wychowawcze uczniów;  
d) stan i nasilenie zjawisk patologicznych w grupach wychowanków, np. agresji, 
uzależnień od środków psychoaktywnych; e) związek efektów dydaktycznych i wy-
chowawczych szkoły z cechami środowiska lokalnego, środowiska rodzinnego. Jed-
nak istotne dane pedagogiczne, przede wszystkim w sferze wychowywania, wiążą się 
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z cechami uczniów i wychowanków, które nie poddają się badaniom ilościowym. 
Związane to jest między innymi ze sferą przeżyć, nadziei, zahamowań, aspiracji, 
stanów lękowych, poczucia zagrożenia młodych osób. W takich sytuacjach uży-
teczne badawczo jest podejście jakościowe, związane np. z dialogiem (wywiadem 
swobodnym), z analizą wytworów, z analizą dokumentów osobistych, z obserwa-
cją aktywności, zachowań wychowanków w sytuacjach społecznych. Docieranie 
do przeżyć wychowanków, bycie z nimi „na równi” w dialogu, postrzeganie świata 
„ich oczami” może dostarczać ważnych informacji, użytecznych do wychowawczego  
i dydaktycznego wspomagania, do działań profilaktycznych, do działań 
opiekuńczych.

Badacz edukacyjny dokonywać może wyboru między podejściem ilościowym  
a podejściem jakościowym, jak również może dokonywać prób wiązania podejścia 
ilościowego z podejściem jakościowym.

PROBLEM F

Badania edukacyjne prowadzone są w sytuacjach wynikających z realizowania okre-
ślonej polityki oświatowej, prowadzonej w oparciu o przyjętą przez władzę pań-
stwową ideologię oświatową, ideologię wychowania. Badacz edukacyjny może:  
a) prowadzić badania efektów realizowania polityki oświatowej, prowadzić badania 
czynników wspierających realizację przyjętej polityki; b) prowadzić badania mające 
na celu zmienianie lub modyfikowanie polityki oświatowej. W tym drugim przy-
padku – stosowania pedagogiki krytycznej – badacz wchodzi w świat polityki, nie 
przyjmuje postawy bezstronnego, „zewnętrznego” obserwatora świata polityki. 
Staje więc w sytuacji wyboru którejś drogi postępowania albo w sytuacji diagno-
zowania, wyjaśniania aktualnego stanu i w efekcie formułowania wniosków dla  
praktyki edukacyjnej.

PROBLEM G

Fakty i zjawiska edukacyjne są odzwierciedlane, oceniane, poddawane analizie kry-
tycznej obywateli, głównie rodziców uczniów i wychowanków, a więc związane są  
z ich świadomością edukacyjną, z ich postawami wobec faktów, zjawisk i procesów 
edukacyjnych. Edukacja ma służyć obywatelom lub ma być narzędziem kształtowania 
życia obywateli, a nawet indoktrynacji wychowawczej, światopoglądowej tychże oby-
wateli. Badacz edukacyjny staje więc na rozstaju dróg: a) dostarczania danych uży-
tecznych do kształtowania świadomości edukacyjnej obywateli; b) w oparciu o stan 
świadomości, potrzeby, aspiracje, postawy obywateli wskazywania w efekcie badań 
dróg działania użytecznych dla spełniania życzeń obywateli. Zapewne może starać 
się znajdować drogę pośrednią, gdzie wspierane są działania służące budowaniu świa-
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domości edukacyjnej na podstawie wiedzy naukowej, wiedzy prawdziwej, a zmniej-
szaniu ulega świadomość skażona postawami antydemokratycznymi, nietolerancyj-
nymi. Zatem i tu badacz edukacyjny schodzi z pozycji „obserwatora zewnętrznego”  
i wchodzi w świat polityki społecznej, polityki obywatelskiej.

Przedstawione wyżej wybrane metodologiczne problemy badań edukacyjnych 
dają świadectwo dynamicznego świata badań pedagogicznych, w którym badacz albo 
rejestruje fakty i zjawiska, albo włącza się w uczestnictwo w świecie faktów i zjawisk, 
albo próbując rejestrować ten świat, wskazuje w efekcie wnioski dla praktyki.

METODOLOGICZNE PROBLEMY  
BADAŃ EDUKACYJNYCH

Słowa kluczowe: badania pedagogiczne, badania edukacyjne, metodologiczne dylematy

Streszczenie: Badania edukacyjne są składnikiem badań pedagogicznych. W bada-
niach edukacyjnych występują dylematy metodologiczne związane między innymi z re-
lacją teorii z praktyką, badań ilościowych z jakościowymi, diagnozowania i wyjaśniania  
z eksperymentowaniem.

METHODOLOGICAL PROBLEMS  
OF EDUCATIONAL RESEARCH

Keywords: pedagogical research, educational research, methodological dilemmas

Abstract: Educational research is a component of pedagogical study. Educational rese-
arch contains methodological dilemmas which are connected with the relation between 
theory and practice, quantitative and qualitative analysis, diagnosis and the explanation  
of experimentation.
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Danuta Szeligiewicz-Urban*

METHODOLOGICAL COHESION IN SOCIAL SCIENCE

INTRODUCTION

In an attempt to look at methodological issues, in particular the selection of re-
search methods in social sciences and humanities, one must reflect on wheth-

er to distinguish the methodology of various disciplines of the social sciences, or  
a coherent methodology of science in this field. From the point of view of qualitative 
research, the selection of appropriate research topic seems important, as well as the 
very analysis. Here, all researchers make the choice according to the criteria on what 
is the value of the cognitive questions in accordance with the established theme of 
research. It becomes obvious that the proper selection of thesis topic is a researcher’s 
indicator of what research questions to ask. This procedure makes it easier to deter-
mine what we want to explore and what research tools relevant to the research topic 
to apply. 

At this point, it seems appropriate to cite the opinions of various authors dealing 
with methodology in humanities and social sciences, broadly defined. T. Nowacki 
(1979), the creator of work pedagogy and a specific methodological branch – the 
National Seminar of Pedagogy of Labor says, that the method of scientific research 
is not just any way of research that the researcher comes up with at a moment, but  
a thoughtful choice, tailored to the situation in which they intend to use it. K. Czarne-
cki (2009), who belongs to the group of psychologists, calls the research method  
a rational way of solving problems, which organizes and arranges the cognitive ac-
tivity and is a system of thoughts, expressed by the scientific approach to problem 
solving. Other methodologists speak about scientific research in different ways. Thus 
shapes the nucleus view of the issue of methodology in social sciences, and these 
sciences undoubtedly include pedagogy, sociology and psychology. 

* Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu.
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THE DIFFERENCE OR SIMILARITY IN THE LOOK ON THE 
METHODOLOGY OF THE SOCIAL SCIENCES?

In applied research studies, there are informative, educational and research ques-
tions (Maszke, 2003). Information questions are questions that are directed to other  
people in order to obtain from them the data, which is not known to questioner. 
These questions are asked also by those who have doubts about the veracity of the 
data at their disposal. Didactic questions are questions directed at other people to 
check their knowledge and/or skills, or to bring them towards a problematic sit-
uation in the sense of teaching. This means that the questioners should know the 
correct answer to the question formulated by themselves while teaching. In con-
trast, research questions are the questions posed on the assumption that the answers 
were not yet granted, or, if they were already granted, they are not complete or they  
are incorrect.

It can be assumed that research questions show ignorance, which can be removed 
in the course of research. Reflecting on the purpose of the study, Z. Skorny indicates 
that research activities allow to gain knowledge about people and phenomena that 
have become the subject of research. The aim of the study may also be the descrip-
tion of an event, person or institution (Skorny, 1998, p. 67). T. Pilch states that the 
primary purpose of scientific knowledge is to learn up close, positively, simply and 
for the fullest possible information content (Pilch & Bauman, 2001, p. 23). There 
are three research goals: verification, theoretical elaboration and diagnosis (Pilch  
& Bauman, 2001, p. 20). We see here a convergence in the methodological perspec-
tive, as the reference to the completeness of information and simplicity of concerns 
is present in basically all views of the wide range of most prominent methodologists 
of the social sciences. 

Following this line of thought, everyone mentions the assumption that one must 
first identify the special role played by the problems and hypotheses in the study. In 
the case of research problems, it can be said that after their formulation, all further 
proceedings of the researcher are subordinated to obtaining reasonable answers to 
the questions, which are the research problems. Therefore, the researcher assumes 
that the answers looked foe may be formulated within the hypotheses. As a result, 
the total primary role of the research problems and hypotheses boils down to the fact 
that they define not only the direction and scope sought by the researcher, but also 
the appropriate ways to conduct research (e.g. the selection of methods and tech-
niques of research and the research tools). 

A special place is occupied by the statement that the research problems for any 
research should be these questions which deserve to be defined as scientific prob-
lems). J. Pieter presents the research problem as a set of questions to which we expect  
a response based on scientific research. Here, we must try to find the answer with our 
own efforts, and not by the expectation of a ready response from another researcher 
(Pieter, 1997, p. 67). In contrast, S. Nowak says simply, that the research problem 
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is any question or group of questions to which the answer is provided by the study 
results (Nowak, 2007, p. 214).

The research problem takes the form of question and is the basis for formulating 
the hypotheses, and therefore broadens the scope of our ignorance. So the research 
problem determines the area of research for exploration. To a large extent it actually 
determines the selection of appropriate techniques and tools which we shall use to 
solve it (Łobocki, 1999, p. 109). In addition, research problems should be formu-
lated in a transparent, understandable and yet comprehensive way (Łobocki, 2000,  
p. 22). This is another convergence in evaluating forming of hypotheses within  
social sciences. 

Analysis of the location of the research problem against the background of current 
scientific developments allows to specify whether the ignorance contained within the 
question is subjective or objective. This issue was raised in earlier studies, emphasiz-
ing the important role of objectivity in these studies, which comes to the forefront 
of the moral aspects of educational research (Szeligiewicz-Urban, 2008, p. 224). The 
above analysis, however, meets also a number of other tasks. It allows to:

• clarify the scope of ignorance;
• determine whether there are any already solved problems related, and if so, 

based on what theory answers to these problems were sought;
• obtain the information about the ways which resolved related problems; 
• obtain the information about the tools used to solve them;
• to respond to the demands on the subject matter, which were formulated by 

other researchers.
It is easy to see that the conclusions of the above analysis can be useful to the re-
searcher, not only in the problem-formulation phase of the research, but also in the 
subsequent research phases. 

Many methodologists indicate that development is not just about adding new com-
ponents to the knowledge already functioning, but is also eliminating these theses, 
which proved to be false and replacing them with new claims. Often, the explanation 
of the same phenomenon may utilize two or more theories. Thanks to this, another 
requirement for the hypotheses may be satisfied. It may be summarized by the fol-
lowing statement: hypothesis should be anchored clearly in the ground of a particu-
lar theory. There is no doubt about this issue, methodologists agree that the hypothe-
sis should be closely linked to a particular theory. W. Zaczyński says that confronting  
a working hypothesis with the claims system may be called an internal verification of 
the hypothesis (Zaczyński, 1997, p. 63). M. Łobocki, on the other hand, says that 
properly formulated hypotheses are expected to be requested from previous observa-
tions and experience of the researcher (Łobocki, 2000, p. 26).
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RESEARCH PROBLEM CRITERIA

An important criterion of the correctness of the formulated problem is its empirical 
verifiability. It seems obvious that this criterion applies to the problems of empirical 
reality or a certain segment of it. About a problem we say that it is empirically verifi-
able when, based on empirical data, it is possible to positively state the truth or falsity 
of the answer to the research question (Maszke, 2003, p. 61). 

To indicate the existence of this possibility in a likely manner, necessary is the 
knowledge of the facts, events, phenomena and relationships and an understanding 
of what processes should be made the subject of the cognitive activities, so as to ob-
tain the data, which prerequisites the verification of the hypothesis. 

It is generally accepted that the hypothesis is empirically verifiable when “its con-
firmation or refutation can be done with empirical data” (Maszke, 2003, p. 65). 
Therefore, to ensure that the researcher can decide whether formulated hypothesis 
is empirically verifiable, they must determine what information should be collected 
in order to proceed with the study. With this in mind, W. Zaczyński unequivocally 
states that the hypothesis should be possible to verify by the consequences that derive 
from it (Zaczyński, 1997, p. 62). 

Speaking of practical verifiability of the hypothesis we actually mean whether cur-
rently science has a set of recognized methods and appropriate tools necessary to 
gather the empirical data necessary to verify the formulated hypothesis. Basic criteria 
proposed by M. Łobocki in this topic include (Łobocki, 1999, p. 180): 

• the accuracy of recognition of the problem and hypotheses;
• location on the background of existing scientific achievements;
• empirical verifiability of the problem;

In the case of some questions, namely those which only complement a specific 
fragment of the wider question or hypothesis, the precision of the approach to the 
problem is inherited. For example, hypotheses appropriate for questions that contain 
the phrase “the extent to which” inherit the precision of a general level. Still, they do 
not inherit the precision in the approach the problem in focus, namely determining 
the degree of whatever is tested. Therefore, this part of the hypothesis requires sep-
arate procedures to ensure getting sufficient precision in the study formulation. In 
this case, one must consciously choose the most appropriate scale for the analysis of 
the research problem.

Given the practical nature of pedagogy, methodologists often point to a further 
criterion for the correctness of the formulation of the research problem. This criteri-
on is the practical value (Pilch & Bauman, 2001, p. 44). In this case, solution to the 
problem should be measurable in terms of the practical benefits. This practical value 
is crucial also to other researchers within the broadly defined field of social sciences. 
It has an important role and adds value.
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Referring to the issues of practical application of research tools, we can conclude 
that the above teachings apply a uniform model of reference and involvement into 
the research process. It is a question not so much of the point of view, but that of  
a thorough approach to the research process, which starts from the basic dilemma 
that arises already at school.

A specific example of the researcher-pedagogist is the teacher. Does this call, there-
fore, for a re-evaluation, which must start with the teachers and be followed by their 
attempts to try and change the students? Or does it impose a different path? Good 
teacher is the one who engages in the pedagogical impact, yielding satisfactory results 
(Włodarski, 1992, p. 126). The teacher should be all: an educator, tutor and organiz-
er, but only some of us are or may be masters of their profession. N.W. Kuźmina pro-
poses the following model of mutual respective structural and functional elements of 
the educational system:

Figure 1. Model of Mutual Association of Structural and Functional Elements of the 
Teaching System
Source: Kopsztejn, Szeligiewicz -Urban & Szlosek (2009, p. 162). 

Such model assumes the multiplicity and complexity of the structures of teaching 
and versatility of this process, and thus requires the teacher to be multilateral. There 
are professions, where the guiding principle is to give the right example via person-
ality. Teaching id such an occupation – is not only a profession, but a vocation. It 
is the teacher who has to develop personality so that others can learn from his or 
her knowledge and skills. This, nevertheless, may be a somewhat ideal picture of  
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a teacher. In today’s world, the need for the teacher-master is very large, yet we 
cannot forget that the evolution towards mastery involves some changes in the per-
ception of the role of values. As indicated by the author of the said position, attitude 
towards learning should become apparent from the professed ethical values and phi-
losophy of life. These standards relate to the values shared be almost all humanists.

All research, related to the different categories of science, has the main aim of 
freedom and responsibility – this a common feature of research in various disciplines. 
But in science, as a human activity, in addition to the cognitive process, the choice of 
methods and forms of use of knowledge gained is assumed, and these are all subject 
to moral evaluation. The same criteria in this respect are, therefore, representatives 
of various social science disciplines, regardless of whether carried by an educator, 
sociologist or psychologist, or even an economist. Scientific knowledge is essentially  
a dynamic ability to combine, modify, and use thoughts and ideas. Wisdom is knowl-
edge, the use of which depends on the values, ethical principles and good education 
(Wiatrowski, 2008).

Intentions of the researcher, his or her relationship to reality, the measures taken 
and, above all, the objectives, are all certainly the scientific factors that determine the 
ethical side of each individual accomplishment. Freedom of research is in this con-
text a prerequisite for the creative and authentic practicing of science. Meanwhile, 
the lack of this freedom does not allow to assess the value of the research itself and its 
consequences in the right light (Kopsztejn, 2011, p. 135).

THE RESEARCH TOOLS  
IN NOT-ONLY-PEDAGOGICAL SCIENCES

All researchers, including the academics, should demonstrate in their assessment 
various universal traits, such as objectivity, independence and disinterestedness, but 
also should have a certain amount of criticism. This feature is extremely important 
in formulating the conclusions of the study or in the selection of research tools and 
study construction. 

In the process of research, regardless of discipline, the focus should be on the se-
lection of appropriate research tools. From this point of view, an interesting solution, 
giving large analytical capabilities, it is to use the analysis of the results of qualitative 
studies, equally with statistical indicators (Szeligiewicz-Urban, 2011, p. 493), such 
as various means or deviations and confidence intervals. 

Analysis of the results of studies using the arithmetic means and standard devia-
tions, allows for uncomplicated estimation of relationships between variables, which 
cannot be said about the use of correlation, especially in the case of non-linear cor-
relation. Helpful are also the methods of regression analysis. Having determined 
the average at intervals (for example, age) and standard deviation, one can get the 
information about the strength and type of correlations, regardless of it being linear 
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or non-linear. Given the results on the characteristics of the population of a given 
interval (e.g. age) and having at disposal values of the average and standard deviation 
of these intervals, one can then easily obtain a correlation between the areas of the ex-
amined variables. This type of analysis is particularly useful when one of the variables 
is not specified numerically (for example, level of education or a disability group). In 
such cases, it seems reasonable to use the regression analysis of the qualitative data, 
which is based on ranking methods. 

Regardless of the final selection of tools, we should keep in mind, that in the 
literature, it is repeatedly emphasized how important the conscious choice of the 
method and the tool is, so that they are compatible with the subsequent analysis of 
the study results.

CONCLUDING REMARKS

Taking up any scientific activity, it is good to have an answer to the question what 
are the ways and mechanisms for doing science and whether those aspects are the 
same in all sciences. It is worth to wonder about the number of questions that are 
conducive to achieving the goal of solving research problems. 

The conclusions about what science is and how it should be carried have their 
source in the natural sciences concerned with the material reality, but they may be 
used as well in humanities and social sciences. This is so because the transfer of 
methodological patterns from natural sciences to the humanities is possible. Look-
ing at the methodology from the perspective of the compilation of research, it can 
be concluded that the methodology itself is an uncompromising science. However, 

thanks to it, each area of research can find its dimension evaluation, its theoretical 
carcass of phenomena and processes, so important in science and the knowledge of 
the modern man (Grzyb, 2013, p. 70).

In literature on science and philosophy one may find the say that methodology 
is nothing, but just a set of rules that are to help model real phenomena of nature:

The reality of nature, as we believe, is characterized by a relatively fixed relationship 
between the objects of this reality, and so, formulated theories relate to objects actu-
ally independent of them. These theories are fruitful, have unquestionable practical 
applications and affect the social reality significantly. It can, therefore, be said that al-
though theories of natural history are changing the practice, it is not a practice about 
which theory teaches (Sikora, 2003, p. 145). 

Referring in conclusion to the main focus, and the question raised: can we speak 
of a common methodology across disciplines belonging to the social sciences? let us 
submit to the readers’ judgment of all the examples cited, differences and similarities 
discussed in the given disciplines and remain in the hope that they will be a contri-
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bution to further discussion, and finally to defining an explicit position of scholars 
in this regard.
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METHODOLOGICAL COHESION IN SOCIAL SCIENCE

Keywords: social science, research tools, qualitative research

Abstract: In the article the author reveals some consistent view of the methodology of social research, 
taking into account the specificities of its disciplines. She emphasizes that the selection of the theme 
of work is extremely important from the point of view of qualitative research. The research procedures 
require us to select a rational way of solving problems. The validity of the criteria of the formulated 
problems, among them the practical value, is indicated by a number of methodologists in various 
subdisciplines of social sciences and humanities. In the article the author tries to answer the question 
whether, because of the similarity of the tools used, methods and research techniques applied, should 
we create a common, consistent methodology of social sciences.

DYLEMATY METODOLOGICZNE –  
SPÓJNOŚĆ METODOLOGICZNA NAUK SPOŁECZNYCH

Słowa kluczowe: nauki społeczne, narzędzia badawcze, badania jakościowe

Streszczenie: W artykule autorka wskazuje na pewne spójne spojrzenie na metodologię badań spo-
łecznych, uwzględniając specyfikę poszczególnych jej dyscyplin. Podkreśla, iż dobór tematu pracy jest 
niezmiernie istotny z punktu widzenia badań jakościowych. W procedurze badań wybieramy racjonalną 
drogę rozwiązywania problemów. Na ważność kryteriów sformułowanego problemu, a wśród nich war-
tość praktyczną, wskazuje wielu metodologów różnych subdyscyplin nauk społecznych i humanistycz-
nych. W artykule autorka próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy ze względu na podobieństwo stosowa-
nych narzędzi, metod czy technik badawczych nie należałoby stworzyć wspólnej, spójnej metodologii 
nauk społecznych.
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HERMENEUTIC AND MORAL VERSUS TECHNICAL AND 
ANALYTICAL FUNCTIONS OF SKILLS AND TOOLS OF 

PEDAGOGY STUDENTS’ WORK AND LEARNING

INTRODUCTION

A constant need and emphasizing opinions on the skills and tools of pedagogy 
students’ work and learning are determined by both practical and theoretical 

aspects. The skills and tools are a subject of purposeful methodological efforts, main-
ly of academic teachers rather than contemporary students, however, the description 
of such experiences and related problems rarely occurs in the literature of the subject, 
they are rather passed on via university tradition, directly, orally or even mechani-
cally, e.g. by a supervisor, the department or unit head, usually to the academic staff 
with few years of professional experience, only achieving their scientific output. They 
also often remain hidden for a long time in the teacher (master)–student relations, 
and they are only revealed particularly while writing promotion papers – BA, MA, 
and even doctoral theses.  

Taking theoretical aspects into consideration, it turns out that the issue of skills 
and tools of pedagogy students’ work and learning is included in the didactics of 
institutions of higher education, and, to be more precise, in its methodology. How-
ever, although there are solid textbooks on the didactics of teaching in institutions 
of higher education, they treat this problem marginally, what is more, there are no 
methodological works grasping it comprehensively. Thus, the notion of the skills 
and tools of pedagogy students’ work and learning could be even regarded new, or 
at least requiring a thorough elaboration. However, it should be added that it takes 
on special meaning in the context of the transformations of the image of a con-
temporary student and parallel transformations in the functioning of institutions of  
higher education.  

The mentioned reasons, it seems, obviously determine a new, comprehensive view 
of skills and tools of pedagogy students’ work and learning, including their specific 
functions because the ordinary, technical and analytical ones, especially today should 
harmonize vertically and horizontally with hermeneutic and moral functions. 

* Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
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A FEW REFLECTIONS ON THE HYBRID MODEL OF 
CONTEMPORARY UNIVERSITY 

The base for understanding the essence and sense of skills and tools of pedagogy 
students’ work and learning, followed by working out the theoretical grasp of its 
hermeneutic and moral, as well as technical and analytical functions is definitely the 
issue of current transformation in higher education. The changes can be easily seen 
but it is much more difficult to remedy them because the present time is the peri-
od of universities and educating above school-leaving exams, the time of multilevel 
studies, the period of educational pluralism in institutions of higher education, it is 
the period of changes in numerous basic issues related to the processes of studying. 
In the whole higher education there are ongoing talks and discussions, polemics 
and dialogues concerning many fundamental is sues connected with the processes of 
studying, thus, they concern goals and contents, principles and forms, methods and 
means, ways and organization of studying and the missions carried by universities 
(Niemiec, 2006). However, as a result of sociopolitical and economic changes, as 
well as rapid development of new technologies, the discussions lead to unprecedent-
ed tensions between university and the world of business and its economic rational-
ity. Universities, honored by centuries-old tradition, are becoming an unfriendly en-
vironment, full of suspicion and sometimes even hostility, they seem to be the place 
of clash between the academic tradition and modernity in the form of the market 
ideology with adequate social theories. 

Thus, contemporary university has copped it with a new nickname, it has ob-
tained the adjective “hybrid,” which means that what occurs in it is the co- 
-existence of contrasting, bipolar forces, reasons and discourses, yet imbalanced, and 
irreconcilable to each other, unexplainable and not achieving unity (Sajdak, 2013). 
This university is on the turn, it functions in the chaos of the environment, its didac-
tic and educational, scien tific and social role is evolving. However, it should be by 
all means emphasized that deep transformations must reconcile many centuries-old 
tradition of established academic values which include the love for, the search 
for and professing and defending the truth (Denek, 2014) with the challenges of  
knowledge-based society and the expectations of neoliberal economy and volatile 
labor market. Traditional university was open to various ideas and hypotheses, yet 
the truth was always the criterion for their assessment, now it often happens that it is 
challenged involuntarily, and political correctness sneaks in its place (Denek, 2013). 

Present-day university resembles more a hypermarket in which education is an 
open-access commodity, and educational offers wait on the shelves, they are easy 
to take, whereas a student who has already chosen his major becomes an object 
of... intellectual processing, and upon graduation he should enter the labor mar-
ket as a highly processed product (Sajdak, 2013), paying tribute to the ideol-
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ogy of a mask instead of the face (Komar, 1997). It is also figuratively perceived 
as an agrotourism court in which everybody can stay for a while and addition-
ally will be served brilliantly, and because it turns out to be quite a nice way for  
a few years of a stable life, there is no wonder that in addition to those old and so 
respectable houses, also new ones spring up like mushrooms, but built sloppily and 
from poor materials (Nalaskowski, 2008). And it is not known which is better, the 
first one which, as the fairy-tale tells, was erected only from straw, or the second 
one - assembled from planks, or perhaps the third one, made of brick? In each of the 
houses there is a crowded corridor along which crowds of students move, students 
who cannot find a place to stop for a moment, to think, or to meet and talk to  
a professor, a teacher-master (Śliwerski, 2008). 

The signaled problems of contemporary university perforce also outline a new, dual 
view of students’ skills and tools, oscillating between its tradition and modernity. And 
it becomes owned by a new student (Klasińska, 2014) who hardy ever reads text-
books, rarely makes traditional notes, and more often photocopies selected fragments 
from literature, willingly uses “new new media” with their benefaction – a virtual 
library (?) in the form of the omniscient internet, however, more often strays among 
information from many incompetent sources (websites like “ściaga.pl”) than reads 
and comments what is valuable, and writing papers by him too often takes the forms 
of “copy–paste” (Morbitzer, 2014). This is a student who is constantly accompanied 
by “St. Mathew’s effect,” more often, however, in the sense of wasting chances given 
to him. Therefore, in this context, it seems that these are the aims of education in 
institutions of higher education which are the base for the operationalization of still 
not clearly defined functions of skills and tools of students’ work and learning. 

AROUND THE AIMS OF EDUCATION IN INSTITUTIONS  
OF HIGHER EDUCATION 

As it is known, the process of academic education should each time start from careful 
substantial and methodological consideration of its aims, because if they are omit-
ted or not defined properly discussions concerning the pedagogical progress and its 
efficiency, effectiveness, modernization and improvement become difficult, become 
embedded in the vacuum, simply become futile (Denek, 2014). This also happens 
in the case of skills and tools of pedagogy students’ work and learning, the more 
so that their aims (functions, actions, tasks) are grasped very succinctly, or “walked 
around” and additionally just taken from other scientific disciplines, e.g. from  
praxeology, very useful to it, since one of the criteria of fulfilling those aims are 
efficiency (technical) recommendations referring exactly to good work. It is about 
reliability, perfection, accuracy, exactness, faultlessness, skillfulness, exemplariness, 
simplicity, dependability, efficiency, productivity of work and its products. More-
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over, we should add perseverance, obstinacy, patience, diligence, agility, creativity, or 
objective boldness (Denek, 2014). 

However, a question arises – how many present pedagogy students actu-
ally have such skills or want to develop them with full and deep conviction 
and commitment? (Karpińska, 2011). The new pedagogy student is a mass 
student (Neckar-Ilnicka, 2009). Today, everybody who has passed school- 
-leaving exams can study, yet, as a result, studies have lost their prestige, have become 
an every-day thing. The thresholds of recruitment have exceeded the limits of absurd, 
and the mass character of studies results in a systematic drop of their level. In the 
university education more and more often such characteristics of the contemporary 
world as swiftness, changeability, superficiality and temporariness are constituted. 
We are departing from a strive for perfection for the benefit of the acceptance for 
mediocrity. A bad advisor – hastiness has sneaked into the studying process, and with 
it also superficiality, carelessness, easiness, ease, incognitancy, ineptitude in formulat-
ing and expressing thoughts, simplification, stress-free and laid back attitude. On the 
other hand, qualities such as curiosity, independence, industriousness, accountabil-
ity, punctuality, creativity, accuracy, diligence, solidarity, perseverance, strong moti-
vation and consistency of actions (and even modesty in appearance) are becoming 
attic treasures (Denek, 2014). It can be observed that in traditionally grasped skills 
and tools, such qualities were and should still remain indispensable, yet, they are also 
compromised in the skirmish with modernity in which almost everybody lives in  
a rush, with gas pedal pressed permanently, dashes through the wind with legs up, 
and head down, as one of the song by Video group, entitled Alay, ascertains aptly but 
unfortunately not educatively because it promotes such a lifestyle. 

In the deliberations on the functions of students’ skills and tools, in addition 
to referring to the aims of education in institutions of higher education it is also 
necessary to look closely at competences achieved in the course of studying be-
cause aims mean not only the beginning but also the end of actions, namely the 
effects of teaching and learning (Duraj-Nowakowa, 1996), and the essence of 
competence is exactly the final effect.  

Among key competences of students in the first place are precisely those which 
concern the possession of proper skills and tools, both in the material, organizational 
and personal, self-educational sense, be cause special pressure is put on the capability 
of learning, independence, accountability, as well as the development of thinking, 
stricte it is about the ability to solve cognitive and implementation problems, organi-
zation of the process of learning and studying, accepting the responsibility for one’s 
own education, using experiences and combining various elements of knowledge. 
It is also about noticing relations between the past and the present, and the latter 
with the future, coping with uncertainty and complexity of phenomena, and their 
extraordinary because systematic perception. Further competence which is extreme-
ly important is the search, persistent achieving, complex ordering and extracting 
information from numerous sources, including deepened diligence and prudence in 
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using “new new media”. It is also improving own views and attitudes, assessing own 
conduct and the conduct of others in accordance with standards and the system of 
universal values, adequate reacting in the conditions of change, searching for new 
solutions, facing adversities. Moreover, effective communication, argumentation and 
protection of own position, readiness to listen and take into consideration the views 
other than one’s own. This is cooperation, and through it reaching an agreement, 
acquiring the ability to negotiate, taking group decisions, it is also an action – skillful 
organization of work, both one’s own work and the work of others, mastering the 
techniques and the tools of work, designing actions, and moreover, taking respon-
sibility for their progression and results, rational organizing and spending free time, 
so that it could serve harmonious development of one’s personality (Denek, 2011). 

Nota bene, the model of competences shaped in the course of studies and defined 
like this includes both hermeneutic and moral, as well as technical and analytical 
competences, by which it contributes to the solution of the problem of this paper 
as presented in the title. Therefore, what is the basis for not only the essence of the 
functions of pedagogy students’ skills and tools selected to be analyzed, but also what 
should their relation consist in? Now so, to answer this question it is worth using, 
among others, the essence of knowledge, as well as hermeneutic and moral, as well 
technical and analytical competences. 

FUNCTIONS OF SKILLS AND TOOLS OF PEDAGOGY 
STUDENTS’ WORK AND LEARNING 

In the contemporary academic education the concept of utilitarian epistemology 
is trying to settle in. The concept puts an emphasis on teaching-learning which is 
more pragmatic than transformative, which should increase its economic potential 
valued on the labor market. The concept contributes to the transformation of study-
ing into the act of purchasing an educational product (Malewski, 2014). In con-
sequence, there is an attempt to replace knowledge and general sensitivity with an 
ability to write Curriculum Vitae and make a good impression by means of public 
relations, management and image creation techniques. Does learning and studying 
not serve the reflection over oneself and the world, but their practical acquisition?  
(Domaradzki, 2009). 

Similarly, we can look dually at the issue of the place and role of skills and tools of 
pedagogy student’s work and learning in the academic education process, however, 
rather hypothetically at present because the skills and tools should perform analyt-
ical and technical, as well as hermeneutic and moral functions. Yet, should the first 
ones be the basis for the other ones, or vice versa, or perhaps another composition 
ought to be considered? Therefore, if we want to answer the question formulated 
in this way, it is obvious that the two functions first require to be presented (per-
force in a rudimentary way here because of the size limit of the article, but it is 
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also determined by some gaps in the literature). The basis for their explanation is 
the technical and analytical and hermeneutic and moral competence model derived 
from the philosophy of two rationalities in pedagogy (Kwaśnica, 2007). The main 
foundation of the deliberations is systemology in pedagogy, from which the essence 
of skills and tools of pedagogy students’ work and learning has been derived (Duraj- 
-Nowakowa, 2000). Moreover, this approach will also stand behind further explora-
tions conducted here. 

In the systemic perspective, skills and tools of work are made of two components 
spontaneously uniting into the wholeness which is harmonious vertically and hori-
zontally, it is about a material and organizational element of the skills and tools and 
their personal, self-educational component, which influence each other and are in 
feedback to each other, creating a dynamically changing system of primacy, subor-
dination or equivalence. In this way, knowing specific properties of the skills and 
tools, we can conclude about the entirety and vice versa (Klasińska, 2011). More 
broadly – skills and tools pedagogy students’ work and learning are not only made 
up of a room, or even a set of rooms with the space and area adequate for the needs 
and abilities, properly equipped with didactic equipment and means, namely the 
workplace, both permanent and changeable and movable, that is the places of ac-
tions which serve organizing various forms of studying (thus, own room, own place 
to learn, or configuration like the university – the library-home). The skills and tools 
include skill and tool-related documentation gath ered for scientific improvement, 
not only in the material sphere but also, equally, intellectual sphere and efficiency 
(Duraj-Nowakowa, 2000). The personal and self-educational components join with 
skills – of studying the literature of the subject, of its analysis and interpretation, 
making notes, practical application of various genres, including the use of correct 
Polish and specialist vocabulary. Moreover, the skills and tools consist of skillful work 
of the student during lectures and classes, as well as the ethics and etiquette of study-
ing. Values, attitudes, aspirations and life orientation of students, their interests and 
psycho-physical properties of development are their background, and in a significant 
way precise their systematic – dynamic, open and comprehensive, as well as hierar-
chical composition. Without knowledge of such fractions of skills and tools it is not 
possible to fully understand them, neither in general, nor in detail. It is even possible 
to extend them with others, equally important issues, as, for example, students’ free 
time (Klasińska, 2011). 

Moving on from this necessary explanation of the essence of skills and tools, it 
is also needed to direct attention to hermeneutics since the functions of skills and 
tools of pedagogy students’ work and learning for the needs of these deliberations 
have been defined as hermeneutic and moral, as well as technical and analytical ones, 
and also boiled down to the form of both aims and final effects being the essence of 
competences (Kaliszewska, 2015). On the other hand, because the pedagogical liter-
ature describes practical and moral, as well as technical and analytical competences 
(Kwaśnica, 2004, 2007), and because at present they are a certain model of solving 
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the problem stated in the title, it is justified to refer to hermeneutics. The more so 
that its application on the basis of humanistic sciences is useful in the face of the state 
of permanent revolution and interpretational conflict, when simple assumptions and 
rigid schemes do not face up the complexity of human existence and the diversity of 
determinants conditioning its shape, and the traditional explanations based on them 
(not hermeneutic ones) are always fragmentary and serve “squeezing” the world into 
the previously established framework. Therefore, it seems necessary to replace (com-
plete) this model with the procedure guided by the logics of reconstruction, thus, 
the material analysis of things themselves (Wysocka, 2003). Hermeneutics is an art 
of lecturing, explaining, it is also defined uttering, presenting, explaining making 
something become comprehensible, it is an art of understanding the sense of various 
areas of reality (Ablewicz, 2003). The subject of the research into hermeneutics is 
understanding, namely the intellectual apprehension of what is individual, specific.

The explanations given above prompt to make the following assumptions, 
namely the aim of the skills and tools of pedagogy students’ work and learning 
is to gain and operate with technical skills of studying (tools of cognition) in the 
way which will provide technical and analytical knowledge needed to future ed-
ucators and will let them enter a higher level of hermeneutic and moral knowl-
edge, and in consequence, they will also become the base for corresponding 
competences, in accordance with the thesis that first it is necessary to master the 
trade, in order to acquire the arcana of the chosen knowledge and science (Duraj- 
-Nowakowa, 2015). In the situation of the aforementioned transformations of con-
temporary university, it is not an easy task, also because universities very often face the 
inheritance of students’ failures from previous levels of education (Karpińska, 2011). 
When entering university, students should be technically prepared to studying, but 
in fact they have problems with reading comprehension, not to mention reading on 
the epistemological level, they cudgel their brains over their written assignments, 
however, they can analyze educational problems, but not necessarily find a solution. 
We can say that they walk along a winding road above which a light leading to the 
destination flashes - these are sparkles of technical and analytical skills glimmering 
with a specific nucleus of hermeneutic and moral knowledge, yet both need lighting. 
This issue, however, deserves separate deliberations. The complementation of the 
deliberations conducted here will be the announced characteristics of technical and 
analytical, as well as hermeneutic and moral knowledge and corresponding compe-
tences. It will be an answer to the question what the student’s skills and tools should 
provide him with, thus, it is a question about the aim and the functions. 

Mastering skills and tools, their place and organization, as well as technical skills, 
should result in technical and analytical knowledge, namely the one which is the 
object of causative actions of man, the experience showing the world of objects, the 
world of other people and ourselves. The intention of this knowledge is the question 
about the possibility to achieve aims set by man, thus, what and how can be done 
to transform the world in accordance with the set aims, in what way one can extend 
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technical reign over it, how to submit it to more and more control to dispose it 
better and so that is served man’s goals (Kwaśnica, 2004). Technical and analytical 
knowledge corresponds with postulative, methodological and implementation com-
petences, namely the skills which have objectively established scope of applications. 
Hence, postulative competences, also called normative, is an ability to advocate in-
strumentally understood aims and identify with them. They help to imitate the aims 
achieved by others or to choose aims compliant with the adopted convention, and to 
set own aims. Methodological competences consist in acting according to regularities 
and regulations indicating the optimum order of actions, and they can be a result of 
imitation, an effect of aware observation of learned principles of operation, as well 
as own original ideas. Implementation competences stand for an ability to choose 
means and create conditions supporting the achievement of goals (Kwaśnica, 2004). 

Skills and tools of work and learning should serve not only the mas tering of tech-
nical skills but also understanding hermeneutic and moral knowledge. This type of 
knowledge is a specific human experience be cause it is achieved in the communi-
cation practice, in broadly under stood dialogue and discussion (Okraj, 2012). It 
provides a comprehensive vision of the world, man understands himself and the 
world as an ordered wholeness having sense, he can differentiate between what has 
the binding force for him and what is deprived of sense according to him. Knowl-
edge of this type gives a possibility to define the rules of deter mining the sense and 
provides moral principles establishing the attitude to himself and to other people, 
and normalizes his conduct. It enables dialogue-based communication with others, 
owing to which it is constantly subject to revision and critique and owing to which 
it is a lively knowledge being in constant motion (Kwaśnica, 2004).

Hermeneutic and moral knowledge corresponds with interpretational, moral and 
communication competences. The essence of interpretational competences is an abil-
ity to treat the world with understanding, owing to which man perceives the world 
as a reality which requires constant interpretation, continuous revelation of its sense. 
On the other hand, moral competences are an ability to have a moral reflection, they 
encourage consideration over the legitimacy of own behavior. They are important 
also because they support the questions about what man should be like and how he 
should act to be true towards himself and not yield to en slavement and moreover, 
not to limit others in their rights to internal freedom and subjectivity with his be-
havior. Communication competences are understood as an ability to dialogue-based 
manner in the dialogue with oneself and with others. In this way, a dialogue becomes 
an overt discourse being an attempt to understand oneself and what encompasses 
us. The discourse reconciles an inability to answer the questions which are ultimate 
but very important because they constantly search for the answers about the sense 
of human existence and the sense of the world, it is an exchange of what is most 
personal, individual and unique. Competences of this type express in an ability to 
feel empathy and uncondi tional acceptance for another person, an ability to critique 
understood as a search for hidden premises of own and other people’s views, beliefs 
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and behaviors, as well as the non-directive attitude which consists in presenting own 
point of view as a suggestion, and not an order (Kwaśnica, 2004; Kaliszewska, 2015).

CONCLUSION 

In the contemporary science various and numerous relations are taking place in the 
form of transition, e.g. from the static to dynamic approach to science and knowl-
edge, from constant to historically changeable model of rationality and scientific 
knowledge. However, it is worth 

considering whether this is only about ambivalence, namely duality, divalency or  
polarity–bipolarity, namely the duality of approaches. Since the wholeness does not 
only consist of two opposite or separate parts but is varied, plural, pluralistic, if we 
think about its components, aspects or, even more, factors, conditionings. The truth 
about the wholeness lies somewhere between the two polarities and it is not only 
multi-sided in reality but versatile. The problem is how to spot this versatility, how to 
recognize it, how to approach the truth about it (Duraj-Nowakowa, 2005, p. 240). 

Thus, a very probable assumption is that it is not only about equi librium duality 
in perceiving and fulfilling the functions of skills and tools of work and learning 
by pedagogy students because the ordinary, traditional functions – technical and 
analytical ones, and those being the requirement of contemporary times, that is her-
meneutic and moral ones, are equally important, to the extent that they should 
harmonize vertically and horizontally. It is a tempting proposal for further, in-depth 
studies and research.  
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HERMENEUTIC AND MORAL VERSUS TECHNICAL AND 
ANALYTICAL FUNCTIONS OF SKILLS AND TOOLS OF 

PEDAGOGY STUDENTS’ WORK AND LEARNING

Keywords: pedagogy students, skills and tools, university, education functions 

Abstract: In the literature of the subject, statements on the functions of skills and tools in 
pedagogy students’ work and learning are at the moment still general, incomplete, and in-
adequate in relation to current possibilities and needs, as well as the properties of students’ 
developmental age, the requirements of academic teachers and the university education pro-
cess. Thus, with regard to the requirements of the contemporary times it is necessary to 
emphasize that it is not only about the specificity and equilibrium duality in perceiving and 
fulfilling those functions because both those ordinary, technical and analytical functions and 
hermeneutic and moral ones are equally important to such an extent that they should unite 
and harmonize vertically and horizontally. 
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HERMENEUTYCZNO-MORALNE A TECHNICZNO- 
-ANALITYCZNE FUNKCJE WARSZTATU PRACY  

I NAUKI STUDENTÓW PEDAGOGIKI

Słowa kluczowe: studenci pedagogiki, warsztat pracy, uniwersytet, funkcje kształcenia

Streszczenie: W literaturze przedmiotu twierdzenia na temat funkcji warsztatu pracy  
i nauki studentów pedagogiki w chwili obecnej są jeszcze ogólnikowe i niepełne oraz nie-
adekwatne w stosunku do aktualnych możliwości i potrzeb oraz właściwości wieku rozwo-
jowego studentów, wymagań nauczycieli akademickich oraz procesu kształcenia uniwersy-
teckiego. W odniesieniu do wymagań współczesności konieczne staje się więc podkreślenie, 
że nie chodzi tylko specyfikę i dwojakość równoważną w spostrzeganiu i wypełnianiu tych 
funkcji, bowiem równie istotne są zarówno te zwyczajne funkcje, techniczno-analityczne, 
jak i hermeneutyczno-moralne, a zatem aż tak, że winny one ze sobą współgrać wertykalnie 
i horyzontalnie. 
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WSPÓŁCZESNA PRZESTRZEŃ OBECNOŚCI 
CZŁOWIEKA – MIĘDZY REALNOŚCIĄ  

A WIRTUALNOŚCIĄ

WSTĘP

Człowiek zawsze dążył do poszukiwania dla siebie nowych przestrzeni  
i powiększenia zajmowanego terytorium. Pojęcie przestrzeni zmieniało się  

w historii rozwoju ludzkości – od początkowej, bardzo wymiernej i „namacalnej”, 
fizycznej interpretacji, po współczesną, znacznie trudniejszą, a właściwie niemożliwą 
do zmierzenia, jednak istniejącą i w życiu człowieka epoki internetu coraz silniej 
obecną – przestrzeń wirtualną. 

Badacze, w szczególności socjologowie, przyjmując za kryterium wyróżniania ty-
pów społeczeństw traktowanych jako etapy rozwoju poziom techniki określającej 
podstawowy sposób zdobywania środków do życia (Szacka, 2003, s. 100), wyróżniają 
trzy podstawowe epoki: agrarną, przemysłową i informacyjną. W epoce agrarnej, 
która rozpoczęła się około 10 tysięcy lat temu i trwała do połowy XVIII wieku, zasad-
niczym źródłem bogactwa była posiadana ziemia. W tamtych czasach powiększenie 
zajmowanego terytorium wiązało się zatem z wojnami i podbojami, gdyż nowe tery-
torium oznaczało fizyczny, mniejszy bądź większy, skrawek ziemi. 

W epoce industrialnej, która narodziła się na zgliszczach ery agrarnej wraz z wy-
nalezieniem przez Jamesa Watta w roku 1769 maszyny parowej, bogactwo tworzy-
ły surowce naturalne oraz kapitał. Ziemia, oczywiście, była nadal cenna, ale jeszcze 
cenniejsze stały się jej zasoby. W epoce informacyjnej, którą jeden z najbardziej zna-
nych na świecie pisarzy Alvin Toffler nazwał „trzecią falą” (Toffler, 2001; Morbitzer, 
2006, s. 904–908), głównym źródłem bogactwa stała się informacja, a nieco później 
wiedza. Zasadnicza różnica między informacją i wiedzą, a wcześniejszymi źródłami 
bogactwa – ziemią, surowcami naturalnymi i kapitałem polega na tym, że informa-
cja i wiedza to zasoby nieograniczone i niewyczerpywalne. Ponadto mogą one być 
wykorzystywane przez wielu użytkowników w tym samym czasie, bez ich umniej-
szania, przykładowo uczestnicy wykładu otrzymują jednakowe „porcje” informacji,  
a wykładowca nie tylko nie traci swoich zasobów informacyjnych, ale nawet – poprzez 

* Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
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ich przekazywanie – umacnia je, a dzięki towarzyszącej wykładowi refleksji – czę-
sto też i pogłębia. Parafrazując słowa laureata pokojowej Nagrody Nobla, francusko- 
-niemieckiego luterańskiego teologa, filozofa, muzykologa, organisty i lekarza Alberta 
Schweitzera (1875–1965), można powiedzieć, że informacja to jedyna rzecz, która się 
mnoży, jeśli się ją dzieli (w oryginale słowa A. Schweitzera dotyczyły szczęścia). 

Jedną ze zdobyczy społeczeństwa informacyjnego było zbudowanie nowej, szyb-
ko przez człowieka zasiedlonej przestrzeni – przestrzeni wirtualnej. W przeciwień-
stwie do znanych dotąd przestrzeni fizycznych nie ma ona terytorialnych granic 
ani fizycznych ograniczeń. W połączeniu z jednym z największych wynalazków 
ludzkości – telegrafem, dzięki któremu pokonaliśmy czas i przestrzeń, i dalszą jego 
rozwiniętą formą – internetem (właśnie ze względu na swoje epokowe znaczenie, 
polegające na pokonaniu w przekazywaniu informacji czasu i przestrzeni, telegraf 
jest dziś określany mianem „wiktoriańskiego internetu”) cyberprzestrzeń stała się 
niezwykle atrakcyjną, zwłaszcza dla ludzi młodych, nową przestrzenią funkcjono-
wania człowieka. Jej atrakcyjność wynika z wielu przesłanek. Do najważniejszych 
należy zaliczyć możliwość darmowego rozszerzenia swojego wirtualnego terytorium, 
najczęściej pozostającego poza kontrolą osób dorosłych, a także praktycznie nieogra-
niczona dostępność do informacji na dowolny temat oraz możliwość komunikowa-
nia się z innymi osobami niemal bez żadnych ograniczeń czasowych, geograficznych 
czy tematycznych. 

ŚWIAT „MIĘKKIEJ” WIRTUALNOŚCI 

Wirtualność, mimo że samo pojęcie jest relatywnie nowe (wprowadził je w 1989 
roku amerykański informatyk i futurolog Jaron Z. Lanier), towarzyszyła człowiekowi 
od samego początku jego istnienia. Należy bowiem wyróżnić dwa jej rodzaje: wir-
tualność uniwersalną oraz wirtualność partykularną. Takiego rozróżnienia dokonał  
w swoim artykule Marek Krajewski (Krajewski, 2016), jednak na użytek tego artyku-
łu będę używać bardziej czytelnych, odpowiadających powyższym rodzajom wirtual-
ności, własnych pojęć: wirtualność miękka i wirtualność twarda. 

Ta pierwsza ma charakter kulturowy i oznacza wewnętrzne, wykreowane przez 
człowieka „produkty” jego intelektualnej aktywności. Będą to myśli, wyobrażenia, 
marzenia, wierzenia itp. Kazimierz Korab zauważa, że 

wyobraźnia jest nieodłącznym elementem świata wirtualnego, bez którego nie mógłby 
istnieć. Przeciwstawia ją rozumowi, odgrywającemu główną rolę w świecie realnym 
(Korab, 2010, za: Sobczak, 2014, s. 23). 

Trzeba zauważyć, że wyobraźnia jest elementem i siłą napędową kultury. Kultura jawi 
się zatem jako naturalny łącznik świata realnego ze światem wirtualnym. Co więcej, 
jak twierdzi M. Krajewski:
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Kultura, a więc podstawowe narzędzie przystosowawcze człowieka, jest najważniej-
szym i najbardziej pierwotnym typem wirtualności, nie można jej dotknąć, nie istnieje 
ona w sensie fizycznym, ale materializuje się w sposobach życia określonej społeczno-
ści, może być doświadczana tylko w efektach jej oddziaływań – w naszych unormo-
wanych, skoordynowanych działaniach, w zwyczajach, w materialnych wytworach,  
w sposobie, w jaki człowiek doświadcza otaczającego go świata (Krajewski, 2016). 

Autor ten dodaje, że: 

wytwarzanie sztucznych światów, odrealnianie rzeczywistości, iluzje nie są wyna-
lazkiem nowoczesnym, ale stanowią istotę kultury i podstawę społecznego życia  
(Krajewski, 2016). 

Człowiek od wieków bowiem starał się doświadczać tego, co normalnie niedostępne, 
i przenosić się do „nierzeczywistości”, na przykład za pomocą substancji psychoak-
tywnych, magii, medytacji czy sztuki. 

WIRTUALNOŚĆ JAKO OSIĄGNIĘCIE TECHNOLOGICZNE 

W najbardziej tradycyjnym ujęciu pojęcie „wirtualna rzeczywistość” jest seman-
tycznie sprzeczne, gdyż oznacza rzeczywistość nieprawdziwą, a więc nierzeczywistą, 
sztuczną. Pojęcie to jest interpretowane jako rzeczywistość symulowana z użyciem na-
rzędzi technologii informacyjnych. W tym znaczeniu rzeczywistość wirtualną opisuje 
anglojęzyczna formuła „trzech I” bądź też „I3” – Interaction (interakcja), Immersion 
(zanurzenie), Imagination (wyobraźnia) (Tanaś i Galanciak, 2015, s. 9). Zauważmy, 
że różnica między tak zdefiniowaną rzeczywistością wirtualną a rzeczywistością realną 
dotyczy tylko jednego komponentu – immersji, pozostałe bowiem składniki towa-
rzyszą człowiekowi w jego codziennym funkcjonowaniu. W zasadzie także i immersja 
nie stanowi differentia specifica, nie jest bowiem specyficznie nierealna, gdyż człowiek 
może się zanurzyć na przykład w świecie swoich myśli, marzeń, wierzeń itp. A zatem 
rzeczywistość wirtualna wcale nie jest czymś absolutnie odrębnym od realności. 

Wirtualność twarda ma charakter technologiczny – jest to symulacja rzeczywisto-
ści z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjnej. W przeciwieństwie do jej 
„miękkiej” wersji, bazującej na biologicznym oprzyrządowaniu w postaci ludzkiego 
mózgu, wymaga ona zewnętrznego sprzętu oraz odpowiedniego oprogramowania, słu-
żącego do jej wygenerowania. 

W STRONĘ ŚWIATA HYBRYDOWEGO 

Jak trafnie zauważa Katarzyna Sobczak:

we współczesnym świecie nie sposób już nakreślić ostrej granicy między „wirtualem”  
a „realem”. Ponadto wydaje się, że takie działanie nie byłoby sensowne. Koncepcja 
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świata cyberrealnego zakłada zatem, że zarówno to, co zwykło się określać mianem 
rzeczywistości, jak i to, co określa się mianem „wirtualu”, stanowią wspólnie jeden  
i ten sam świat. Zarówno rzeczywistość, jak i „wirtual” są wytworami człowieka sta-
nowiącymi zaplecze i źródło kultury. Bez wątpienia oba mają wpływ na jednostki  
i kształtują je. Oba są równie realne i mają równie namacalne skutki w życiu […]. Świat 
cyberrealny w niniejszym ujęciu obejmuje zatem obie omawiane rzeczywistości – wir-
tualną i realną, jednocześnie podkreślając realność (ale niekoniecznie prawdziwość) 
każdej z nich (Sobczak, 2014, s. 29). 

Współcześnie jesteśmy świadkami zacierania się granic między tradycyjnie poj-
mowanym światem realnym a światem wirtualnym. Niejako wbrew klasycznej  
i słownikowej interpretacji świat wirtualny przestał być światem nierealnym, a świat 
realny nie jest jedynie czystą „realnością”. Te dwa światy przenikają się coraz silniej,  
a w szczególności konsekwencje funkcjonowania w świecie wirtualnym są jak najbar-
dziej realne. Przykładów ilustrujących to stwierdzenie jest nieskończenie dużo. Moż-
na tu przywołać wyborcze kampanie parlamentarne czy też prezydenckie, zarówno 
te prowadzone w Polsce, jak i – wcześniej – w USA, gdzie o ostatecznym realnym 
wyniku w dużej mierze zadecydowała też kampania internetowa, a globalna sieć oka-
zała się niezwykle skutecznym medium politycznej agitacji. 

Internetowe wypowiedzi, zwłaszcza aktywność na rozmaitych portalach społeczno-
ściowych, bardzo silnie kształtują świadomość, postawy i zachowania ludzi w realnym 
świecie. Jeżeli więc zachowania ludzkie, szczególnie młodego pokolenia, które z – jed-
nej strony – jest najbardziej z nowymi technologiami zapoznane, z drugiej – jest też 
najsilniej podatne na medialne manipulacje, są kształtowane przez wirtualną rzeczy-
wistość, to fakt ten stanowi oczywiste nowe wyzwanie dla kultury, życia społecznego, 
także i dla edukacji. 

Profesor UJ Michał Ostrowicki, znany także pod sieciowym pseudonimem jako 
Sidey Myoo, umieścił na swojej stronie internetowej znamienną myśl: „Człowiek 
jest jeden, a światy dwa”  (Ostrowicki, 2016). Zwraca on uwagę na równoległą 
obecność współczesnego człowieka w dwóch światach – tradycyjnym, realnym  
i nowym – wirtualnym. 

Nie ma już zatem powodów, aby nadal utrzymywać coraz bardziej płynną i wręcz 
niemożliwą do nakreślenia granicę między światem realnym i wirtualnym. Warto tu 
odwołać się do słów przedstawicieli młodego pokolenia. W bardzo ważnym doku-
mencie, jaki ukazał się w lutym 2012 roku, autorstwa Piotra Czerskiego, przetłuma-
czonym na wiele języków i upowszechnionym we wszystkich krajach cywilizacyjnie 
rozwiniętych, zatytułowanym Manifest dzieci sieci, który stał się deklaracją tożsamo-
ści cyfrowych tubylców, znajdziemy znamienną wypowiedź: 

Dorastaliśmy z siecią – i w sieci. To nas odróżnia, to czyni nieoczywistą z waszej per-
spektywy, ale istotną różnicę: my nie „surfujemy”, a sieć nie jest dla nas „miejscem” 
czy „wirtualną przestrzenią”. Sieć nie jest dla nas czymś zewnętrznym wobec rzeczy-
wistości, ale jej równoprawnym elementem: niewidoczną, ale stale obecną warstwą 
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przenikającą się z przestrzenią fizyczną. My nie korzystamy z sieci, my w niej i z nią 
żyjemy (My, dzieci sieci, 2012, s. 60). 

Ta sentencja wskazuje na to, iż dla młodego pokolenia nie istnieje już podział na 
przestrzeń wirtualną i realną – to pierwsze pojęcie miało sens w początkach pojawie-
nia się nowej technologii, a także przyczyniło się do uświadomienia nam, że wirtu-
alność – w swojej „miękkiej” wersji – towarzyszyła człowiekowi od początku jego 
istnienia. Dziś trzeba mówić o przenikaniu się tych dwóch światów, co w rezultacie 
prowadzi do nowego świata, który można nazwać światem hybrydowym. 

Pojęcie to jest – jak dotąd – rzadko spotykane w literaturze. Propozycję jego uży-
wania przedstawił m.in. Leszek Korporowicz w artykule Przestrzeń kulturowa w spo-
łeczeństwie konceptualnym (Korporowicz, 2015, s. 98). Świat hybrydowy jest zatem 
konwergencją świata realnego i wirtualnego, bez precyzyjnego określania granic mię-
dzy nimi. 

Przenikanie się świata realnego i wirtualnego będzie coraz większe, gdyż współ-
czesny człowiek żyjący w krajach cywilizacyjnie rozwiniętych nie uniknie coraz głęb-
szej immersji – zanurzenia się w wirtualności. Narzędzia technologii informacyjno- 
-komunikacyjnej można dziś postrzegać jako narzędzia do odbywania dwukierun-
kowych podróży między tymi światami. Są to „podróże” z pominięciem czasu, jak 
też wszelkich granic przestrzennych. O ile człowiek epoki przemysłowej był dumny  
z jednego z najważniejszych ówczesnych wynalazków – telegrafu, o tyle obec-
nie przestajemy doceniać fenomen internetu i zauważać owo płynne przekra-
czanie granic dwóch światów i w naturalny sposób akceptujemy życie w nowym  
hybrydowym świecie. 

Doskonałym przykładem funkcjonowania świata hybrydowego jest założona przez 
wspomnianego już M. Ostrowickiego w roku 2007 Academia Electronica. Jest to 
działający w sieci w środowisku 3D Second Life uniwersytet, w ramach którego odby-
wają się wykłady z udziałem znanych naukowców, a w roku 2012 odbyła się pierwsza 
w Polsce publiczna obrona pracy magisterskiej i doktorskiej. Widać tu wyraźnie prze-
nikanie się dwóch światów: uzyskane w sieci dyplomy mają pełną wartość i związane 
z nimi uprawnienia w realnym świecie. 

O INTELEKTUALNEJ KONDYCJI  
WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA 

Dla pełniejszej oceny uczestnictwa współczesnego człowieka w nowej, hybrydowej 
przestrzeni warto spojrzeć na problem jego intelektualnej kondycji w trzech wymiarach 
czasowych: przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. 

Przeszłość związana jest z pamięcią, jednak człowiek epoki sieci nie dba o jej roz-
wój. Podkreśla, że nowoczesną formą pamięci jest internet. W cytowanym już Mani-
feście dzieci sieci czytamy: 
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Sieć jest dla nas czymś w rodzaju współdzielonej pamięci zewnętrznej. Nie musimy 
zapamiętywać niepotrzebnych detali: dat, kwot, wzorów, [...] definicji (My, dzieci  
sieci, 2012, s. 61). 

Teraźniejszość związana jest ze zmysłami, za pomocą których odbieramy zewnętrz-
ny świat. Współczesny człowiek, bombardowany ogromną ilością informacji, zanu-
rzony w świecie internetu i innych interaktywnych mediów ekranowych, doświad-
czający informacyjnego zalewu, żyje w świecie mediów, które uznawany do dziś za 
genialnego medioznawcę kanadyjski badacz Marshall McLuhan nazwał mediami go-
rącymi. Szczególnie gorące są treści pornograficzne, dziś tak łatwo dostępne, jak ni-
gdy dotąd w historii ludzkości. Przesycone informacją media gorące nie wymagają od 
odbiorcy intelektualnego wysiłku, wprost przeciwnie – prowadzą do intelektualnego 
rozleniwienia. W rezultacie współczesny człowiek staje się coraz mniej racjonalny,  
a coraz bardziej emocjonalny. Można zatem zaryzykować stwierdzenie, że homo sa-
piens zamienia się w homo affectus (Morbitzer, 2015, s. 202–214). 

Trzeci komponent temporalny – przyszłość – związany jest z wyobraźnią. Wło-
ski psychiatra Tonino Cantelmi przedstawia szczególnie ważny dla prowadzonych tu 
rozważań pogląd: 

[…] nasza codzienna interakcja z ekranami […] potwierdza, że rozpoczęła się era do-
minacji percepcji nad wyobraźnią (Cantelmi, 2015, s. 72). 

Dominują dziś media dotykowe (taktylne) wymagające od użytkownika szerokie-
go wykorzystywania zmysłów, w tym zmysłu dotyku. 

Wyobraźnia to myślenie o tym, czego nie ma, a może się zdarzyć bądź zaistnieć. Jest 
ona – jak wspomniano – elementem wirtualności w jej „miękkiej” postaci. Trzeba też 
zauważyć silny związek wyobraźni z pojęciem odpowiedzialności, która jest z jednej 
strony zdolnością do myślenia w kategoriach przyszłości, myślenia o możliwych przy-
szłych konsekwencjach własnego postępowania, jest także wewnętrznym systemem 
nawigacyjnym, podpowiadającym życiowe wybory. Z drugiej strony jest też gotowo-
ścią do ograniczenia swojej wolności w imię uznawanych wartości. Związek wyobraź-
ni z odpowiedzialnością oraz odpowiedzialności z wolnością, a więc pośrednio także 
wyobraźni z wolnością jest zatem oczywisty, a płynący stąd wniosek wysoce zasmuca-
jący: jeśli wyobraźnia – przez silne zanurzenie w świecie mediów – ulega destrukcji, to 
jednocześnie maleje zdolność człowieka do bycia odpowiedzialnym. Zaburza to jego 
społeczne funkcjonowanie i przyczynia się do wielu patologii. 

Przedstawiona tu argumentacja dowodzi coraz słabszej kondycji intelektualnej  
i aksjologicznej współczesnego człowieka. Trzeba też zauważyć, że obecnie jesteśmy 
świadkami zmiany funkcji ludzkiego mózgu. W dawnych czasach, gdy ze względu 
na bardzo powolny rozwój techniki życie w obrębie jednego pokolenia było nie-
mal niezmienne, mózg potrzebny był głównie do pamiętania informacji, gdyż za-
zwyczaj była ona przydatna przez całe życie. Co więcej, człowiek starszy, obdarzony 
dobrą pamięcią, cieszył się szacunkiem i społecznym uznaniem. Obecnie, w epo-

ZN_Pedagogika_2016_13.indb   64 2016-06-02   19:25:25



65Współczesna przestrzeń obecności człowieka – między realnością a wirtualnością 

ce nieustannych zmian i ogromnego rozwoju techniki, na pierwszy plan wysunęła 
się umiejętność przetwarzania informacji, a zmarginalizowaniu uległo pamiętanie, 
gdyż – po pierwsze – wiele informacji ulega szybkiej dezaktualizacji, po wtóre – 
pojawiły się rozmaite zewnętrzne techniczne formy pamięci, z internetem na czele, 
które – jak sądzą niektórzy – uwolniły człowieka od konieczności pamiętania czego-
kolwiek. Problemem jednak jest to, że pod wpływem internetu zmienił się również 
sposób przetwarzania informacji – z dawnego linearnego na obecny hipertekstowy. 
Ułatwia on wprawdzie poruszanie się po internetowych hipertekstowych bądź – naj-
częściej – hipermedialnych strukturach informacyjnych, ale ceną za tę zmianę jest 
zanik zdolności do głębszej refleksji (Carr, 2013; Small i Vorgan, 2011). Zasadna 
wydaje się obawa, że w obszarze intelektualnego rozwoju człowieka wystąpi mecha-
nizm sprzężenia zwrotnego. Coraz słabsza ludzka wyobraźnia spowoduje przesunię-
cie wirtualności z dawnej – naturalnej, silnie związanej z wyobraźnią wirtualności 
„miękkiej” w stronę technologicznie generowanej wirtualności „twardej”, a ogólna 
słabsza kondycja intelektualna człowieka będzie zachętą do coraz silniejszego opro-
tezowania naszego umysłu przez rozmaite, trudne dziś do przewidzenia rozwiązania 
technologiczne. Migracja wiedzy z ludzkiego umysłu do zasobów internetu widoczna 
jest na przykład w pedagogicznie nietrafnej koncepcji konektywizmu, zakładającego, 
że metaforą uczenia się jest generowanie połączeń między węzłami sieci, a nie – jak 
głosi współczesna neuroedukacja – między neuronami w mózgu uczącej się osoby 
(Morbitzer, 2013, s. 35–42). 

Intelektualna kondycja współczesnego człowieka jest już dziś znacznym utrudnie-
niem w realizacji niezwykle przydatnej w codziennym życiu starożytnej maksymy: 
Consule praeteritum, praesens rege, cerne futurum – radź się przeszłości, kieruj teraź-
niejszością, patrz w przyszłość. Wiele wskazuje na to, że koncepcja M. McLuhana 
rozumienia mediów jako przedłużeń naszego ciała bądź zmysłów, rozwinięta przez 
Andy Clarka w postaci tzw. tezy umysłu rozszerzonego (za: Logan, 2013), w nieod-
ległej perspektywie znajdzie pełne ucieleśnienie. 

ZAKOŃCZENIE 

W świecie hybrydowym współczesny człowiek zyskał nową przestrzeń – głównie 
informacyjną i komunikacyjną, która jest szczególnie interesująca dla pedagogów. 
Nowa przestrzeń znacznie wykracza poza tradycyjne mury szkolne – rozlała się sze-
roko i każdy zakątek przestrzeni hybrydowej może dziś być poletkiem do uprawiania 
edukacji oraz wielu innych form aktywności, w tym pracy, nauki i rozrywki. 

Świat hybrydowy, poszerzając pojęcie przestrzeni bytowania i funkcjonowania 
człowieka, oferuje nowe szanse i jednocześnie niesie nowe zagrożenia. Generuje też 
nowe wyzwania i zadania związane z racjonalnym i odpowiedzialnym funkcjonowa-
niem człowieka w tej nowej przestrzeni. Korzystając z dowolnych technologii, warto 
pamiętać przestrogę amerykańskiego medioznawcy Neila Postmana: 
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błędem jest sądzić, że jakakolwiek innowacja technologiczna przynosi tylko jednego ro-
dzaju efekty. Każda technologia jest zarazem ciężarem i błogosławieństwem; nie albo- 
-albo, lecz tym i tym jednocześnie (Postman, 2004, s. 16). 

W wykorzystywaniu zdobyczy technologii tkwi pewien paradoks. Każda tech-
nologia ułatwia bowiem funkcjonowanie człowieka w określonym obszarze, ale 
jednocześnie jest pułapką, gdyż ułatwianie życia często prowadzi do rozleniwienia 
człowieka – przy obecnym poziomie zaawansowania technologicznego dotyczy ono 
zarówno warstwy fizycznej, jak i intelektualnej. Życie w „cielesnym” świecie realnym 
wymaga większego wysiłku niż w pozbawionym tego atrybutu świecie wirtualnym. 
W realnym świecie obowiązują stanowiące pewne ograniczenia prawa fizyki i biolo-
gii – tu chorujemy, rodzimy się, umieramy i tu napotykamy wiele problemów eg-
zystencjalnych, podczas gdy jedynym wysiłkiem w świecie wirtualnym jest klikanie 
bądź obsługa klawiatury. W odniesieniu do świata hybrydowego szczególnie istotne 
są kompetencje miękkie, w tym umiejętność powrotów ze świata wirtualnego do 
realnego i unikanie uzależnienia od cyberświata. 

Nowy, kuszący bogactwem oferty hybrydowy świat wymaga użytkownika odpo-
wiedzialnego za własny rozwój. Jednak – jak pokazano – zbyt silne zanurzenie się  
w cyfrowym świecie prowadzi do obniżenia poczucia odpowiedzialności współcze-
snego człowieka. Koniecznym – przynajmniej częściowym – antidotum jest więc 
pielęgnowanie przestrzeni aksjologicznej jako istotnego komponentu hybrydowego 
świata, gdyż w dzisiejszym zmiennym i niezwykle wymagającym świecie odpowie-
dzialność wydaje się być wartością najważniejszą. Kluczowym problemem w rela-
cji człowieka z hybrydowym światem jest dbałość o zachowanie równowagi mię-
dzy techniką i kulturą, stanowiących niejako awers i rewers tej samej rzeczywistości,  
w której jesteśmy równocześnie zanurzeni (Morbitzer, 2007). 
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WSPÓŁCZESNA PRZESTRZEŃ OBECNOŚCI CZŁOWIEKA –  
MIĘDZY REALNOŚCIĄ A WIRTUALNOŚCIĄ

Słowa kluczowe: rzeczywistość wirtualna, świat realny, świat hybrydowy, przestrzeń eduka-
cyjna, kultura, media, wyobraźnia, immersja 

Streszczenie: Współcześnie obserwujemy przenikanie i łączenie się dotychczas postrzeganych 
jako całkowicie odrębne dwóch światów: realnego i wirtualnego. W rezultacie powstaje świat, 
który można nazwać hybrydowym, w którym granice między światem realnym i wirtualnym 
są jedynie umowne i w zasadzie tracą swój sens. Człowiek ery internetu w coraz większym 
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stopniu staje się obywatelem nowego hybrydowego świata. Świat hybrydowy oznacza spekta-
kularne poszerzenie przestrzeni dla rozmaitych form aktywności, jak edukacja, nauka, praca 
czy rozrywka. Oferuje nowe możliwości, ale też niesie nowe wyzwania i na obecnym etapie 
rozwoju trudne do zdefiniowania zagrożenia. 

CONTEMPORARY SPACE OF HUMAN PRESENCE – 
BEETWEN REALITY AND VIRTUALITY

Keywords: virtual reality, real world, hybrid world, educational space, culture, media, imag-
ination, immersion 

Abstract: Two worlds which have been percepted so far as completely separate, i.e. the real 
world and the virtual world, infiltrate each other and merge. Therefore, at present a so- 
-called hybrid world is being created constantly, where the borders between the two worlds 
lose their meaning and are only a subject of a convention. A human being of the Internet era 
becomes a citizen of a new, hybrid world. A hybrid world means a spectacular widening of 
the space for various forms of activity such as education, science, work and entertainment. It 
offers new possibilities but at the same time it brings new challenges and dangers which are 
now difficult to be defined. 
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RODZINA A ARCHITEKTURA SPOŁECZNEGO ŚWIATA

Retrospektywne spojrzenie na architekturę społecznego świata upoważnia do 
stwierdzenia, że zasadnicze zmiany, jakie się w owej architekturze dokonały, 

były konsekwencją głębokich przemian społecznych i gospodarczych, które przynio-
sło ze sobą dziewiętnaste stulecie. Królujący do tego czasu porządek feudalny, oparty 
na wspólnotach od rodzinnej poczynając, poprzez lokalne, regionalne, na narodo-
wej kończąc, odszedł do historii. Ustąpił miejsca nowemu społecznemu porząd-
kowi, gdzie poza grupami typu wspólnotowego zaczęły funkcjonować inne, które 
Ferdinand Tönnies określił mianem Gesellschaft – stowarzyszenia, o diametral-
nie różnym w swojej naturze charakterze. Zdaniem autora, podstawę klasycznego  
w socjologii podziału grup na wspólnoty i stowarzyszenia, a zarazem podstawę 
wszelkiego skupiania się ludzi, stanowi wola. W zależności od tego, czy ma ona 
charakter pierwotny, naturalny, podyktowany instynktem, czy też wtórny, nakiero-
wany świadomie na realizację doraźnego celu, skupia ludzi we wspólnotowe bądź 
zrzeszeniowe grupy (Tönnies, 1988).

Do chwili upadku feudalnego świata człowiek funkcjonował w jednej wielkiej 
wspólnocie. Przyporządkowanie do określonej rodziny powodowało, że automatycz-
nie był wpisywany we wspólnoty o większym zasięgu – lokalne, regionalne, stanowe, 
narodowe czy wręcz ogólnoświatowe. Na tę przynależność miał wpływ jedynie fakt, 
czy któryś z członków jego rodziny brał udział w życiu wspólnoty o szerszym zasięgu, 
niż ta, do której sam przynależał. Feudalny świat swą społeczną architekturą przypo-
minał gotycką katedrę, w przeciwieństwie do tego, zapoczątkowanego w dziewiętna-
stym wieku, który jest raczej jak hala fabryczna – oparty na zrzeszeniach stanowią-
cych jego konstrukcję nośną (Chłopecki, 1997). Feudalny świat był z góry określony, 
przewidywalny, wyznaczał każdemu miejsce w społecznej rzeczywistości. Gwarantem 
wspólnotowego ładu była oparta na tradycji i obyczaju kontrola społeczna.

Rozwój kapitalizmu wymusił na ludziach konieczność poszukiwania innych niż 
dotychczasowe źródeł utrzymania, a co za tym idzie, większą mobilność niż miało 
to miejsce kiedykolwiek w przeszłości. Migrujący z dobrze znanego sobie środowi-
ska, wyobcowany i zagubiony w zupełnie nowym otoczeniu człowiek stanął przed 
koniecznością poszukiwania innych grup społecznych, które zaspokajałyby jego eg-
zystencjalne i afiliacyjne potrzeby, które dotychczas z powodzeniem gwarantowały 

* Uniwersytet Rzeszowski. 
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rodzina i najbliższe otoczenie. Lawinowo więc powoływane były do życia różnego 
rodzaju stowarzyszenia, kluby, lokalne samorządy, na związkach zawodowych i par-
tiach politycznych kończąc. Grupy te miały za zadanie zaspokajać doraźne potrzeby 
ich członków.

Zmiany w architekturze społecznego świata, które przyniósł XIX wiek, stały się rów-
nież początkiem głębokich przemian rodziny, która do tego czasu, jak cały feudalny 
porządek, była wspólnotą, przeważnie wielopokoleniową, określaną mianem familii. 
Z tą familią związane było praktycznie całe ludzkie życie. W niej przychodziliśmy na 
świat, to jej członkowie decydowali o wyborze naszego życiowego partnera, a ściślej 
rzecz ujmując, uświęconego sakramentem współmałżonka. Rodzina była świadkiem 
narodzin kolejnej generacji i miejscem pożegnania antenatów rodu. Pisze o tym Ma-
ria Czapska w książce, która jest sagą tego arystokratycznego rodu, prowadzoną od  
XVIII wieku, ale również polem ogromnie cennych uwag i refleksji natury socjologicz-
nej i antropologicznej, które pozwalają lepiej zrozumieć i poczuć naturę wspólnotowe-
go świata (zob. Czapska, 1998).

Rodzinna przeszłość wyznaczała nasze miejsce w hierarchii społecznej, ważyła na 
teraźniejszym życiu i określała przyszły los. W rodzinie funkcjonującej wedle ści-
śle określonych, tradycją wyznaczonych i społecznie zaakceptowanych norm zgoda 
na związek małżeński dotyczyła tylko kandydatów z takiej samej sfery społecznej. 
Wprowadzenie do rodziny kobiety spoza niej było traktowane jak zagrożenie dla 
całej rodzinnej wspólnoty i napotykało na opór, nie tylko najbardziej zainteresowa-
nych, ale również bliższych i dalszych krewnych, a także inne skoligacone rody, które 
upatrywały w tym związku naruszenia własnych interesów. Napisałam, że to kobieta 
wchodziła do rodziny przyszłego męża, gdyż tak było w istocie. Miała ona do speł-
nienia bardzo ważną rolę – podtrzymania biologicznej i kulturowej ciągłości rodziny.  
W rodzinie wspólnotowej obowiązywał bowiem ściśle określony podział obowiązków. 
Ona odpowiadała za temperaturę domowego ogniska i wychowanie dzieci zgodnie  
z rodzinną tradycją. On dbał o finansowe zabezpieczenie rodziny. Nic przeto dziw-
nego, że rodzina jak ognia bała się mezaliansu. Wprowadzenie do rodziny osoby  
z innej sfery groziło przerwaniem, a w najlepszym wypadku zaburzeniami w przekazie 
rodzinnej kultury i tradycji, które budowane przez wieki, przez przeszłe pokolenia, 
były gwarancją trwałości i ciągłości rodzinnej wspólnoty. Miał tego świadomość an-
tenat możnego rodu Michorowskich, gdy stanowczo zwracał uwagę młodemu ordy-
natowi, że przy wyborze żony trzeba kłaść nacisk na jednakową rasę (Mniszek, 1975).  
O mezaliansie Jerzy Chłopecki pisał: 

Mezalians był w historii rodziny orientacją na przeszłość. Ważne były korzenie, po-
zornie nieważne było to, co z nich wyrośnie. Pozornie, ponieważ właśnie przeszłość 
była ważna, dlatego że przyszłość była od niej zależna. Niegdyś, gdy jeszcze tradycja 
nie była tradycją, gdy się młody człowiek żenił, wprowadzał do swojej rodziny nowego 
członka, dziewczynę – żonę. Jej rola była z punktu widzenia tradycji ogromnie ważna. 
Ona była tej tradycji (ogniska domowego) strażniczką. Ona prowadziła dom i wycho-
wywała dzieci w duchu wartości istotnych dla tej sfery społecznej, do której weszła. 
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Musiała więc pochodzić z tej samej sfery, jeśli rolę swą miała wypełniać dobrze. Trady-
cyjne pojęcie mezaliansu nie było więc przeżytkiem, ale określało sytuację społecznie 
dysfunkcyjną (Chłopecki, 2012, s. 418).

Rodzinna wspólnota nie dopuszczała do mezaliansu, ale również nie mogło być 
mowy o rozwodzie. I jedno, i drugie osłabiało rodzinę, podcinało jej wspólnotowe 
korzenie. Na straży rodzinnych losów stali jej bliżsi i dalsi członkowie, gdyż rodzi-
na była gwarantem nie tylko ciągłości rodu (nie było społecznego przyzwolenia na 
samotne rodzicielstwo), ale też zabezpieczeniem dla mnóstwa osób i ich interesów. 
Dość powiedzieć, że pierwsze rozwody odnotowane zostały dopiero w dziewiętna-
stym stuleciu. Nie można przecież rozwieść się ze wspólnotą, która została nam dana  
i z którą związane były nierozerwalnie nasze przeszłe i przyszłe losy.

Związki małżeńskie zawierane były przy ołtarzu. Słowa przysięgi, które po dzi-
siejszy dzień brzmią tak samo „dopóki Bóg nas nie rozłączy”, w praktyce to właśnie 
znaczyły. Do tego między innymi faktu przy definiowaniu istoty małżeństwa i rodzi-
ny jako wspólnoty odwołuje się Kościół Katolicki. Sakramentalność małżeńskiego 
związku wyraża się w dwóch podstawowych elementach. Po pierwsze – w jej sym-
bolicznej funkcji – rodzina uznawana jest za miejsce szczególnej obecności Boga,  
a tym samym staje się zjawiskiem nie tylko ziemskim, ale również transcendentnym  
i nadprzyrodzonym. Po drugie – w opisie małżeństwa jako daru i ofiary – ofiara 
Chrystusa oddana na krzyżu za zbawienie ludzi jest odzwierciedleniem relacji mał-
żeńskiej, której istotą jest dar własnego życia dla drugiego człowieka (Magier, 2007). 
W jednym ze swoich tekstów dokonuję typologizacji rodziny na sakramentalną  
i prawną w celu zobrazowania faktu, że są one dwiema różnymi w charakterze gru-
pami społecznymi, co ma oczywiście swoje konsekwencje (Batiuk, 2002). Do tej 
kwestii powrócę w dalszej części moich rozważań.

Wspomniałam wyżej, że tradycyjny podział ról w rodzinie zakładał, że mate-
rialne zabezpieczenie spoczywało na barkach mężczyzny, ale to nie do końca była 
prawda – w praktyce wyglądało to nieco inaczej. Wypełniona wojnami i różne-
go rodzaju zbrojnymi potyczkami historia Polski powodowała, że cytując piosen-
kę Żeby Polska była Polską wykonywaną przez Jana Pietrzaka: „[…] matki, żony  
w mrocznych izbach wyszywały na sztandarach hasło honor i Ojczyzna i ruszała  
w pole wiara […]”. Kobiety pozostawione same sobie musiały podejmować męskie 
obowiązki, by zapewnić rodzinie środki do przeżycia. Ale również w czasach poko-
ju kobiety często zasilały domowe budżety. Handlowanie na targu, sprzedawanie 
rękodzielniczych wyrobów, warzenie piwa, wypiekanie chleba, niańczenie cudzych 
dzieci w znaczący sposób przyczyniało się do poprawy finansowej kondycji rodziny.

W każdej grupie o charakterze wspólnotowym podstawowe znaczenie dla za-
pewnienia jej trwałości ma miejsce, terytorium, które stanowi własność grupy i jest 
dziedziczone przez kolejne pokolenia. Gdybyśmy uważnie przyglądnęli się zabytkom 
architektonicznym z tamtej epoki, które były rodzinnymi posiadłościami, to niejed-
nokrotnie bez większego trudu zauważylibyśmy ślady ich rozbudowy w postaci przy-
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budówek, oficyn, dobudowywanych pięter i modyfikacji wewnętrznej architektury, 
którą dostosowywano do potrzeb nowych mieszkańców. Dowodzą one niezbicie, że 
dom rodzinny rozrastał się, w miarę jak w rodzinie przybywało nowych członków. 
Rodzinna posiadłość była nie tylko istotnym elementem materialnego dziedzictwa, 
ale i świadectwem przeszłości i trwania rodziny w miejscu i czasie. Dom był świad-
kiem narodzin i śmierci, swoistym muzeum, gdzie gromadzone były pamiątki po 
przeszłych pokoleniach, mostem łączącym historię z teraźniejszością rodu. 

Dla wspólnotowej rodziny temperatura uczuć łącząca bądź nie przyszłych małżon-
ków nie miała żadnego znaczenia. Brano pod uwagę przesłanki bardziej pragmatycz-
ne. One bowiem były gwarantem trwałości rodziny i dawały jej członkom poczucie 
tożsamości. Dla prawidłowego funkcjonowania jednostki w społeczeństwie, satys-
fakcji życiowej i stabilności społecznego ładu to wartość podstawowa. Paradoksal-
nie, żyjący w tamtych czasach ludzie nie mieli świadomości istnienia tradycji, gdyż 
istniała ona w teraźniejszości, ani też ogromnej roli, jaką pełniła w ich życiu, gdyż 
ta obiektywnie istniała i nadawała ton całej epoce. Tradycja jako taka pojawiła się 
dopiero w społeczeństwie posttradycyjnym – społeczeństwie ludzi wykorzenionych. 
We wspólnotowej rodzinie dzieci przychodziły na świat z biografią z góry określoną, 
miały tylko sprostać wymaganiom, jakie związane były z miejscem rodziny w spo-
łecznej drabinie. Współcześnie w naszym kręgu cywilizacyjnym człowiek 

[…] rodzi się „bez tożsamości”, jest jak tabula rasa, biała karta, o której pisali szkoccy em-
piryści. Ponieważ jesteśmy produktem rozpadu struktur niegdyś przesądzających o tym, 
kim jesteśmy, sami musimy dokonać wyboru tożsamości (Chłopecki, 2012, s. 422). 

Poczucie tożsamości w dzisiejszym, pozbawionym przeszłości świecie, w którym 
liczy się tylko teraźniejszość i przyszłość, jest ogromnie inspirującym i istotnym pro-
blemem, nie tyko w kontekście refleksji o rodzinie. 

Dynamicznie postępujące procesy urbanizacji i industrializacji zapoczątkowane  
w dziewiętnastym stuleciu doprowadziły ostatecznie do fundamentalnych przemian 
w strukturze społecznego świata. Dziewiętnasty wiek to definitywny rozpad feudal-
nego, wspólnotowego ładu i początek nowego porządku, w którym obok wspólnot 
zaczęły funkcjonować grupy o zgoła odmiennym charakterze. Acelowe, homoge-
niczne, podporządkowane kontroli społecznej, zakorzenione w przeszłości i tradycji, 
trwające w miejscu i czasie wspólnoty zrobiły miejsce w społecznej przestrzeni gru-
pom nowym – zrzeszeniom o zupełnie innym charakterze. Przemiany te nie pozosta-
ły bez wpływu na funkcjonowanie i kondycję rodziny.

Zrzeszenia, o czym wspominałam wcześniej, powoływane były w celu zaspoko-
jenia doraźnych potrzeb ich członków i miały za zadanie złagodzić skutki mobilno-
ści, jaką wymuszał na ludziach nowy społeczny porządek. Celowe, heterogeniczne, 
zorientowane na przyszłość grupy typu zrzeszenie, których zasady funkcjonowania 
wyznaczone były przez skodyfikowane normy prawne, były kwestią naszego wyboru 
i oceny tego, czy będą skuteczne i pomocne w realizacji założonych przez nas celów 
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i zaspokajaniu niezrealizowanych potrzeb. Do uczestnictwa w nich człowiek musiał 
dojrzeć. Potrzebna mu była w tym celu umiejętność kodyfikowania i przestrzegania 
ustanowionych norm społecznych.

Pierwsza zmiana, jaka rzuca się w oczy, jeśli chodzi o rodzinę, to kryteria, jakie 
brane są pod uwagę przy wyborze życiowego partnera. Usytuowanie rodziny na dra-
binie społecznej, jej przeszłość i tradycja nie są już ważne. Decyzja jest kwestią na-
szego, względnie świadomego wyboru i zależna jest od uczuć, które łączą przyszłych 
małżonków. Stan zakochania, w jaki wprowadzony zostaje nasz organizm wykazujący 
zdaniem przedstawicieli nauk medycznych symptomy choroby psychicznej, nie pre-
tenduje bynajmniej do miana materii trwałej i długowiecznej. Wręcz przeciwnie, to 
delikatna, ulotna i przemijająca przypadłość. Jeśli miała stanowić fundament mał-
żeństwa, musiała zostać wzmocniona o przepisy prawa. Łączące małżonków uczucia 
i normy prawne, a nie tradycja i społeczna kontrola, stoją więc na straży trwałości 
rodziny, regulują wzajemne obowiązki małżonków wobec siebie i dzieci zrodzonych 
w związku, określają zasady, na jakich opierać się mają relacje rodziny z innymi gru-
pami społecznymi. W większości przypadków jest tak, że to nie kobieta wchodzi do 
rodziny męża, jak miało to miejsce w przeszłości, ale on wychodzi ze swojej rodziny 
i wspólnie tworzą odrębne gospodarstwo domowe. Rodzina, którą zakładamy, nie 
jest nam dana – wybieramy kogoś na dłuższą bądź krótszą wspólną drogę i tkwimy  
w związku, dopóki nas satysfakcjonuje, realizuje nasze potrzeby, spełnia oczekiwania. 
Jeśli tak nie jest, zamieniamy wysłużonego partnera na „nowszy model” i wstępujemy 
w kolejny związek małżeński, tworząc z nowym partnerem nową rodzinę.

Zarówno świadomy wybór osoby, z którą zakładamy rodzinę, jak i normy prawa 
regulujące rodzinne relacje, a także fakt, że możemy opuścić ją i zamienić na inną, 
która w większym być może stopniu spełniać będzie nasze oczekiwania i zakładane 
cele, upodabnia rodzinę bardziej do zrzeszenia niż grupy wspólnotowej, którą była 
jeszcze do niedawna. Również miejsce, które dla każdej wspólnoty miało fundamen-
talne znaczenie i osadzało ją w czasie i przestrzeni, dla rodziny dzisiaj nie stanowi  
o jej być albo nie być. Mobilność w tym zakresie, wraz z poszerzaniem się oferty 
rynku pracy, jest coraz większa. W konsekwencji tych przemian rodzina rozpadła się 
na dwa względnie niezależne byty. Pierwszy z nich to rodzina pochodzenia, w której 
przychodzimy na świat, i drugi – rodzina prokreacji, o wyraźnie zrzeszeniowym cha-
rakterze, którą zakładamy.

Czy w związku z tym, że przeszłość i tradycja rodziny nie ważą na naszych życio-
wych wyborach, mezalians dziś nie istnieje jako kategoria opisująca społeczną asyme-
trię małżeńskiej diady? Oddajmy głos raz jeszcze Jerzemu Chłopeckiemu: 

O ile asymetria ta dawniej odnosiła się do przeszłości, do tego, skąd kto pochodził, 
o tyle dzisiaj odnosi się do tego, co będzie, prognozując prawdopodobną przyszłość 
związku. O przeszłość nawet pytać nie wypada, ale rozsądek każe uwzględniać takie 
czynniki, jak różnica wieku czy wykształcenia, których dyssymetria źle rokuje na przy-
szłość (Chłopecki, 2012, s. 418).
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Konsekwencją zmian, jakie zaszły w gospodarczym i społecznym ładzie w dziewięt-
nastym stuleciu, był między innymi rozpad przydomowych manufaktur i nasilona mi-
gracja. Spowodowało to osłabienie sąsiedzkich i wspólnotowych więzi, a tym samym 
doprowadziło do swoistego osamotnienia rodziny w przestrzeni społecznej (Sowa, 
2014). Nie bez wpływu na rozluźnienie rodzinnych więzi miał niebywały rozwój sek-
tora usług. Rodzina została „wyręczona” z wielu czynności gospodarczych, co stanowiło 
ważny element wewnątrzrodzinnej i międzysąsiedzkiej współpracy, a w konsekwencji 
negatywnie wpłynęło na integrację rodziny. Jak zauważa Kazimierz Z. Sowa, również 
dzieci w rodzinie, a ściślej w gospodarstwie domowym, stały się jakby mniej potrzebne. 
Pełniąc wcześniej rolę darmowej pomocy w rodzinnym gospodarstwie, okazały się być 
dla tego gospodarstwa obciążeniem, które dźwigają na swych barkach rodzice i często 
dziadkowie z powodów wyłącznie emocjonalnych (Sowa, 2014).

Dalsze zmiany we współczesnej rodzinie związane są z jej liczebnością. Wielopo-
koleniowe i wielorodzinne wspólnoty ustąpiły miejsca rodzinom dwupokoleniowym 
i małodzietnym, aż po model rodziny nuklearnej, w skład której wchodzą rodzice  
i jedno dziecko. Zmalał także wskaźnik małżeństw, opóźnił się wiek zawierania mał-
żeńskiego związku, a także średni wiek urodzenia pierwszego dziecka, przy jednocze-
snym drastycznym spadku narodzin. Gwałtownie rosnąca liczba rozwodów, separa-
cji, unieważnień małżeńskich związków, można powiedzieć wewnątrzpokoleniowy 
rozpad rodziny powoduje, że rośnie odsetek rodzin niepełnych, samotnie wychowu-
jących jedno, rzadko więcej dzieci (Sowa, 2014), wzrasta też liczba urodzin dzieci 
pozamałżeńskich i jednoosobowych gospodarstw rodzinnych. Raz jeszcze odwołam 
się do rozważań wyżej przytaczanego autora. Otóż proces socjalizacji dziecka do-
konuje się zawsze w kontakcie z otoczeniem społecznym. W procesie wychowania  
w rodzinie Antoni Kępiński wyróżnił dwa rodzaje stosunków społecznych – pochyłe 
i poziome. Relacje pochyłe występują między rodzicami, opiekunami a dziećmi. Po-
ziome dotyczą relacji pomiędzy dziećmi. Te pierwsze kształtują w osobowości dziecka 
rozumienie świata, jego budowy, hierarchii, zasad funkcjonowania, wartości, które są 
fundamentalne i niezmienne. Poprzez relacje poziome dzieci nabywają umiejętności 
współpracy, współdziałania, wzajemnej pomocy, zdrowej konkurencji, wyzbywają się 
egoistycznych zachowań i uczą poszanowania praw innych. Ma to ogromne znacze-
nie nie tylko dla kondycji rodziny, ale również dla funkcjonowania całego społeczeń-
stwa, postaw obywatelskich, kształtowania się elit społecznych (Sowa, 2014). Ma 
to również wpływ na budowanie wspólnotowych relacji opartych na pozytywnych 
emocjach, zaufaniu i umiejętności działania dla dobra wszystkich.

Na marginesie moich rozważań o rodzinie, trudno oprzeć się refleksji, że Polacy 
zdają się mieć szczególne problemy z budową wspólnot. Po pierwsze, w skutek dys-
funkcyjności rodziny w zakresie jej wychowawczych i socjalizacyjnych powinności, 
na które zwracałam uwagę wcześniej, mamy w naszych osobowościach znaczący de-
ficyt prowspólnotowych postaw. Po drugie, na powyższe nakładają się uwarunkowa-
nia natury historycznej: doświadczenia rozbiorowe, wojny, totalitarny powojenny 
system, który bynajmniej wspólnotom nie służył. Aż po cechy, a raczej przypadłości, 
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które dumą napawać nie mogą, zakorzenione w naturze obywateli, takie jak: kłó-
tliwość, konfliktowość, zawiść, niechęć do obcych, aż po skłonność do łączenia się 
raczej przeciwko komuś lub czemuś, niż za. Ze wszech miar słuszna jest konstatacja 
Zbigniewa Mikołejki, zawarta w rozmowie z Renatą Kim dla tygodnika Newsweek, 
że wspólnota w Polsce budowana jest od okazji do okazji. Skupiają nas na chwilę 
we wspólnotowe więzi rocznice traumatycznych wydarzeń, żałoba narodowa, święta, 
wielkie chwile naszego narodu zapisane w historii. Gdy czas świętowania mija i koń-
czą się uroczystości, wracamy do swoich małych, codziennych powinności, szybko 
zapominając o emocjach, które jeszcze nie tak dawno łączyły nas we wspólnotową 
grupę (Kim, 2013). Przykładów ilustrujących taki stan rzeczy w społecznej rzeczywi-
stości mamy aż nadto.

Wracając do przedmiotu moich rozważań, wspomnieć należy o procesach globa-
lizacji, które mają znaczący udział w generowaniu zmian i przeobrażeń we współcze-
snej rodzinie. Nie wdając się w głębsze rozważania dotyczące istoty procesów globali-
zacji, chcę tylko zwrócić uwagę na niewyobrażalny, powstały za jego przyczyną chaos  
w obrębie norm i wartości, w sferze moralnej i obyczajowej. Towarzyszy temu wszech-
obecny relatywizm, który staje się cechą konstytutywną wszystkich istotnych dla ży-
cia społecznego grup, w tym również rodziny. Stanowi to źródło kryzysu człowieka,  
a co za tym idzie również rodziny (de Tchorzewski, 2007). Substytutem rodziny stają 
się coraz częściej 

[…] rodziny oparte na współczesnym „wielożeństwie” (tzw. „rodzina wielorodzinna”), 
związki, a nawet małżeństwa homoseksualne, żądające uprawnień do wychowywania 
dzieci, tendencje do życia „w pojedynkę” (tzw. „single”), co nie oznacza, że samotnie, 
czyli bez potomstwa i partnera, oraz wiele różnych innych form (de Tchorzewski, 
2007, s. 16–17). 

Chciałoby się zapytać Quo vadis rodzino? Sądzę, a raczej głęboko wierzę, że ro-
dzina pomimo tych wszystkich przemian i kryzysu przetrwa, pozostając wartością 
autoteliczną, szczególną, swoistą i niezbywalną dla życia każdej ludzkiej istoty.
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RODZINA A ARCHITEKTURA SPOŁECZNEGO ŚWIATA

Słowa kluczowe: rodzina, wspólnota, zrzeszenie

Streszczenie: W feudalnym ładzie społecznym rodzina była wielopokoleniową wspólnotą 
mocno zakorzenioną w przeszłości i tradycji, z jasno określonym podziałem społecznych ról 
przypisywanych poszczególnym jej członkom. Dziewiętnaste stulecie diametralnie zmienia 
społeczno-ekonomiczny porządek i strukturę społecznego świata. Daje również początek 
głębokim przemianom rodzinnej wspólnoty. Duża, wielopokoleniowa familia rozpada się, 
osłabieniu ulegają rodzinne więzi, miejsce przeszłości zajmuje teraźniejszość i wynikająca  
z niej przyszłość. Rodzina, która była wspólnotą, coraz bardziej przypomina grupę o wyraźnie 
zrzeszeniowym charakterze.
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FAMILY AND AN ARCHITECTURE OF A SOCIAL WORLD

Keywords: family, community, association

Abstract: In a feudal social order family was a multigenerational community firmly estab-
lished in the past and tradition, with clearly determined social roles assigned to individual 
members. 19th century diametrically changed social-economic order and structure of social 
world. It also started deep changes of family community. Large, multigenerational family 
is falling into pieces, family ties are weakening, the past is being replaced by present and 
arising future. Family, which was a community, is becoming a group with clearly associa-
tional character.
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Aleksandra Kamińska*

MIEJSCE RODZINY W ŻYCIU  
CZŁOWIEKA PONOWOCZESNEGO

Ponowoczesność okazuje się być przy bliższym spojrzeniu
 kluczowym wyzwaniem dla zrozumienia 

współczesnego charakteru egzystencji ludzkiej.
Markus Lipowicz

Rodzina od czasów najdawniejszych po dzień dzisiejszy jest uznawana za wartość, 
lecz na przestrzeni epok pozytywnie wartościowano różne jej elementy. Przyczyn 

trwałości w postrzeganiu rodziny jako wartości możemy doszukiwać się w umiejętności 
adaptacji tej struktury do różnych warunków społecznych oraz uwypuklania tych jej 
cech, które są waloryzowane pozytywnie w danych realiach społecznych. Stąd rodzina 
jako struktura zawsze będzie związana ze społeczeństwem – będzie w pewnym, mniej-
szym bądź większym, stopniu odzwierciadlała propagowane przez określoną grupę 
społeczną wartości, style życia i zachowania. Zatem trwałości rodziny jako instytucji  
w strukturze społecznej i jednoczesnej jej zmienności możemy się doszukiwać w tejże 
umiejętności adaptacji do otaczających ją warunków. 

Rodzina jest wartością nie tylko jako jedna z kluczowych instytucji społecznych, 
ale przede wszystkim stanowi wartość dla tworzących ją osób. W zależności od epoki 
historycznej również poszczególne osoby tworzące rodzinę będą się doszukiwały war-
tości rodziny w jej różnych elementach. We wszystkich kulturach, bez względu na 
inne cechy różnicujące, takie jak np. grupa etniczna, narodowość, religia, uznawano 
rodzinę za podstawową strukturę, w której dorastali i dojrzewali młodzi ludzie, przy-
gotowując się tym samym do założenia własnych rodzin oraz kontynuacji wartości  
i zwyczajów przejętych z rodziny pochodzenia. Rodzina od zawsze zapewniała jedno-
stce ludzkiej opiekę, wychowanie, przygotowywała ją do życia poza jej strukturami. 
Stąd niezależnie od epoki historycznej i przypisywanym jej wartościom jako instytu-
cji stanowi wartość dla jednostki. 

Spoglądając na rodzinę od czasów najdawniejszych, różnorako waloryzowano  
w jej strukturach jednostkę – dawano jej różne prawa oraz narzucano określone 
obowiązki. To rodzina wyznaczała i w pewnych aspektach nadal wyznacza miejsce 

* Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu.
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jednostki w życiu, daje też ramy niezbędne do jej funkcjonowania w rodzinie i poza 
nią. Tym samym, w sensie rozwoju historycznego, można wyodrębnić trzy modele 
preferowanego życia rodzinnego, a zatem i modele życia jednostki w jej ramach. 
Są one zgodne z trzema stadiami rozwoju społecznego (przednowoczesnego, no-
woczesnego i ponowoczesnego). W niniejszym artykule opisuję miejsce człowieka  
w rodzinie przednowoczesnej, nowoczesnej i ponowoczesnej, najwięcej miejsca po-
święcając tej ostatniej konstrukcji, zwracając szczególną uwagę na wzajemne konflikty 
między jednostką wyzwalającą się spod dominacji wszelkich struktur instytucjonal-
nych, a rodziną, która straciła swój status polegający na byciu jednym z najsilniej-
szych fundamentów w życiu człowieka. Jednocześnie wykazuję, iż rodzina w obecnie 
znanym nam kształcie nie jest bytem całkowicie odmiennym względem jej modelu  
w poprzednich epokach. Kształt dzisiejszej rodziny, jak i miejsca jednostki w jej ra-
mach, jest wynikiem stopniowej ewolucji, procesu, który trwa od przednowocze-
sności, przez nowoczesność, aż do dnia dzisiejszego, określanego niejednokrotnie  
jako ponowoczesność. 

CZŁOWIEK W RODZINIE PRZEDNOWOCZESNEJ

Największe przywiązanie jednostki do rodziny i jej struktur możemy obserwować  
w okresie przednowoczesnym. Styl życia, zdominowany przez rolnictwo, silnie wiązał 
jednostkę z najbliższą jej strukturą – tj. z rodziną pochodzenia. Tak rozumiana ro-
dzina stanowiła grupę względnie zamkniętą, tj. była związana jedynie z najbliższą jej 
wspólnotą (np. wsią, kościołem itd.). W obrębie tejże małej wspólnoty ani rodzina 
jako taka, ani żaden z jej członków nie był anonimowy. Tak rozumiana rodzina sta-
nowiła silną, choć nieuświadomioną, instytucję społeczną, będąc kreatorem całego 
życia jednostki – od jej narodzin, aż po śmierć. Rodzina opierała się na twardym, 
zdeterminowanym, zatem niemożliwym do przekroczenia, podziale ról (ojca, matki 
itp.), które były dziedziczone z pokolenia na pokolenie. Ze względu na dominujący 
styl stosunków ekonomicznych (rolnictwo) rodzina stanowiła jednocześnie miejsce 
pracy, będąc w większości strukturą samowystarczalną. Jednocześnie w rodzinie po-
wielano i dziedziczono z pokolenia na pokolenie role zawodowe (te również były 
determinowane miejscem urodzenia i zasadniczo nieprzekraczalne). Zatem w tak po-
jętej strukturze większość funkcji życiowych człowieka była realizowana w rodzinie 
lub w powiązaniu ze światem rodziny. 

W ten sposób rodzina stanowiła nie tylko jednostkę wspólnego zamieszkania, 
ale ze względu na ową współpracę była prawdziwą wspólnotą życia (Adamski,  
1982, s. 208–209). 

Rodzina zatem, wyznaczając styl życia, działania i funkcjonowania jednostki, dawa-
ła jej bezpieczeństwo, możliwość funkcjonowania w jej ramach, które ze względu 
na dominujący styl bycia innych jednostek nie było postrzegane jako ograniczenie. 
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Ramy tej stabilnej, silnej struktury społecznej zbudowane były na trwałym małżeń-
stwie, rozumianym bardziej jako związek ekonomiczny, dzielenie się odpowiedzial-
nością za losy całej rodziny niż jako wspólnota emocjonalna. Zatem

Zamieszkiwanie pod jednym dachem i wzajemne świadczenie sobie pomocy i usług 
wpływało dodatkowo na pogłębienie poczucia więzi rodzinnej. Rodzina – to był 
wspólny majątek, dom, wspólne dla wszystkich członków bogactwo materialne, ale 
też i wartości duchowe: tradycje dziedziczone razem z całą sferą materialnych przed-
miotów z pokolenia na pokolenie. Wszystkie te okoliczności jednoczyły, zespalały 
członków rodziny, kształtowały w nich ducha solidarności, wzajemności i podporząd-
kowania własnych interesów wspólnemu dobru całej rodziny (Adamski, 1982, s. 221).

CZŁOWIEK W RODZINIE NOWOCZESNEJ

Wraz z nadejściem społeczeństwa nowoczesnego, aż do dnia dzisiejszego, w którym 
coraz częściej mówimy o ponowoczesnych warunkach życia, obserwujemy stały trend 
coraz większego wzrostu zarówno autonomii rodziny jako instytucji społecznej, jak 
i wzrostu indywidualnej wolności przysługującej tworzącym ją członkom. W epoce 
nowoczesnej wpływ na wzrost tej autonomii miało oddzielenie świata pracy (jego 
instytucjonalizacja) od życia rodzinnego. Tym samym człowiek znaczącą część swojej 
aktywności zaczął wykonywać poza rodziną (aktywność zawodowa, nauka szkolna). 
Sfera publiczna, pozarodzinna, wraz z rozwojem nowoczesności zaczęła obejmować 
praktycznie wszystkich jej członków (praca zawodowa kobiet, obowiązek aktywności 
szkolnej dzieci). Jednocześnie ograniczyła się ilość podmiotów w rodzinie określa-
nych jako znaczące dla jednostki (odejście od rodziny wielopokoleniowej, zmniej-
szanie się dzietności rodziny). W wyniku tych procesów zmianie ulega emocjonalna 
strona stosunków wewnątrz rodziny. Z jednej strony obserwujemy ich wzrost, ze 
względu na fakt, iż coraz częściej rodzina przestaje być zakładana ze względu na więzi 
ekonomiczne (je jednostka zaczyna realizować indywidualnie, poza domem), a zaczy-
na być zakładana ze względu na sferę uczuciową. Z drugiej jednak strony członkowie 
rodziny, jak twierdzi W.J. Goodle: 

[…] realizują różne style życia i wzory zachowania, co zapewne nie ułatwia kontaktów 
psychicznych między nimi i może przyczyniać się do osłabienia więzi rodzinnej (za: 
Adamski, 1982, s. 207).

Obserwujemy jednocześnie coraz bardziej postępującą autonomizację rodziny od 
otaczających ją struktur (innych rodzin, więzi społecznych). Staje się ona niezależna 
od najbliższego otoczenia, a sąsiedzi i inne otaczające ją podmioty przestają pełnić 
funkcję kontrolną wobec niej (w złym tonie staje się posiadanie wiedzy o tym, co 
dzieje się wewnątrz innej rodziny – jej sprawy wewnętrzne uważa się za jej własną, 
intymną kwestię).
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Również jednostka staje się coraz bardziej niezależna. Społeczeństwo zaczyna po-
zytywnie waloryzować osobiste (a nie rodzinne) osiągnięcia. Docenianie indywidual-
nych sukcesów człowieka staje się ważniejsze niż dobro rodziny jako całości. Zmniej-
sza się zatem kontrola tej instytucji nad indywidualnymi poczynaniami jej członków 
(za: Adamski, 1982, s. 207).

Jednak, mimo że w rodzinie nowoczesnej następuje rozluźnienie struktur kontro-
lujących jednostkę w porównaniu z jej przednowoczesnym kształtem, nadal realizacja 
celów indywidualnych jest wtórna względem celów kolektywistycznych, wyznacza-
nych przez tę wspólnotę jako całość. Nadal rodzina sama w sobie, bez względu na 
to, jak radzi sobie z realnym, praktycznym wypełnianiem przypisanych jej funkcji, 
stanowi wartość nadrzędną. Mimo postępującej autonomizacji nadal stanowi nośnik 
wartości, norm i tradycji. Stąd należy podkreślić za Anną Mitręgą, iż:

Autonomia poszczególnych członków jest podrzędna w stosunku do wspólnych po-
trzeb i interesów rodziny, a wynika to z dominującego w społeczeństwach tradycyj-
nych paradygmatu kolektywistycznego (Mitręga, 2011, s. 59).

CZŁOWIEK PONOWOCZESNY – MIĘDZY INDYWIDUALNĄ 
AKTYWNOŚCIĄ A ZAANGAŻOWANIEM W ŻYCIE RODZINNE

Wydaje się, iż najdokładniej miejsce rodziny w strukturze epoki nowoczesnej opisał 
L. Kocik, twierdząc, iż: 

Rodzina jest wielostronnym systemem więzi człowieka z człowiekiem, pokolenia  
z pokoleniem. Jako wspólnota wiąże osobę ludzką we wszystkich fazach jej życia ze 
społeczeństwem, kulturą, narodem, klasą społeczną. Motywuje jej aktywność społecz-
ną i kulturową, kształtuje cechy osobowości człowieka. Powiązania te są nie tylko real-
ne, lecz także emocjonalne: z historią, ojczyzną, klasą społeczną, kulturą, określonymi 
wzorcami osobowymi, obyczajowością społeczną (Kocik, 2006, s. 58). 

Na podstawie powyższego cytatu dostrzegamy, w jak dalekim stopniu rodzina pono-
woczesna zyskała autonomię od szeroko pojmowanych struktur społecznych. Dzieląc 
życie człowieka w sposób charakterystyczny dla nowoczesności – tj. na sferę życia 
prywatnego i publicznego – w ponowoczesności instytucja ta coraz bardziej odda-
la się od przestrzeni publicznej, zrywając z nią swoje związki. Współczesna rodzina  
w coraz mniejszym stopniu postrzega swoją rolę jako przekaźnika wartości historycz-
nych, społecznych. Coraz częściej sama w sobie dostrzega wspólnotowość z szeroko 
pojętym społeczeństwem. Zamiast powtarzać i duplikować wzorce, wartości społecz-
ne, woli tworzyć swoje własne. 

Ponowoczesność narzuca nie tylko określone warunki życia, ale wraz z nimi wy-
musza określony wzorzec życia, którego istotną składową są wartości i podejście do 
nich. W poprzednich epokach (tj. przednowoczesnej i nowoczesnej) wsparciem dla 
jednostki był Kościół i najbliższa wspólnota społeczna, które stanowiły trwały nośnik 
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systemu wartości, wyznaczając standardy dobra i zła, w tym dobrego i złego, właści-
wego i niewłaściwego postępowania. Te wspólnoty współcześnie utraciły swój auto-
rytet w oczach indywiduum, jednak nadal silną wspólnotą, stanowiącą punk odnie-
sienia dla działań jednostki, jest grupa najbliższych, najczęściej zamieszkujących pod 
jednych dachem krewnych. Zatem współcześnie to rodzina przejęła funkcje, które 
wcześniej sprawowała grupa społeczna czy społeczeństwo jako całość, dając jednostce 
stabilizację. Tym samym widać, jak bardzo ta instytucja autonomizuje się względem 
społeczeństwa. Znajdując swoje miejsce w prywatnej przestrzeni życia człowieka, 
wspólnotowość wytwarza się wyłącznie między najbliższymi, tworzącymi ją osobami.

To, co jest siłą rodziny ponowoczesnej (możliwość tworzenia swoich własnych wzor-
ców), stanowi jednocześnie jej słabość. Wspólnota ta, zrywając swoją silną więź ze spo-
łeczeństwem, jednocześnie traci oparcie w większej grupie społecznej. Społeczeństwo 
jako całość przestaje stanowić silny twór wartości, wzorów osobowych, które następnie 
są powielane w poszczególnych rodzinach. Tym samym samo staje się patchworkiem 
różnych, alternatywnych stylów i zachowań. W tych warunkach opisywana instytucja 
przestaje bronić samej siebie, swoje autorytetu. Tym samym autorytety wytwarzane  
w jej ramach są słabe, nietrwałe, w łatwy sposób mogą zostać zanegowane przez 
tworzących ją członków. Stąd mamy do czynienia ze strukturą nietrwałą, podatną  
na rozpad. 

Jeżeli przypisujemy wartość rodzinie ponowoczesnej, to siłą rzeczy ma ona inny 
charakter niż w przypadku rodzin typowych dla poprzednich epok. W poprzednich 
epokach uznawano, iż rodzina jest główną (w przednowoczesności) lub jedną z głów-
nych (w nowoczesności) płaszczyzn samorealizacji jednostki, tj. że człowiek spełnia 
się w jej ramach, przez co wartościuje ją ponad inne płaszczyzny podejmowanych 
przez siebie aktywności. Dzisiaj do rzadkości należą osoby wybierające rodzinę jako 
główną czy wręcz jedyną płaszczyznę samorealizacji swojego projektu życiowego. 
Wpływają na to również media, wskazując na inne, bardziej pozytywnie społeczne 
wartościowane formy samorealizacji jednostki. 

W ponowoczesności rodzina traci swoją funkcję bycia jednym z głównych (poza 
sferą życia zawodowego) centrów samorealizacji jednostki. Człowiek jest „wabiony” 
wieloma możliwościami aktywności poza strukturami rodziny, stąd kształt i model 
tej instytucji podlega przemianom. Przestaje ona kształtować życie jednostki, musząc 
się do niego dostosować. To człowiek zaczyna mieć wpływ na jej kształt i dopasowuje 
jej model do innych swoich potrzeb. Ten model jest ściśle związany ze współczesnym, 
konsumpcyjnym i materialistycznym, stylem życia. 

W tych (ponowoczesnych) warunkach człowiek, zdaniem Jana Szmyda, jest  
spychany

[…] na płaszczyznę życia zewnętrznego, czyli życia funkcjonalno-instrumental-
nego, życia ograniczającego się do wykonywania określonych zadań i ról zawodo-
wych i społecznych, użytkowych działań i zabiegów nastawionych głównie na 
sukces, powodzenie, zwiększoną konsumpcję, urządzenie się w życiu itp. […]. 
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W konsekwencji życie przeciętnego człowieka staje się roztarte, jednowymiarowe, tre-
ściowo zubożone i spłycone, pozbawione lepszego smaku i wyraźnego sensu, coraz 
bardziej odseparowywane od kultury wyższej i wartości autotelicznych, trwałych więzi 
międzyludzkich i po prostu od zwykłego ludzkiego solidaryzmu. W rezultacie życie 
to nierzadko jest przeniknięte poczuciem osamotnienia i pustki, nudy i rutyny, lęku  
i niepokoju (Szmyd, 2005, s. 17).

Ta istniejąca w ponowoczesności nadmierna możliwość wyboru stawia nowe, nie-
znane wcześniej wyzwania dla funkcjonowania człowieka w rodzinie. Przede wszyst-
kim człowiek zostaje postawiony w sytuacji konieczności ciągłego wyboru, od które-
go nie może uciec. W jej wyniku powstaje osobowość stworzona z różnych wzorców, 
planów i pragnień, niejednokrotnie sprzecznych, wzorowanych na innych osobach. 
Wynikiem tej możliwości ciągłego wybierania, jak i możliwości samorealizacji poza 
sferą rodzinną, staje się brak przyjmowania na siebie ról rodzinnych kojarzących się 
z dorosłością, gdyż dorosłość wymaga wzięcia na siebie odpowiedzialności za siebie  
i innych. Jak twierdzi E. Dubas, w poprzednich epokach role rodzinne dorosłych 
były jasno określone, podczas gdy w ponowoczesności dorosłość staje się nieprzej-
rzysta (Dubas, 2001, s. 85). Współcześnie dorosłość przestaje się odróżniać od okre-
su dorastania. Dorośli, podobnie jak młodzież, fascynują się chwilą, planują i nie 
kończą rozpoczętych zadań, szybko się nudzą, czekając na to, co się jeszcze wydarzy.  
W wyniku tego nie odnajdują satysfakcji w stabilizacji i niezbędnej w życiu rodzin-
nym rutynie. Nie widzą sensu w powtarzalności określonych zachowań (rytm pracy, 
obowiązki domowe, czas odpoczynku) oraz nie podzielają przekonania o konieczno-
ści opierania swojego życia na tejże powtarzalności. Zatem młodzi dorośli, niejed-
nokrotnie dorośli jedynie w sensie metrykalnym, kwestionują cechy przypisywane 
dorosłości w poprzednich epokach.

W związku z nadmiarem możliwości oraz przesunięciem na jednostkę odpowie-
dzialności za jakość, celowość i sensowność jej projektu życiowego współczesny czło-
wiek ma coraz większe problemy z budową jednolitej, spójnej tożsamości. Tożsamo-
ści rozumianej jako poczucie samoświadomości i odrębności swojego „Ja” od innych 
podmiotów, tożsamości, dla budowy której niezbędny jest czas, tożsamości, która 
budowana jest do końca życia człowieka. Tymczasem współczesny człowiek staje się 
coraz bardziej fragmentaryczny – wraz z podziałem elementów struktur społecznych 
na mniejsze elementy, on sam traci spójność. 

Wartości i preferencje człowieka ponowoczesnego wpływają na nietrwałość życia 
rodzinnego i na obniżenie postrzegania tradycyjnej rodziny jako wartości. Współ-
czesna rodzina jest nietrwała, gdyż wymaga zaangażowania ze strony tworzących ją 
podmiotów. Tymczasem współcześni ludzie zwlekają z jej założeniem, postrzegając 
inne wzory życia jako atrakcyjne, są skłonni również wybierać alternatywne formy 
dorosłego życia prywatnego, takie jak bycie singlem, rodzicem samotnym, życie  
w konkubinacie, brak dzietności, związki jednopłciowe. Konkurencyjne dla życia 
rodzinnego stają się inne wartości i modele życia, takie jak poświęcenie się karierze 
zawodowej, samorealizacja w różnych aspektach życia wykluczająca realizowanie się 
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w życiu rodzinnym, które tym samym zajmuje niższą pozycję w hierarchii wartości 
jednostki. Wartościowe stają się indywidualizacja i autonomia w życiu współczesnego 
człowieka, prawo do realizacji własnego projektu życiowego, realizacji marzeń życio-
wych, co może stanowić jedną z przyczyn konfliktu w rodzinie. Inną przyczyną tych 
konfliktów może być dywersyfikacja i dyferencjacja wartości, nie tylko w społeczeń-
stwie, ale i pośród poszczególnych członków rodziny. Do tej pory to rodzina

[…] będąc najważniejszą grupą solidarności ustalała i egzekwowała zasady, na któ-
rych jest oparte uczestnictwo. Zasady te obecne były zarówno w rodzinnym systemie 
kontroli, jak i systemie aksjologiczno-normatywnym (Wrzesień i Żurek, 1999, s. 71).

Tymczasem we współczesnej rodzinie dominuje pluralizm wartości, opierający się 
na idei wolności. Wolność tej instytucji jako całości polega na możliwości wyboru  
i redefinicji zestawu dowolnych wartości. Tak rozumiany pluralizm nie w pełni hoł-
duje ideom ponowoczesnym, gdyż ponowoczesność dąży do wyzwolenia człowieka 
od podążania w jakimkolwiek narzuconym mu przez kogokolwiek kierunku. Z kolei 
ponowoczesność na łonie rodziny wyraża się również w tym, iż rodzice w dowol-
ny, niezagrożony przez nikogo sposób mogą przekazywać swoje wartości dzieciom.  
A zatem dzieci nie wychowują się, ani nawet nie powinny, w ideologicznej „próżni”, 
lecz są prowadzone w zgodzie z preferencjami swoich rodziców i kształtują się pod 
ich wpływem. Stąd człowiek poprzez swoją egzystencję w rodzinie, nie jest bytem 
w pełni świadomie kreującym swoje jestestwo, bez wpływów zewnętrznych. Zatem 
rodzina egzystuje w warunkach sprzecznych, ścierających się sił, na tej podstawie 
wytwarzając swoje własne wartości i modele bycia. 

Choć, jak chcą ideolodzy ponowoczesności:

[…] we współczesnym życiu społecznym rzeczą „oczywistą” stał się taki stan świa-
domości, zgodnie z którym instytucje społeczne [w tym rodzina – dop. A.K.] po-
winny mieć jedynie ograniczony wpływ oraz władzę nad poszczególnym człowiekiem  
(Lipowicz, 2014, s. 134).

okazuje się jednak, że to rodzina staje się instytucją mającą szczególny wpływ na 
wychowanie i preferencje człowieka. Wartości preferowane w rodzinie stają się „fil-
trem, przez który muszą przejść wszelkie inne wpływy zewnętrzne, pochodzące spoza 
środowiska rodzinnego” (Adamski, 1987). Wartości współczesnej rodziny stają się 
szczególnie istotne w obliczu sygnalizowanych powyżej zjawisk, świadczących o za-
gubieniu człowieka w meandrach współczesności. To rodzina jako jedyna instytucja 
stara się chronić człowieka przed nieuświadomioną, wszechogarniającą konsumpcją, 
broniąc go przed byciem bezrefleksyjnym „klientem”. To rodzina tworzy z jednost-
ki osobę opierającą swoje działania na refleksyjnym podejściu do przekazanych jej 
wartości. To rodzina uczy człowieka, w jaki sposób głęboko przeżywać dane mu do-
świadczenia. To rodzina wreszcie jest wspólnotą emocjonalną, zachęcającą człowieka 
do głębokiego przeżywania i rozwoju sfery uczuciowej. Zatem w ponowoczesności to 
rodzina chroni podmiotowość jednostki, nie pozwalając na jej uprzedmiotowienie, 
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czyli narzucenie wyłącznie materialnego stosunku do życia, w którym człowiek staje 
się przedmiotem gry rynkowej. W tych warunkach od relacji w jej łonie, jej wpływu 
na tworzące ją indywidua zależy nieuniknione w dzisiejszym świecie renegocjowanie 
tożsamości i budowanie dojrzałej narracji przez osoby dorosłe. To rodzina stanowi 
„kotwicę”, w odniesieniu do której następuje refleksyjne już redefiniowanie własnej 
tożsamości w odpowiedzi na otaczające człowieka możliwości. Tym samym wyro-
bienie w jednostce refleksyjnego podejścia do życia staje się nowym obowiązkiem  
tej instytucji.

ZAKOŃCZENIE

Jak twierdzi Anthony Giddens, współczesny, ponowoczesny człowiek, tak jak ten 
żyjący w poprzednich epokach, potrzebuje tzw. „bezpieczeństwa ontologicznego”,  
tj. „poczucia trwania i porządku zdarzeń, w tym zdarzeń wykraczających poza obszar 
bezpośredniego doświadczenia jednostki” (Giddens, 2010, s. 314). Z kolei zdaniem 
G. Vattimo, jednego z głównych teoretyków ponowoczesności, ponowoczesność tym 
różni się od swojej poprzedniczki (nowoczesności), iż chce wyzwolić człowieka od 
konieczności posiadania fundamentu, na którym bezwiednie opiera on swoją egzy-
stencję (która daje mu bezpieczeństwo, np. utarta, ugruntowana struktura władzy) 
(Vattimo, 2006, s. 2–3), czyli między innymi chce wyzwolić człowieka od funda-
mentu, jakim jest rodzina. Na podstawie przytoczonych w niniejszym tekście rozwa-
żań można stwierdzić, iż ten – naczelny – postulat ideologów ponowoczesnych nie 
został do końca zrealizowany, gdyż od zarania dziejów jednym z takich fundamentów 
dla bytu jednostkowego, zewnętrznym względem niego samego, była właśnie rodzi-
na. Choć ponowoczesność zmieniła jej formę (budowę, egzystencję jednostek w jej 
strukturach), to jednak sam fundament istnieje nadal, a większość osób nadal uważa 
go za niezbędny dla pełnej realizacji swojej egzystencji, dla pełnej realizacji swoje-
go projektu życia. Mimo postępującej indywidualizacji życia rodzina, choć podlega 
przemianom określanym przez niektórych jako kryzys tej instytucji, jednak trwa, 
nie zanika. W powszechnej świadomości nadal istnieje przekonanie, iż prawidłowo 
funkcjonująca wspólnota rodzinna będzie wsparciem dla jednostki w jej życiowych 
wyborach czy w trudnych chwilach. Współczesna rodzina to zatem przede wszystkim 
wspólnota emocjonalna, której zadaniem jest stworzenie niezbędnego zaplecza dla 
pozarodzinnej aktywności człowieka. 
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MIEJSCE RODZINY W ŻYCIU  
CZŁOWIEKA PONOWOCZESNEGO

Słowa kluczowe: rodzina, ponowoczesność, autonomia, wolność

Streszczenie: W niniejszym tekście autorka wskazuje zmiany, jakie nastąpiły w obrębie wza-
jemnych relacji między rodziną a jednostką, które zostały zanalizowane od czasów przed-
nowoczesnych aż do współczesności (ponowoczesności). Autorka wykazuje, iż współczesny 
kształt rodziny, który przez wielu jest określany jako jej kryzys lub nawet upadek, jest wy-
nikiem długiego procesu polegającego na renegocjacji wzajemnych obowiązków i możliwo-
ści indywidualnego rozwoju między jednostką a strukturą rodziny. W ostatniej części arty-
kułu został opisany współczesny model relacji między jednostką a rodziną, polegający na 
osłabieniu rodziny jako instytucji wraz ze wzmacnianiem się jednostki, realizacją jej celów 
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i pragnień, głównie poza jej strukturami. Autorka dochodzi do wniosku, iż rodzina, mimo 
wykazanych słabości, nadal stanowi ważną instytucję dla jednostki. Jest ona również jedyną 
instytucją, która jest w stanie bronić jednostkę przed negatywnymi aspektami wynikającymi 
z ponowoczesności. 

FAMILY IN POSTMODERN HUMAN BEING’S LIFE

Keywords: family, postmodernity, autonomy, freedom

Abstract: The author is indicating changes which took place within the interrelation among 
the family and the individual, from premodernity to postmodernity. The author is demon-
strating, that contemporary shape of the family, which through by many researchers is named 
as the crisis of even a fall of the family, is a result of the long process consisting in the rene-
gotiation of mutual duties and the possibility between the individual and family structure. 
The contemporary model of the relation between the individual and the family, consisting in 
weakening the family as the institution along with becoming stronger stayed of the individu-
als, which realize their purposes and desires mainly apart from her structures. In the author’s 
opinion the family is still an important institution for the human being. The contemporary 
family is also an only institution which is defending the individual against negative impacts 
of postmodernity. 
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DOŚWIADCZANIE PRZEMOCY PRZEZ MĘŻCZYZN  
W SYTUACJI KONFLIKTU RODZINNEGO –  

PERSPEKTYWA BADAWCZA

WPROWADZENIE

Od dawna męska płeć jest uznawana za tę silniejszą, bardziej agresywną. Po-
gląd ten uwarunkowany stereotypowym wizerunkiem obu płci – mężczyzny 

jako głowy rodziny, żywiciela, osoby decydującej ze względu na posiadaną lepszą 
pracę, wyższe zarobki itp., oraz kobiety – słabej, uczuciowej, podporządkowanej 
mężczyźnie, zależnej finansowo itd. – obecnie ulega przeobrażeniom. Przyczyn 
zachodzących zmian należy upatrywać przede wszystkim w emancypacji kobiet, 
podejmowaniu przez nie aktywności zawodowej, społecznej, dotychczas zarezer-
wowanej wyłącznie dla mężczyzn. Obecnie kobieta angażuje się w te same sfery 
życia co mężczyzna i czyni to z sukcesem. Konsekwencją tej sytuacji dla mężczyzn 
jest konieczność odnalezienia się w tym „nowym” świecie, w którym mężczyźni 
tracą pewne przywileje w sferze zawodowej, ale również zyskują inne, na przykład 
w sferze rodzinnej. W literaturze sytuacja współczesnych mężczyzn określana jest 
często mianem „kryzysu męskości” (Melosik, 2006), „desymbolizacją męskości” 
(Radomski, 2008) czy „upadkiem męskiej dominacji” (Wybacz, 2008). Z jednej 
strony sytuacja ta jest dla mężczyzn trudna, bo muszą radzić sobie z utratą dotych-
czasowego wizerunku, z drugiej zaś strony nowy paradygmat męskości pozwala 
im na ujawnianie swoich słabości, uczuć, bez konsekwencji bycia wyśmianym czy 
traktowanym jako mężczyzna słaby albo „niemęski”.

Jednym z rzadko podejmowanych społecznie tematów dotyczących relacji między 
kobietami i mężczyznami jest zjawisko przemocy wobec mężczyzn. W społeczeń-
stwie wciąż funkcjonuje stereotypowe przekonanie, że mężczyźni są agresorami, a ko-
biety, jako słaba płeć, ofiarami. Jednak przeobrażenia w rolach społecznych skutkują 
koniecznością spojrzenia nieco inaczej na współczesnego mężczyznę, dostrzeżenia  
w nim cech, które przypisywano dotychczas wyłącznie kobietom. Zdaniem M. Ca-
balskiego, wzrost zachowań przemocowych wśród kobiet jest negatywną konsekwen-
cją ich współzawodnictwa z mężczyznami. Autor podkreśla, że:

* Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
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skuteczne konkurowanie w pracy zawodowej wymaga bowiem od kobiet przyswo-
jenia sobie tzw. męskich cech, w tym między innymi: pewności siebie, zdolności 
do podejmowania ryzyka, nieuzewnętrzniania emocji, umiejętności działania w wa-
runkach stresu, narzucania dominacji i dążenia do przywództwa, a także łatwości 
podejmowania zachowań agresywnych (Cabalski, 2011, s. 122).

ZJAWISKO PRZEMOCY WOBEC MĘŻCZYZN –  
ROZWAŻANIA TEORETYCZNE

W naukach społecznych pojęciu przemocy poświęca się wiele miejsca, wskazując na 
jej rodzaje, przyczyny, skutki oraz sposoby przeciwdziałania. Przemoc definiowana 
jest jako 

wszystkie nieprzypadkowe akty naruszające osobistą wolność jednostki, które przyczy-
niają się do fizycznej lub psychicznej szkody człowieka i które wykraczają poza spo-
łeczne normy wzajemnych kontaktów międzyludzkich (Pospiszyl, 1999, s. 16–17). 

Zdaniem J. Mellibrudy: 

przemoc jest intencjonalnym naruszeniem mocy oraz wszelkich praw i dóbr osobi-
stych jednostki w sposób uniemożliwiający jej obronę i powodującą szkody psychicz-
ne, fizyczne, symboliczne i materialne (za: Cabalski, 2014, s. 77). 

W ujęciu pedagogicznym w odniesieniu do aktów przemocy wobec członków rodziny 
stosuje się również takie pojęcia, jak „nadużycie”, „maltretowanie”, „krzywdzenie” czy 
„zaniedbywanie (por. Brągiel, 1996; Pospiszyl, 2000).

Przemoc domowa kojarzona jest zazwyczaj z biciem kobiet przez swoich mężów, 
partnerów, tymczasem, jak twierdzi T. Szlendak (2011, s. 274), może być „wielokie-
runkowa, co oznacza, że ofiarami aktów przemocy niekoniecznie muszą być żony”. 
Jest to

intencjonalny i przemyślany akt agresji, mający na celu skrzywdzenie innej osoby, 
który może być skierowany w stosunku do: 1) dzieci, 2) współmałżonków i partnerów 
seksualnych, 3) rodziców. Widać zatem, że przemocy domowej mogą dokonywać nie 
tylko mężczyźni w stosunku do swoich żon i dzieci, ale też kobiety wobec swoich mę-
żów, dzieci i wnuki wobec dziadków, dzieci wobec siebie nawzajem, a nawet starsze, 
nastoletnie dzieci wobec swoich rodziców (Szlendak, 2011, s. 275).

Charakterystyczną cechą przemocy małżeńskiej jest stosowanie wobec partnera róż-
norodnych form działań, od agresji słownej, krzyku, psychicznego terroryzowania, 
przez popychanie, rzucanie przedmiotami, policzkowanie, uderzanie pięściami, 
kopanie, po używanie ostrych narzędzi niejednokrotnie ze skutkiem śmiertelnym 
(Szlendak, 2011, s. 275). 

Rodzajem przemocy małżeńskiej charakterystycznej zarówno dla kobiet, jak  
i mężczyzn jest wyróżniona przez M.P. Johnsona przemoc zwyczajna w parze, do 
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której dochodzi zazwyczaj w trakcie poważnych kłótni małżeńskich. Jak twierdzi 
autor, jest ona symetryczna, ponieważ stosują ją w takim samym stopniu kobiety, 
jak i mężczyźni (Johnson i Ferraro, 2000, s. 949–959).

Na uwagę zasługuje fakt, że zdecydowana większość badań dotyczących przemocy 
skupia się przede wszystkim na sytuacji kobiet jako jej ofiar ze strony mężczyzn. Taki 
stan rzeczy wynika, jak wspomniano wyżej, głównie ze stereotypu opartego na zróż-
nicowaniu ze względu na płeć. Najnowsze badania pokazują, że współczesne kobiety 
są w takim samym stopniu agresywne, jak mężczyźni, ale stosują zupełnie inne formy 
przemocy. Dane TNS OBOP (2007, s. 33) zebrane na podstawie deklaracji ofiar 
wskazują, że 57% ofiar przemocy, niezależnie od jej formy, to kobiety, mężczyźni zaś 
stanowią 43%. Natomiast zestawienie danych uzyskanych wśród przedstawicieli obu 
płci z tym, co o płci swoich ofiar mówili sprawcy przemocy wykazały, że kobiet wśród 
ofiar jest niewiele więcej niż mężczyzn – 52% wobec 48%.

Kobiety zdecydowanie częściej stosują przemoc psychiczną oraz są agresywne  
w odpowiedzi na agresję uprzednio stosowaną wobec nich (por. Stadnik i Wójte-
wicz, 2009). Wśród przyczyn zachowań przemocowych stosowanych przez kobiety  
M. Przybysz-Zaremba wyróżnia: 

doznawanie przemocy przez kobietę w rodzinie jej pochodzenia, przenoszenie po-
staw agresywnych wobec ojców lub braci na osobę partnera, niższy niż u mężczyzn 
poziom kontroli nad impulsami agresywnymi, nadużywanie alkoholu przez kobiety, 
emocjonalne reakcje na zachowania agresywne męża, brak satysfakcji seksualnej oraz 
przypadki impotencji mężczyzny (za: Cabalski, 2014, s. 27). 

Warto podkreślić, że nieliczne publikacje z zakresu przemocy wobec mężczyzn 
wynikają również z faktu, iż trudno jest rozpoznać i określić stan tego zjawiska, po-
nieważ sami mężczyźni nie zgłaszają się o pomoc, bojąc się o zdemaskowanie ich 
słabości. Należy również pamiętać, że mężczyźni jako ofiary, głównie przemocy psy-
chicznej (por. dane TNS OBOP, 2007), mają większe trudności udowodnienia bycia 
ofiarami. Istnieje również przekonanie społeczne, że nawet jeśli mężczyzna jest ofiarą 
przemocy ze strony swojej partnerki, to nie dzieje mu się szczególna krzywda. 

ZAŁOŻENIA BADAŃ WŁASNYCH

W badaniach wzięli udział ojcowie przeżywający kryzys w relacjach z partnerką oraz 
dobrowolnie korzystający z pomocy i wsparcia Stowarzyszenia Centrum Praw Ojca 
i Dziecka. Charakterystyczną cechą biorących udział w badaniu ojców był fakt, iż 
świadomie poszukiwali pomocy w rozwiązaniu swoich problemów wynikających  
z poczucia krzywdy ze strony partnerek oraz dotyczących ograniczonych kontaktów 
z dzieckiem. Zasadniczym celem podjętych badań, które miały charakter eksplora-
cyjny, była próba dokonania analizy zjawiska przemocy doświadczanej przez ojców 
w sytuacji konfliktu rodzinnego. Główny problem badawczy przybrał postać nastę-
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pującego pytania:  Czym charakteryzuje się zjawisko przemocy, której doświadczają 
badani ojcowie ze strony swoich partnerek? Głównym celem podjętych badań była 
próba analizy sytuacji ojców doświadczających przemocy ze strony partnerek. Szcze-
gólnie interesowały mnie odpowiedzi badanych mężczyzn na pytania dotyczące oko-
liczności, w których dochodziło do stosowania wobec nich aktów przemocy ze strony 
partnerek, najczęściej stosowanych form przemocy, udziału dziecka w sytuacjach,  
w których miały miejsce zachowania przemocowe. Istotne w podjętych przeze mnie 
badaniach było również ustalenie, na ile mężczyźni są zainteresowani korzystaniem 
z pomocy i wsparcia oraz jaki jest ich stosunek do wizerunku mężczyzny jako ofiary 
przemocy. W celu zebrania materiału badawczego zastosowano wywiad w oparciu  
o wcześniej opracowane dyspozycje do wywiadu. 

WYNIKI BADAŃ I ICH OMÓWIENIE

Badaną zbiorowość stanowiło 28. mężczyzn w wieku od 26 do 53 lat (średnia wie-
ku wyniosła 39 lat), posiadających w zdecydowanej większości wykształcenie wyższe 
(71,4%), pozostających formalnie w związku małżeńskim, ale w trakcie procesu roz-
wodowego (53,6%) i będących po rozwodzie (46,4%). Badani mężczyźni posiadali 
jedno lub dwoje dzieci w wieku od 2 do 12 lat. W zdecydowanej większości (75%) 
pracowali na stałym etacie i oceniali swoją sytuację materialną jako dobrą.

Mężczyźni biorący udział w wywiadach stwierdzili, iż z problemem poczucia 
krzywdy ze strony partnerek-matek ich dzieci zgłosili się o pomoc po okresie od 2 
do 5 lat funkcjonowania w relacjach zdaniem respondentów godzących w ich dobro. 

Wśród najczęściej wymienianych form przemocy stosowanych przez kobiety wo-
bec badanych mężczyzn wymieniono te, związane z przemocą psychiczną: poniżanie  
(N = 26), krytykowanie (N = 21), wyzwiska (N = 21), ośmieszanie (N = 18), izolo-
wanie (N = 14), pogróżki (N = 13), kontrolowanie rozmów telefonicznych, spotkań  
itp. (N = 6). Badani wskazali również, że byli ofiarami przemocy fizycznej. W szcze-
gólności kobiety dopuszczały się wobec nich następujących form: policzkowanie  
(N = 7), popychanie (N = 5), bicie (N = 4), drapanie (N = 3), kopanie (N = 3), wy-
kręcanie rąk (N = 1), szczypanie (N = 1), gryzienie (N = 1). Na uwagę zasługuje fakt, 
iż w swoich wypowiedziach mężczyźni podkreślali, że formy przemocy fizycznej były 
stosowane częściej przed rozpoczęciem procesu rozwodowego, natomiast w trakcie 
jego trwania oraz po orzeczeniu sądu kobiety stosowały zachowania przemocowe  
o charakterze psychicznym. Ta zmiana w zachowaniu partnerek prawdopodobnie 
wynikała z faktu, iż po pierwsze kobiety w trakcie procesu rozwodowego nie miesz-
kały wspólnie z mężczyznami, zatem kontakt bezpośredni umożliwiający stosowanie 
przemocy fizycznej był ograniczony. Po drugie przejawy psychicznego krzywdzenia 
mężczyzn wynikały z faktu, iż po decyzji sądów dzieci mieszkały z matkami i już 
samo ograniczanie ojcom kontaktów z dzieckiem było przez badanych oceniane jako 
rodzaj krzywdzenia psychicznego.
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Badani mężczyźni w odpowiedzi na pytanie dotyczące sytuacji, w jakiej ich zda-
niem dochodziło ze strony partnerki do zachowań mających na celu wyrządzenie im 
krzywdy, najczęściej wskazywali kontakt z dzieckiem. W usłyszanych wypowiedziach 
dominowały te, w których rozmówcy podkreślali, iż podstawowym przejawem ak-
tów przemocy psychicznej jest ograniczanie możliwości uczestniczenia w życiu dziec-
ka, utrudniania z nim kontaktów oraz traktowania dziecka jako elementu przetargu  
w trakcie procesu sądowego:

Usiłuje pozbawić mnie kontaktów z dzieckiem [M5].

Jestem szantażowany, poniżany, kiedy przyjeżdżam po córkę [M6].

Była żona wykorzystuje mnie finansowo, szantażując, że nie zobaczę dziecka [M7].

W każdej sytuacji, kiedy chcę spotkać się ze swoim dzieckiem, jestem poniżany, ale 
muszę to wytrzymać, bo inaczej wcale nie będę widzieć syna [M8].

Matka dziecka robi mi na złość, kiedy jest mój weekend z dzieckiem odwołuje, mó-
wiąc, że ma inne plany, nie liczy się wcale z postanowieniem sądu, a kiedy dziecko 
jest u mnie, to jak syna odwożę, to ma pretensje o wszystko, że nie tak ubrany, że na 
pewno nie zrobił lekcji, że pewnie jadł coś niezdrowego [M9].

Była żona nie liczy się z moim zdaniem, ignoruje i lekceważy moje potrzeby związane 
z kontaktem z dzieckiem. Sama też podejmuje decyzje dotyczące naszej córki, mimo 
że oboje mamy przyznane prawa do opieki [M10].

Jesteśmy w trakcie rozwodu, krzywdzi mnie, nastawiając dzieci przeciwko mnie, cho-
ciaż dobrze wie, jak bardzo je kocham [M11].

Żona reaguje bardzo emocjonalnie w sytuacjach moich wizyt u córki, a kiedy mówię, 
że chcę więcej czasu z nią spędzać, żona jest strasznie nerwowa, krzyczy i nie można 
się dogadać [M12].

Kiedy mnie krzywdzi? A no zasłania się wyrokiem sądu i wykorzystuje go do maksy-
malnego ograniczenia widzenia z dzieckiem. Mimo że płacę alimenty, to jeszcze żąda 
kupowania kapci do szkoły, a jeśli tego nie zrobię, to straszy, że powie w sądzie i już 
nie zobaczę dziecka [M13].

Krzywdzi mnie, wykańcza psychicznie, bo nastawia przeciwko mnie moje  
dziecko [M15].

Chodzi o dzieci, żona musi być górą w podejmowaniu decyzji, „tak ma być” [M16].

Szantaż emocjonalny z powodu dziecka. Preteksty różnorodne: jedzenie, wakacje, 
spotkania, spędzanie czasu, ubranie, zdjęcia [M17].

Znalazła sobie nowego partnera, odeszła i chce zabrać córkę, od tego czasu oskarża 
mnie o przemoc, szykanuje mnie i całą moją rodzinę [M19].
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Była wyszukuje powodów do kłótni i robi to przy dziecku, robi awantury  
o wydatki [M22].

Nie respektuje wyroku sądu, niszczy mnie psychicznie, bo nie jestem tak samo trak-
towany jako rodzic [M24].

Krzywdzi mnie, bo zabrania widzieć się z dzieckiem, a ja nic nie mogę  
z tym zrobić [M26].

Szantażuje mnie emocjonalnie, że nie zobaczę dziecka, fałszywie mnie oskarża i to 
przy córce. Nie mam wpływu na wychowanie mojej córki [M28].

Wypowiedzi te sugerują, iż dla badanych ojców utrzymanie stałych więzi z dzieckiem, 
mimo rozpadu rodziny, stanowi istotny aspekt utrzymania przez nich psychicznej 
równowagi, a utrudnianie uczestniczenia w życiu dziecka i pozbawianie prawa do 
bycia równoprawnym rodzicem jest wyrazem stosowanej przemocy emocjonalnej.

Rozmówcy na pytanie o sposoby reagowania partnerki w sytuacji wyrządzenia 
krzywdy w większości wskazali w swoich wypowiedziach, że partnerki nie mają po-
czucia wyrządzenia krzywdy (N = 19) oraz że za to, co się stało, obwiniają mężczyzn 
(N = 13). Zaledwie dwóch badanych mężczyzn wskazało, iż w takiej sytuacji kobiety 
przepraszały i zapewniały, że się to więcej nie powtórzy.

Problemem, który w przypadku przemocy w rodzinie wskazywany jest w wielu 
badaniach naukowych, jest udział dziecka w zachowaniach przemocowych między 
rodzicami. W badanej grupie mężczyzn wszyscy stwierdzili, że ich dzieci są świadka-
mi powtarzających się krzywdzących zachowań wobec nich. Prawie połowa badanych 
wskazała również, że dzieci są często ofiarami przemocy psychicznej ze strony swoich 
matek, ponieważ są angażowane w konflikt między rodzicami, nastawiane przeciwko 
ojcom jako drugoplanowym rodzicom. Przykładowe wypowiedzi to:

Córka mówi tymi samymi słowami, co była żona, a ma 5 lat i nie rozumie, co  
mówi [M6].

Kiedy przyjeżdżam po syna, jest zawsze smutny, a kiedy pytam dlaczego, odpowiada, 
że mu mama kazała tak się zachowywać [M3].

Warty podkreślenia jest fakt, iż ojciec-ofiara przemocy może być postrzegany przez 
dziecko jako nieudacznik, z którego nie jest zadowolona matka, a ta sytuacja prowa-
dzi do konfliktu w rodzinie (Korpolewska, 2014, s. 11). 

Istotnym aspektem podjętych badań były również doświadczenia mężczyzn  
w zakresie korzystania z pomocy i wsparcia społecznego. Wszyscy badani mężczyźni 
wskazali, że mogą liczyć na pomoc ze strony swojej rodziny, ponad połowa badanych 
zgłaszała się z problemem na policję oraz do prokuratury. Z kolei korzystanie ze 
wsparcia w organizacjach ojcowskich dla zdecydowanej większości było nowym do-
świadczeniem, niewielu z nich znało również inne organizacje ojcowskie zajmujące 
się problemami krzywdzenia mężczyzn. 
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Dla wielu osób przeżywających konflikty małżeńskie, borykających się z różnymi 
problemami życiowymi często dobrym rozwiązaniem jest udział w terapii indywidu-
alnej lub grupowej. W przypadku badanych ponad 1/3 mężczyzn wyraziła chęć udziału 
w tej formie pomocy, zaledwie dwóch ojców brało udział w terapii, jednak uznali ją 
za nieskuteczną, pozostali badani nie byli zainteresowani taką formą pomocy. 

W badaniach podjęto również próbę poznania opinii badanych na temat powo-
dów mniejszego zainteresowania społecznego zjawiskiem krzywdzenia mężczyzn 
przez kobiety w porównaniu z tego typu zachowaniami stosowanymi wobec kobiet. 
W zdecydowanej większości rozmówcy wskazywali, że problem przemocy wobec 
mężczyzn nadal jest tematem pomijanym w społeczeństwie ze względu na utrzymu-
jący się stereotyp silnego mężczyzny, który bije kobietę: 

Stereotyp mężczyzny bijącego kobietę jest silniejszy [M1].

Stereotyp męskiego brutala – męża, który bije żonę i dzieci [M4].

Stereotypowe myślenie społeczeństwa, że facet jest silniejszy, to bije [M5].

Tak się utarło, że mężczyzna jest sprawcą przemocy, a kobieta ofiarą [M8].

Ponieważ istnieją stereotypy złego mężczyzny, nie ma złej kobiety [M11].

Poczucie bezkarności u kobiet. Media i policja są po stronie kobiet [M12].

W naszym społeczeństwie funkcjonują stereotypy twardego faceta i wiecznie po-
krzywdzonej kobiety [M15].

W wypowiedziach ojców dominowały stwierdzenia, iż trudność z odejściem od 
stereotypowej oceny mężczyzn wynika z obawy przed ośmieszeniem lub poniżeniem, 
stąd też mężczyźni nie przyznają się do bycia ofiarami przemocy ze strony kobiet: 

Mężczyźni nie zgłaszają takich przypadków przemocy w stosunku do siebie, bo się 
wstydzą [M1].

Faceci boją się zdemaskowania swoich słabości i nie zgłaszają się o pomoc [M13].

Nie wiem, może chodzi o jakąś dumę męską, dziwny honor, że mężczyzna, który 
przyznaje się do tego, że jest ofiarą przemocy ze strony kobiety, nie jest mężczyzną. To, 
moim zdaniem, brak odpowiedzialności [M26].

Mężczyzna się nie skarży, jeśli jest zdominowany, bity i poniżany. To nie jest chwa-
lebne wśród kolegów. Natomiast u kobiet to chyba już ich natura. Ilość organizacji 
pomagających i nagłaśniających problem przemocy wobec kobiet jest niesamowita, 
ale po części sami jesteśmy sobie winni [M28].

Respondenci w swoich wypowiedziach krytycznie oceniają działania instytucji 
wymiaru sprawiedliwości oraz policji, które opowiadając się po stronie kobiet, kreu-
ją negatywny wizerunek ojców-„przemocowców”, nieangażujących się opiekunów,  
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a istniejące procedury związane z orzeczeniami sądu w sprawie rozwodu nie pozwa-
lają na jednostkowe podejście do poszczególnych przypadków. W swoich wypowie-
dziach rozmówcy wielokrotnie podkreślali, iż źródeł nieobiektywnej oceny inten-
cji mężczyzn ubiegających się o prawo do dziecka po rozwodzie należy upatrywać  
w feminizacji sądów rodzinnych:

Sądy i media są sfeminizowane, co kobiety instrumentalnie wykorzystują, stosując 
szantaż w procesie rozwodowym [M3].

Indoktrynacja społeczeństwa przez lobby feministyczne i placówki państwowe wspie-
rające to lobby [M6].

Kobiety czują się bezkarne, nie ma kar za fałszywe zarzuty i oskarżenia [M18].

Feministyczna propaganda i złe postępowanie policji oraz sędziów-kobiet niepotrafią-
cych zrozumieć mężczyzn [M19].

Fatalny stan umysłowy i merytoryczny policji i sądów, gdzie kobiety z góry przesądza-
ją, iż mężczyzna jest gorszy [M20].

Policja, sądy nie mają świadomości, jak jest naprawdę, albo nie chcą się zagłębiać, żeby 
tylko szybko według szablonu załatwić sprawę [M22].

Tak jest, bo większość osób uważa, że kobiety są słabe, nawet sądy są zawsze po ich 
stronie [M23].

Tak krytyczne w wypowiedziach rozmówców podejście do wymiaru sprawiedli-
wości można uznać za rodzaj rozgoryczenia czy też rozczarowania podejściem przed-
stawicieli prawa, standardowo niekorzystnym dla mężczyzn. Negatywna ocena ze 
strony ojców bez wątpienia jest również przejawem silnych emocji towarzyszących 
mężczyznom w sytuacji konfliktu rozwodowego. 

PODSUMOWANIE

Przeprowadzone badania ukazują trudną sytuację, w jakiej znajdują się współcześni 
mężczyźni doświadczający przemocy ze strony kobiet. Po pierwsze stosowana przez 
kobiety przemoc przyjmuje często postać ukrytych form, głównie o charakterze 
psychicznym, którą trudno jest udowodnić. Ponadto konfliktom między rodzicami 
towarzyszy manipulacja uczuciami dziecka i angażowanie dziecka w szantaż emo-
cjonalny. Po drugie ojcowie jako ofiary przemocy pozostają w niewielkim stopniu  
w obszarze zainteresowań sądów rodzinnych, policji oraz instytucji społecznych dzia-
łających na rzecz pomocy ofiarom przemocy. Warto również podkreślić, że mimo 
zachodzących zmian wizerunku współczesnego ojca (por. Dudak, 2015), nowego 
paradygmatu męskości, który niejako pozwala mężczyznom realizować się w rolach 
dotychczas uznawanych za typowo kobiece, sami zainteresowani mają trudności  
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w zaakceptowaniu siebie jako „niemęskich”. Dla wielu dążenie do utrzymania wize-
runku silnego, dominującego mężczyzny jest nadal życiowym priorytetem, a przy-
znanie się do bycia ofiarą przemocy ze strony kobiet traktowane jako oznaka słabości, 
która w ich przekonaniu może prowadzić do ośmieszenia i utraty autorytetu. Ze 
względu na istotę podjętej problematyki dla jakości życia społecznego obu płci ko-
nieczne jest rozpoznawanie zjawiska przemocy stosowanej przez kobiety, ale również 
dążenie do zapewnienia skutecznych form pomocy i wsparcia potrzebującym ojcom.
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DOŚWIADCZANIE PRZEMOCY PRZEZ MĘŻCZYZN  
W SYTUACJI KONFLIKTU RODZINNEGO –  

PERSPEKTYWA BADAWCZA

Słowa kluczowe: przemoc, przemoc domowa, mężczyzna, ofiara przemocy

Streszczenie: Zjawisko przemocy domowej, chociaż dość powszechnie dyskutowane w na-
ukach społecznych, w zdecydowanej większości traktowane jest nadal jako typowy dla płci 
męskiej przejaw zachowania. Jednak zmiany zachodzące w systemie ról płciowych oraz nowy 
wizerunek męskości, w którym akcentuje się równość mężczyzn i kobiet we wszystkich sfe-
rach życia społecznego, powoduje wzrost zainteresowania zjawiskami przełamującymi sche-
maty dotyczące oceny relacji męsko–damskich. W prezentowanych rozważaniach podjęto 
próbę charakterystyki sytuacji mężczyzn doświadczających przemocy ze strony swoich part-
nerek w sytuacji konfliktu rozwodowego. Szczególną uwagę zwrócono na formy i źródła 
aktów przemocy wobec mężczyzn oraz sposoby radzenia sobie przez nich z faktem bycia  
ofiarami przemocy.

VIOLENCE EXPERIENCED BY MEN IN A FAMILY CONFLICT 
– RESEARCH PERSPECTIVE

Keywords: violence, domestic violence, male, victim of violence

Abstract: Domestic violence, although broadly discussed by social studies, is still perceived as 
a typically male behavior. However, the changes affecting the gender roles as well as new image 
of masculinity that emphasizes the equality between men and women in all areas of social life, 
stimulates the interest in the phenomena challenging the model of female-male relationships. 
The presented discussion attempts to analyze the situation of men experiencing violence inflict-
ed by women during a divorce conflict. It focuses on the forms and sources of acts of violence 
against men as well as on ways to cope with the fact of being a victim of abuse.
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GLOBALIZACJA JAKO CZYNNIK PROWADZĄCY DO 
ZMIAN W PROCESIE KSZTAŁCENIA

SPOŁECZNE SKUTKI GLOBALIZACJI

Termin globalizacja w sferze definicyjnej jest ciągle mało precyzyjny. Jak na teorię 
społeczną i projekt urządzania globu ziemskiego, do czego pretenduje, stano-

wi koncepcję mało doskonałą. Wśród teoretyków zajmujących się tą problematyką 
można spotkać dwa nieprzystające do siebie stanowiska. Przedstawiciele pierwszego 
twierdzą, że globalizacja to wymysł neoliberałów; drugiego, że globalizacja istnieje re-
alnie i znajduje się w stanie wysokiego zaawansowania, w szczególności w dziedzinie 
światowych finansów. Twórca monetarystycznej teorii – Milton Friedman – twierdzi, 
że dopiero wolny przepływ kapitału ponad granicami państwowymi umożliwia jego 
optymalne wykorzystanie. Globalizacja jest tu rozumiana jako ostatni etap gospo-
darki rynkowej, przejawiający się w dominacji świata nad strukturami państwowymi 
(Giddens, 1999, s. 32). Do powstania globalizacji przyczyniły się w dużym stop-
niu silne państwa generujące światowy postęp, jak również wielkie przedsiębiorstwa  
i silne grupy nacisku. Można zatem powiedzieć, że globalizacja staje się ideologią  
w momencie, kiedy obejmuje swym zasięgiem całościową wizję świata, bez możli-
wości odwrotu, a wszelka krytyka służy siłom wrogo nastawionym do tej ideologii.

W przemianach, które zachodzą w społeczeństwach Europy Zachodniej w ostat-
nich latach, daje się zauważyć trzy trendy: umiędzynarodowienie handlu, tworzenie się 
społeczeństwa informacyjnego i niepowtarzalny postęp naukowo-techniczny. Umię-
dzynarodowienie handlu sprzyja otwarciu na świat i przybliża powstanie światowego 
rynku zatrudnienia przy zachowaniu europejskiego modelu społecznego. Wiąże się 
to z procesem podnoszenia ogólnego poziomu kwalifikacji przy zachowaniu tenden-
cji do powstawania podziałów społecznych. Tworzenie się społeczeństwa informa-
cyjnego pociąga za sobą znaczne przekształcenia w charakterze pracy i organizacji 
produkcji. Stwarza także zapotrzebowanie na samodzielność oraz poszerzone kompe-
tencje pracowników i prowadzi do wzrostu znaczenia czynnika ludzkiego. Konieczne 
staje się dostosowanie nie tylko do nowych narzędzi, lecz także zmian w warunkach 
pracy. Nienotowany w historii przyrost wiedzy naukowej, jej wykorzystanie do two-
rzenia nowoczesnych technologii w produkcji prowadzi do wytworzenia towarów za-
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wierających dużą zawartość myśli ludzkiej. Zbyt szybki postęp naukowo-techniczny 
wywołuje u wielu społeczeństw niepokój o charakterze etycznym, a czasami nawet 
irracjonalne obawy w odniesieniu na przykład do inżynierii genetycznej czy tech-
nik informacyjnych. W celu uniknięcia negatywnych skutków wymienionych trzech 
czynników twórcy Białej Księgi Kształcenia i Doskonalenia proponują, po pierwsze, 
poszerzenie podstaw wiedzy. W społeczeństwie, w którym od jednostki będzie się 
wymagać zrozumienia, złożonych i zmieniających się w nieprzewidywalny sposób sy-
tuacji, w których będzie ona zasypywana masą zmieniających się informacji, istnieje 
ryzyko powstania różnicy pomiędzy osobami zdolnymi do interpretacji tych zmian, 
czyli tymi, którzy mogą używać wiedzy, i tymi, którzy nie są do tego zdolni (Biała 
Księga Kształcenia i Doskonalenia, 1997, s. 5–11). Stawia to przed szkołą wyzwanie  
w zakresie tworzenia szerokich podstaw wiedzy niezbędnej do zrozumienia skompli-
kowanej rzeczywistości i twórczego jej poznawania. Szeroko profilowa wiedza staje 
się niezbędna w dostosowaniu jednostki do sytuacji gospodarczej w dziedzinie za-
trudnienia. Wymaga to także baczniejszego niż dotąd zwrócenia uwagi na jednostki 
zdolne, gdyż to one są w stanie lepiej przyswoić sobie szerokie podstawy wiedzy, 
które są niezbędne do kształtowania na wysokim poziomie umiejętności zawodo-
wych, a także umiejętności wychodzenia poza dostarczane przez szkołę informacje. 
Po drugie, trzeba dbać bardziej niż dotąd o rozwijanie przydatności do zatrudnienia. 
Chodzi o to, by edukacja i kształcenie umożliwiły krajom europejskim stworzenie 
trwałego rynku pracy – czyli takiej liczby miejsc pracy, która byłaby porównywalna 
z tą, którą trzeba będzie zlikwidować po wprowadzeniu nowoczesnych technologii. 
Jednostki dbające o zdobycie kwalifikacji formalnych nie nadążą za postępem gospo-
darki światowej, która rozwija się na płaszczyźnie działalności międzynarodowych 
korporacji i globalnego systemu kapitalistycznego. Owa działalność prowadzi do: 
współzależności społeczeństw, szybkiego obiegu informacji, totalnego handlu i wy-
sokiej mobilności ludzi. Proces globalizacji prowadzi do daleko idących skutków  
w takich dziedzinach, jak: ekonomia, polityka, gospodarka i kultura. 

Globalizacja jest spostrzegana jako trwała i nieodwracalna tendencja towarzyszą-
ca przemianom cywilizacji społecznej. Polega nie tylko na rozprzestrzenianiu się 
zjawisk i procesów poza granice regionalne czy kontynentalne, ale również na za-
gęszczaniu związków i zależności w skali światowej, na skutek czego następuje wza-
jemne oddziaływanie wydarzeń o znaczeniu lokalnym, państwowym i światowym  
(Ćwikliński, 2000, s. 25). 

Zachowanie światowych finansów stanowi w obecnych czasach główne źródło zasko-
czenia i niepewności (Delors, 1998, s. 33–40). Wypada zauważyć, że zastąpienie sła-
bych państw terytorialnych rodzajem władzy ustawodawczej i politycznej o szerokim 
zasięgu światowym mogłoby okazać się szkodliwe dla interesów rynków światowych. 
Można zatem zaryzykować twierdzenie, że polityczne rozdrobnienie i globalizacja 
ekonomiczna nie są ze sobą sprzeczne, lecz pozostają w bliskim sprzymierzeniu. 

ZN_Pedagogika_2016_13.indb   100 2016-06-02   19:25:26



101Globalizacja jako czynnik prowadzący do zmian w procesie kształcenia

Integracja i rozdrobnienie, globalizacja i podział terytorialny, są procesami komple-
mentarnymi i stanowią dwie strony tego samego procesu: nowego podziału władzy, 
suwerenności i wolności działania, zapoczątkowanego przez zdecydowany skok moż-
liwości technicznych (Bauman, 2000, s. 85). 

Nienotowana swoboda ruchu powoduje, że procesy syntezy i rozproszenia, integracji 
i rozpadu, współzawodnictwa i konkurencji wzajemnie się przeplatają. Prowadzi to  
w efekcie do tego, że procesy globalizacji pociągają za sobą przyznawanie lub odbieranie 
przywilejów, nowe podziały na dobrobyt i nędzę, dostęp do bogactwa i władzy lub ich 
ograniczenie. Podkreślenia wymaga fakt, że globalizacja prowadzi dość często do asy-
metrycznego oddziaływania na wszystkie sfery życia społeczeństwa. Proces globalizacji, 
a w szczególności jego skutki, uwidaczniają się w różnych dziedzinach życia współcze-
snego człowieka. Najszerszy zasięg oddziaływania procesu globalizacji daje się zauważyć  
w gospodarce. Mamy tu do czynienia: ze wzrostem umiędzynarodowienia działalno-
ści gospodarczej; wpływem na podmioty gospodarcze w odległych miejscach; z se-
lektywnym i skoncentrowanym jej charakterem, co przejawia się w tym, że niewielka 
liczba krajów generuje wysokie korzyści materialne. Oenzetowski raport o rozwoju 
ludzkości wskazuje wyraźnie, że majątek 358 miliarderów wynosi tyle, ile łączne do-
chody 2,3 miliarda najuboższych, co stanowi 45% ludności świata. Warto podkreślić 
także, że tylko 22% światowego majątku należy do tzw. krajów rozwijających się, 
które zamieszkuje 80% ludności. Victor Keegan nazwał współczesny przepływ świa-
towych bogactw „nową formą rozboju drogowego”. Procesy współczesnej polaryzacji 
świata wskazują na to, że ta część, która znajduje się w posiadaniu biednych, ciągle 
maleje: w 1991 roku aż 85% ludności świata żyło z 15% światowych dochodów. Tak-
że światowa sieć komunikacyjna, ogłoszona bramą do nowej dotychczas nieznanej 
wolności, a przede wszystkim uznana za techniczną podstawę zbliżającej się wielkimi 
krokami równości, użytkowana jest bardzo selektywnie i przypomina raczej wąską 
szczelinę w grubym murze niż bramę (Bauman, 2000, s. 85).

Globalizacja tworzy bogatym szerokie możliwości do jeszcze szybszego pomnaża-
nia majątku. Wykorzystują oni najnowsze technologie do operowania wielkimi su-
mami pieniędzy na całym świecie. Przenoszą je i zakłady pracy z miejsca na miejsce, 
co pozwala na osiąganie jeszcze większych zysków. Ukrywany jest fakt, że obietni-
ca wolnego handlu jest zwykłym oszustwem, a jego skuteczność opiera się na sto-
sowanym przez media wybiegu, tzn. na przekazie wiadomości o głodzie, które są 
przedstawiane nieuczciwie i mają taki scenariusz oraz są w taki sposób zredagowane, 
by problem biedy zredukować do problemu głodu; wzmagają moralną obojętność, 
przez co powodują, że bogata część świata otacza się kordonem odgraniczającym ich 
od biednych (Bals & Jenkins, 1996). 

Globalizacja to nic innego jak tworzenie systemów społecznych na wyższym puła-
pie – swoista konwersja systemowa. To, co poprzednio było systemem, staje się ele-
mentem nowego systemu lub co najwyżej jego podsystemem. Przykładowo w swoim 
czasie zintegrowano system rynków lokalnych i na ich bazie powstał system rynku 
krajowego (państwowego). W dalszej kolejności nastąpiła integracja rynków krajo-
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wych poprzez stworzenie rynków międzynarodowych, co doprowadziło do powsta-
nia rynku światowego (Blok, 2001, s. 13). 

Procesy globalizacji w odniesieniu do sfery wolnego rynku kapitałowego wzbu-
dziły niepokój u G. Sorosa (1999), który zwraca uwagę na kryzys światowego ka-
pitalizmu. Jego obawy ziściły się na przestrzeni ostatnich kilku lat. Sformułowana 
przez niego teza, że w bardzo rywalizacyjnym środowisku, tworzonym przez wol-
ny rynek, zachodzi odwrotna selekcja naturalna wartości społecznych – zwyciężają 
ci, którzy mają mniej skrupułów. Wartości rynkowe wypierają wartości społeczne 
i wkraczają na teren, którego nie powinny zawłaszczać, jak oświata i nauka. Dzie-
je się tak dlatego, że wartości rynkowe mają charakter wymierny, wręcz policzal-
ny, oparty na pieniądzu. Rynek odznacza się amoralnością, nie zna kryteriów dobra  
i zła, a jego jedynym miernikiem jest zysk. Mamy do czynienia z powrotem do le-
seferyzmu, który G. Soros określił mianem ideologii fundamentalizmu rynkowego  
(Soros, 1999, s. 168–170). 

Autodynamika świata finansowego przybrała rozmiary chaotyczne i wymknęła się 
zupełnie spod kontroli jego twórców. Zastąpienie polityki ekonomią doprowadziło 
w ostatnich latach do kryzysu globalnego porównywalnego z kryzysem z 1930 roku. 
Globalizacja prowadzi do tak szybkiego tempa przemian strukturalnych, za którymi 
nie są w stanie podążać sami dyrygenci świata. Szefowie przodujących państw uwa-
żają, iż są jeszcze w stanie sami uporządkować podstawowe problemy wymykające 
się spod kontroli. Zdaniem Brutusa Ghalego, jest to iluzja. Wchodzimy w okres bez 
zabezpieczeń przez jakąkolwiek międzynarodową instytucję, która byłaby w stanie 
roztoczyć nad nim regulację. Żyjemy poza i ponad naszą inteligencją – ponad moż-
liwością ogarnięcia tego, co robimy (Giddens, 1999, s. 60). Procesy globalizacji są 
trudne do przewidzenia w skutkach, niosą ze sobą niepewność, obawę o przyszłość  
i siebie w nowej rzeczywistości. Globalizacja narzuca poszczególnym krajom ko-
nieczność poszukiwania specyficznych walorów, które umożliwiłyby im uczestnictwo  
w rozwoju światowych stosunków gospodarczych, pogłębia coraz bardziej drastyczny 
podział między tracącymi i korzystającymi z rozwoju (Delors, 1998 s. 40). Zaryso-
wany podział wskazuje na to, że ośrodki badań i wielkie przedsiębiorstwa połączone 
są sieciami naukowymi i technologicznymi. Uczestnikami tych sieci są podmioty 
naukowe i gospodarcze wnoszące wkład informacyjny bądź finansowy. W tej sytuacji 
zarówno nauka, jak i przedsiębiorcy z krajów biednych mają nikłe szanse udziału  
w dynamicznym rozwoju wiedzy.

Podstawowym elementem wolnorynkowej polityki oświatowej staje się lokalne za-
rządzanie szkołami. Towarzyszą temu warunki systematycznego obniżania nakładów 
państwa na edukację. Na obecnym etapie rozwoju demokracji w Polsce ma miejsce 
budowa samorządności lokalnej, co często wiąże się z tworzeniem silnych blokad  
w dziedzinie edukacji. „Rynek działa bezwzględnie, na ślepo i na bardzo krótką per-
spektywę” (Kwieciński, 1997, s. 11). Największe szkody wyrządza zróżnicowanie wa-
runków, w jakich pracują szkoły: w regionach czy gminach prosperujących dobrze 
one również prosperują dobrze – i odwrotnie (Potulicka, 2003, s. 22).
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W sytuacji występowania i nasilania się wielu zagrożeń związanych ze współcze-
snym życiem w świecie, w tym także w naszym kraju, dużego znaczenia nabierają 
programy wychowawcze i działania podejmowane przez władze oświatowe w celu 
zapobieżenia negatywnym skutkom globalizacji. 

Edukacja jako sfera kształtowania ludzkiej wiedzy, świadomości, postaw czy wartości 
na pewno nie jest jedynym obszarem, w obrębie którego należy szukać rozwiązania 
nabrzmiałych konfliktów globalnego świata, ale jest dziedziną życia społecznego, któ-
ra stwarza szanse na przyszłość i być może pozwoli na rozwiązanie tych sprzeczności 
i konfliktów, które ludzkość nagromadziła poprzez ostatnie stulecie, a które dzisiaj 
spostrzegamy jako nierozwiązywalne (Ćwikliński, 2005, s. 31). 

Punktem wyjścia dla edukacji globalnej jest przekonanie o jedności gatunku ludzkie-
go oraz konieczności eliminacji ksenofobii jako przyczyny destrukcyjnego międzyna-
rodowego współzawodnictwa (Gnitecki, 2002, s. 47). 

Ważnym zadaniem edukacji staje się wspomaganie wychowanków w zrozumieniu 
siebie i innych ludzi. Wyzwanie to można zrealizować poprzez dostarczanie uczniom 
lepszej wiedzy o świecie, sprzyjającej kształtowaniu świadomej solidarności i krytycz-
nego osądu napływających informacji. 

Wymóg solidarności w skali planetarnej zakłada konieczność przezwyciężania tenden-
cji do zamykania się w sferze własnej tożsamości na rzecz rozumienia innych, opartego 
na poszanowaniu różnic […]. Pojęcie tożsamości rozumiane jako afirmacja własnej 
różnicy, poszukiwanie własnej kultury, uszanowanie solidarności grupy mogą stano-
wić dla każdej jednostki postawę pozytywną i wyzwalającą […].

Do cech osobowości uniwersalistycznie pojętego człowieka Z. Melosik (1994) zalicza 
to, że: 

respektuje on idee pluralizmu kulturowego, posługuje się dialogiem w relacjach spo-
łecznych, zwalcza technokratyzm i konsumeryzm, posiada zdolności antycypacyjne 
postrzegania rozwoju świata, dysponuje umiejętnością alternatywnego prognozo-
wania procesów globalnych, posiada gotowość do działań dynamicznych, myślenia  
w konwencji systemowej oraz to, że potwierdza zgodność własnej tożsamości z proble-
mami świata i posiada autentyczne dyspozycje do współdziałania w jego doskonaleniu 
(za: Ćwikliński 2005). 

Edukacja powinna zatem dążyć do uświadomienia jednostce jej korzeni, aby mogła 
ona mieć punkt odniesienia pozwalający jej na usytuowanie się w świecie, a jedno-
cześnie przejawianie szacunku dla innych krajów. Kształtowanie tożsamości wycho-
wanków w tej sytuacji musi mieć charakter podmiotowy i świadomy, uwzględniający 
refleksyjny stosunek podmiotu do samego siebie. Znaczy to, że tożsamość w pew-
nym zakresie staje się kwestią wyboru, a nie przymusu kulturowego, społecznego, 
politycznego czy też edukacyjnego. Szczególnego znaczenia w tej sytuacji nabiera 
praca z uczniem zdolnym. W życiu społeczeństwa polskiego coraz większego zna-
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czenia nabierać będzie fakt jego uczestnictwa w systemie światowym i poddawania 
się procesom globalizacji. Jest to w zasadzie nieuniknione i stanowi swoistą koniecz-
ność historyczną, a wybór dotyczyć może jedynie pewnych form tego uczestnictwa. 
Uczestnictwo to już przynosi i przynosić będzie zarówno efekty pozytywne, jak  
i negatywne i to na dwóch poziomach. Po pierwsze na poziomie ogólnonarodo-
wym. Cały region krajów Europy Środkowo-Wschodniej znajduje się na peryferiach 
systemu światowego zarówno pod względem gospodarczym, jak również kulturowym. 
Podstawowym problemem polskiego społeczeństwa jest daleko posunięte ubóstwo  
w stosunku do krajów centrum. Stosunek dochodu narodowego przypadający na jed-
nego mieszkańca pomiędzy Polską a czołowymi krajami Unii Europejskiej jest jak 1:5. 
Słabość kapitału rodzimego powoduje, iż ubóstwo to zaczyna odgrywać coraz bardziej 
niekorzystną rolę w zglobalizowanych procesach gospodarczych. Po drugie – globali-
zacja wkraczając do wewnątrz społeczeństwa dotyczy w różnym stopniu i z różnymi 
skutkami poszczególnych grup społecznych. Uruchamia więc równocześnie mechani-
zmy uczestnictwa i wykluczania (Ziółkowski, 2001, s. 23–24).

SYTUACJA SZKOŁY POLSKIEJ W DOBIE GLOBALIZACJI

Procesy globalizacji wymuszają dość istotne zmiany w pracy szkoły. Powoduje to 
bardzo często poczucie niepewności i brak bezpieczeństwa zawodowego u wielu na-
uczycieli, a to przecież na nich spoczywa w decydującej mierze ciężar przeobrażania 
pracy szkoły. Globalizacja rodzi wiele problemów na płaszczyźnie funkcjonowania 
szkoły, tj.: 

• nie wiemy jak dotąd, czy praca polskiej szkoły winna się koncentrować na 
standardach Unii Europejskiej, czy wokół własnych tradycji i specyfiki śro-
dowiska kulturowego własnego kraju;

• czy praca uczniów i nauczycieli ma być podporządkowana realizacji obowią-
zujących minimów programowych, czy raczej powinna odznaczać się ele-
mentami twórczymi, takimi jak oryginalność i niepowtarzalność;

• czy powinnością szkoły wobec silnej konkurencji wynikającej z postępują-
cych procesów globalizacji winno być urabianie uczniów na obywateli zdol-
nych do takiej konkurencji, czy kształcenie oparte na rozumnej swobodzie;

• czy proces kierowania aktywnością poznawczą uczniów winien opierać się na 
technologii dydaktycznej, czy na podejściu humanistycznym;

• jaki charakter ma mieć edukacja – elitarny czy egalitarny;

• jakie miejsce w systemie szkolnym ma zajmować praca z uczniem zdolnym 
(Palka, 2001, s. 50–51).

Na te i wiele innych pytań musi znaleźć odpowiedź polska szkoła, jeśli chce roz-
wijać świadomość regionalną swoich uczniów. Świadomość ta odgrywa ważną rolę 
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w kształtowaniu obrazu samego siebie, własnego systemu wartości i poszerzaniu 
możliwości rozwojowych. Konieczne jest także znalezienie odpowiedzi na pytanie, 
czy edukacja mająca sprzyjać autokreacji jednostki może jednocześnie uwzględniać 
idee globalizacji. Między edukacją podmiotową a edukacją skierowaną na świat 
istnieje wiele sprzeczności. Są to dwa różne modele oddziaływań wychowawczych.  
Z pewnością nie da się w obecnej chwili wskazać jednego obowiązującego w edukacji 
paradygmatu ani też w sposób jednoznaczny określić ideału wychowania jednostki 
XXI wieku. Jedno jest pewne, procesy globalizacji wymagają, a wręcz wymuszają 
skierowania bardziej niż dotąd uwagi na jednostki zdolne, które w tej wysoce skom-
plikowanej sytuacji z pewnością lepiej będą sobie radzić niż jednostki przeciętne. 
Praca z uczniem zdolnym znalazła się w centrum uwagi w reformowanym systemie 
edukacji polskiej.

KSZTAŁCENIE UCZNIÓW ZDOLNYCH W POLSCE W ŚWIETLE 
DOKONUJĄCYCH SIĘ PROCESÓW GLOBALIZACJI

Projekt systemu edukacji przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 
za istotne zadanie nowego systemu uznaje wskazanie drogi do zaspokajania potrzeb 
edukacyjnych uczniów szczególnie zdolnych. Biorąc pod uwagę ważność problemu, 
powołano 9 czerwca 1988 roku z inicjatywy wiceministra Wojciecha Książka Zespół 
do spraw Kształcenia Dzieci Szczególnie Uzdolnionych. Jego członkami zostały oso-
by reprezentujące różne gremia: naukowe, oświatowe, poradnictwo psychologiczno- 
-pedagogiczne oraz szkoły i organizacje pozarządowe. Zespół rozpoczął swe działa-
nie od zdefiniowania ucznia zdolnego oraz od sformułowania zintegrowanej oferty 
edukacyjnej dla zaspakajania jej potrzeb. Podjęto też działania zmierzające do do-
stosowania prawa oświatowego do nowych potrzeb, a także ustalenia zasad finanso-
wania zadań realizowanych na rzecz uczniów zdolnych. Dokonano również próby 
zbilansowania dotychczasowych działań władz oraz różnych inicjatyw społecznych 
podejmowanych w ostatnich latach.

Warto nadmienić, że prawo oświatowe stanowione po 1990 roku, a także niektó-
re działania resortu otworzyły nowe możliwości kształcenia i promowania uczniów 
szczególnie uzdolnionych. Stworzono im możliwość pełniejszego rozwoju uzdol-
nień ukierunkowanych poprzez kształcenie według indywidualnych programów 
nauki oraz uczestnictwo w różnego typu olimpiadach, turniejach i konkursach  
(Książek, 1999, s. 4).

Uczniom wybitnie uzdolnionym stworzono także możliwość szybszego awansu 
edukacyjnego poprzez indywidualny tok nauki i studiów. Uczniów szkół średnich 
osiągających najlepsze wyniki promuje się poprzez stypendia – Ministra Edukacji 
Narodowej (od 1994 roku) i Prezesa Rady Ministrów (od 1997 roku).

Zmiany wprowadzone w ostatnich latach do systemu kształcenia uczniów zdol-
nych są niewystarczające, a kształcenie wybitnych talentów jest nadal mało efek-

ZN_Pedagogika_2016_13.indb   105 2016-06-02   19:25:26



106 Eugeniusz Piotrowski

tywne. Przyczyny tego stanu tkwią w obowiązujących rozwiązaniach programowo- 
-organizacyjnych, strukturalnych i finansowych (Książek, 1999, s. 4). Dokonujący 
się w tym względzie postęp jest ciągle niewystarczający. Uzdolnienia, zainteresowa-
nia, postawy twórcze przejawiają się wciąż w pracy szkoły jako manifestacja incyden-
talna, a nie jako wynik celowego oddziaływania (Nakoneczna, 1980, s. 13).

W dyskusjach ukierunkowanych na tworzenie w miarę spójnego, a przede 
wszystkim jak najefektywniejszego systemu kształcenia, wychowania i promowania 
uczniów zdolnych zwraca się uwagę na dość istotne kwestie, a mianowicie: pomoc 
rodzinie dziecka uzdolnionego, rolę samorządów w inicjowaniu i wspieraniu działań 
na rzecz uczniów zdolnych, znaczenie pomocy materialnej udzielanej przez insty-
tucje, organizacje, stowarzyszenia na rzecz podmiotów organizujących opiekę i po-
moc merytoryczną uczniom zdolnym, a także, co jest niezmiernie ważne, koniecz-
ność doskonalenia nauczycieli pod kątem pracy z takimi uczniami i stworzenie dla 
tych nauczycieli systemu promowania (stopnie awansu zawodowego, gratyfikacje)  
(Książek, 1999, s. 4).

Jeśli chcemy zmienić ten niekorzystny stan rzeczy, to sprawą niezmiernie waż-
ną wydaje się być zainteresowanie problematyką kształcenia i wychowania uczniów 
zdolnych: nauczycieli, rodziców, pracowników administracji oświatowej i samorzą-
dowej, psychologów, a także pracowników mediów.
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GLOBALIZACJA JAKO CZYNNIK PROWADZĄCY DO ZMIAN 
W PROCESIE KSZTAŁCENIA

Słowa kluczowe: globalizacja, proces kształcenia, uczeń zdolny, społeczne skutki

Streszczenie: Treść opracowania koncentruje się wokół kilku kwestii, a mianowicie: spo-
łecznych skutków globalizacji. Autor, odwołując się do poglądów różnych autorów, zwraca 
uwagę na społeczne konsekwencje procesu globalizacji w różnych dziedzinach życia; sytu-
ację szkoły polskiej w dobie globalizacji; konieczność zmiany procesu kształcenia uczniów 
zdolnych. Podkreśla, iż jednostki zdolne są szczególnie predysponowane do podjęcia wyzwań 
niesionych przez globalizację. Skupia się na kryteriach rozpoznawania uczniów zdolnych; 
problemie opieki nad uczniami zdolnymi w Polsce; kierunkach zmian w strategii kształcenia 
uczniów zdolnych. Mówi też o konieczności wprowadzenia zasadniczych zmian w procesie 
kształcenia ogólnego w aspekcie pracy z uczniami zdolnymi.

THE GLOBALIZATION AS A FACTOR LEADING TO 
TRANSFORMATION IN THE PROCESS OF EDUCATION

Keywords: globalization, process of education, talented student, social consequences

Abstract: The summary of this study concerns following topics: the social consequences of 
globalization. The author of this study refers to the various authors and emphasizes the im-
portance of the consequences related to globalization in different parts of everyday life; the 
situation of Polish education in the time of globalization; the need of transformation in the 
process of education of Poland; the need of transformation in the process of education of ta-
lented students. Moreover, this study emphasizes that the talented individual are predisposed 
and open for new transformation in globalization; the criteria discerning of intelligent young 
population; the problem of difficulties in a achieving required support for previously mentio-
ned talented youth in Poland; directions of transformation in the strategies of education of 
talented students. It also emphasizes the importance of introduction of basic transformations 
in the process of education that concerns this particular group of young population.
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THE NEED FOR AUTHORITY AND ITS SIGNIFICANCE 
IN EDUCATION AND AT A WORKPLACE

INTRODUCTION

The current pace and conditions of people’s lives, the orientation towards con-
sumptionism and the general turn to materialistic values make people be sub-

ject to the situation of constant change. The number of models of good behavior 
is reducing. The crisis of authority and reluctance to establishing relations with an 
authority cause the abandonment of traditional values in favor of the ones which are 
directed at achieving success. The postmodern concept of upbringing and education 
and all the actions involved in it cause the present-day younger generation to see 
authority as an obstacle, which prevents their personal development, or even hin-
ders carving out their careers. The changes occurring in societies are creating a new 
quality of life. The mass culture has a considerable share in shaping people’s views, 
attitudes and behaviors. A new hierarchy of values is developing, as well as a new 
approach to the matter of education and career. It is very often the media which cre-
ate the images of idols, in many cases regarded as authorities or masters. A frequent 
matter of discussion nowadays is the crisis of authority, especially in the case of moral 
authorities. These are being substituted by the values represented by the authorities 
promoted in the media. Following all the assumptions above, there appears some 
questions: Does any need for authority exist nowadays? Who needs authorities and 
where are they needed? Do they still have any significance in education, including 
the university level and after graduation, or at workplace?

*  Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium.
** Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium.
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THE TEACHER AUTHORITY AT DIFFERENT  
LEVELS OF EDUCATION 

The word authority comes from Latin and means the influence, impor tance, respect 
which is attributed to particular people (Jasiński, 2012).

Today’s educational system very often favors the matter of didactics over the mat-
ter of upbringing and is mainly focused on the development and repeated improve-
ments of the curriculum. Various tests end exams check the students’ ability to think 
schematically and retrieve their knowledge. As it comes to the teachers, the require-
ments include high qualifications, which should be constantly developed, as well as 
expertise on a particular subject. There is a tendency to forget the fact that the key to 
success is human personality and the ability to teach norms and values, which actu-
ally means upbringing. At the initial stages of education, the essential condition for 
students’ engagement is their belief that the person who provides them with knowl-
edge is not only an expert on the subject, but, above all, a human, who is trustworthy 
and acts ac cording to the promoted values. Considering the teacher an authority, 
children and adolescents are more willing to study and want to deepen their knowl-
edge. Nowadays, the teacher authority is subject to a certain kind of “erosion.” The 
profession itself is a challenging one, which requires patience, understanding and 
professionalism from its representative. It is not easy to be a teacher, and it is even 
more difficult to be a real au thority for the pupils. This is because the trick is not to 
enforce obedience using one’s power or obligation. The trick is to live and work in 
a way that students, without any compulsion or obligation, would lay their trust in 
their master (Kołodziej, 2015). Therefore, the teacher authority should be constantly 
shaped – it is fostered by getting to know and understanding students, as well as 
getting to know and understanding yourself.

In the specialist literature numerous typologies of authority can be found. For 
the earliest stages of education, these are, among others: enslaving authority (non- 
-authority), apparent authority (kind-of-authority), formal authority (anti- 
-authority). To distinguish, the real authority, posing as a desirable quality in up-
bringing and education, is described as the pedagogical one (Jazukiewicz, 1999). The 
situation looks slightly different at the university level. Śnieżyński (2000), basing on 
the components of the authority of a university teacher, distinguished three types of 
authority: the knowledge-based authority, the authority based on the ability to teach 
knowledge and the personality-based authority. Developing authority by university 
teachers is a very difficult and complex process. The students, as people seeking their 
own path of life, set higher and higher requirements for their mentors. The challenge 
of the present-day higher education is to prepare young people for their best possible 
functioning in society and meeting the high requirements of the job market. It is im-
portant to shape students’ personality in the direction of their multilateral and life-
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long development. Success is possible to achieve only when interaction with a stu-
dent is based on relations characterized by openness and respect (Kaczyńska, 2012).

THE SIGNIFICANCE OF AUTHORITY AT WORKPLACE

The authority at workplace might be based on:
• experience – when it stems from knowledge and skills;

• function – it is “specified” and is the result of the role performed by a given 
person;

• informal commitments – it is the result of agreements made in human re-
lations;

• advantage and strength – it results from the relation of subordination and 
domination (Olender, 2012).

Employees frequently identify authority with an authoritarian per sonality. Author-
itarian personality in practice does not mean a person who has an authority but a one 
who has got a specific attitude to the power exercised by themselves or others. It is 
usually an unyielding person, someone who feels secure when they have their own po-
sition in the social hierarchy, who is submissive to those at a higher level of hierarchy 
and who is domineering towards the others. In reality, the stronger a person’s author-
ity is, the less frequently one is forced to rely on their authori tarianism (Jazukiewicz, 
1999). In large corporations, in fact, there must be appropriate distribution of roles, 
which is the direct consequence of the power of authority. In such a case, it is possible 
to base on both the authority given by organizational hierarchy (resulting from the 
position) and the authority which results from power (advantage and strength). How-
ever, ethical power should not be associated with a negative or even pathological de-
sire to exert pressure on other employees, but with in spiring people’s creativity as well 
as arousing their engagement. All these factors influence both the perception of the 
manager by employees and the improvement of an employee’s effectiveness. A man-
ager should provide fa–vorable conditions for cooperation, not by the demonstration 
of power, but by adjusting the style of management to the organization and particular 
people (Ulrich, 2001). Therefore, similarly to the teacher authority, the manager au-
thority is not permanently attributed to the occupied position. It is necessary to work 
on it constantly in order not to lose it.

ZN_Pedagogika_2016_13.indb   113 2016-06-02   19:25:27



114 Anna Bęczkowska, Agnieszka Kańczukowska-Stadnik

THE CRISIS OF AUTHORITY

The crisis of authority may appear in the case of a young man at various stages of 
life and for a number of reasons. Following the development of personality, a human 
changes respected authorities. In the child hood, one is convinced about the effective-
ness and reliability of the people from the closest environment. At this stage, a young 
man, usually without awareness, recognizes the authority of the parent, who is a person  
showing a greater effectiveness of actions, as well as having profound influence 
on the child’s behavior, mentality and the overall life situation. The awareness of 
parental authority occurs only after the age of seven. It is also when the teacher  
authority begins to exist. The first symptoms of a critical attitude occur in the period 
of adolescence, when the will ingness to criticize the immediate surrounding world 
strengthens. At this stage of life, situations, which require reasonable solutions from 
young people, tend to appear. Since they are not always able to manage these on their 
own, they often adopt ready solutions, even at the price of submission to another 
person. Such subordination to the will of the authority lasts until one finds a better, 
more effective and more comfortable way of solving a difficult situation. In this way, 
a human can follow one au thority after another all life long. It is best if, doing so, 
one makes choices which can add to the enrichment of their personality. On account 
of these facts, the mental and physical development of a human being gives some 
assumptions for repeated cases of the crisis of certain authorities and adopting new 
ones. This process is considerably influenced by the mass culture and the media, 
which create images of idols, often identified with authorities. However, choosing 
one’s idol not necessarily has a positive effect on a young man’s personality.

An equally frequent problem occurring in the case of adolescents and adults could be 
the lack of models of good behavior to follow. The phenomenon of the disappearance 
of certain authorities occurs when the role played by the particular authorities is no lon-
ger up-to-date from the point of view of the dominating members of a group and their 
interests. Then there is a necessity to seek other models of behavior to follow – those 
who perform their functions better and meet adequate requirements (Kosmala, 1999).

PERCEPTION OF AUTHORITY IN PRACTICE –  
A SURVEY REPORT

The aim of the study was to investigate the significance of the authority for working 
students at a workplace and also their perception of the authority in education. The 
research problems were to:

• analyze if people nowadays need authorities and who it can be, in compar-
ison to the past time;
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• identify features of personality a teacher or a pedagogue should have in or-
der to be regarded as an authority;

• analyze how the own authority can be build.
The survey was conducted on the students of the Management and Pedagogy course 
at Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium. The questionnaire was responded to by 
85 students, 62.4% of whose where students of the Pedagogy course, and 37.6% the 
students of the Management course. The majority of the respondents were wom-
en (85% of the sur veyed). Taking into account the age of the surveyed, the most 
numerous group were people under the age of 25 (43.5%), followed by the age 
group 31–40 (27.1%) and 26–30 (24.7%). The least numerous group were peo-
ple over the age of 40 (4.7%). The majority of people were employed in education 
(34.1%), office administration (18.8%) and state administration (14.1%). The re-
spondents mostly worked in organizations employing 10–49 people (48.2%) and  
50–99 people (20.0%).

The survey was conducted between 8th and 17th January 2016. It was based on  
a self-formulated questionnaire called Authority in the Modern World, which consist-
ed of 12 questions and an index. The questions concerned the concept of authority, 
the matter of having an authority by the surveyed, the ways of developing one’s own 
authority and the significance of authority at workplace. As for the index, it included 
questions which allowed to verify the respondents’ sex, age, university course, em-
ployment branch as well as the size of the organization where they were employed. 
On account of the broadness of the study concerned, only partial results of the men-
tioned survey are presented in this article.

By most respondents, authority is identified with a person worth following or  
a model of behavior. On average, one of three of the surveyed understands authority 
as social credit and respect, which are attributed to a given person. A similar number 
of the respondents think such person is distinguished by a strong personality and 
intelligence. Also, one out of three of the surveyed is of the opinion that authority 
possesses broad knowledge in an area. For a small proportion of the surveyed, being 
an authority equals being an idol or having power. Detailed results are presented  
in table 1.

Table 1. The concept of authority from the respondents’ perspective

Authority Number of  
respondents

Percentage  
(%)

A person worth following, model of behavior 81 95.3
Social credit and respect attributed to  

a given person 31 36.5

Being distinguished by a strong personality  
and intelligence 27 31.8
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Authority Number of  
respondents

Percentage  
(%)

Being distinguished by broad knowledge  
in an area 22 25.9

Ability to exert strong influence on others and 
convince them to his/her opinion 9 10.6

Connected with having power 4 4.7
Idol 4 4.7
Celebrity 0 0

Source: study of authors based on the survey.

According to an overwhelming majority of the respondents (over 94%), in order to 
be an authority for the others, you need to deserve it, whereas all the people surveyed 
answered that the modern society needs authorities.

For the majority of people, the past authority was a person from the close family. 
It is worth mentioning that for half of the surveyed that was a teacher at school. 
Moreover, one out of six people thinks their authority was a person from the world of 
culture and science as well as a university teacher. The results are displayed in table 2.

Table 2. Past authority in the respondents’ opinions

In the past my authority was Number of  
respondents Percentage (%)

A person from close family 57 67.1
School teacher 41 48.2
A person from the world of science and culture 14 16.5
University teacher 14 16.5
Employer 11 12.9
A person from the clergy 9 10.6
A person from the world of entertainment 8 9.4
Co-worker 7 8.2
Politician 4 4.7
Another person 4 4.7
I did not have an authority 2 2.4

Source: study of authors based on the survey.

The following question concerned present-day authorities and where these can 
be found. Half of the surveyed think such people can be met anywhere. One out of 
three of the surveyed stated it is actually the area around us where authorities can 
be found. Slightly more than 10% of the respondents are of the opinion that peo-
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ple involved in education are those who are worth following. However, it must be 
mentioned that one out of ten people claims there are no real authorities nowadays. 
Detailed results are presented in table 3.

Table 3. Authority nowadays in the respondents’ opinions

Where can a real authority be found? Number of 
respondents

Percentage (%)

Anywhere 43 50.6
In the area around us 31 36.5
Among people involved in education 11 12.9
There are no real authorities nowadays 9 10.6
At workplace 5 5.9
In the world of the media 4 4.7
In politics 2 2.4
Somewhere else 1 1.2
In church 0 0

Source: study of authors based on the survey.

An overwhelming majority of the respondents (92.9%) are of the opinion that  
a teacher should be an authority for students. Nobody an swered in the negative and 
only a little over 7% of the surveyed had no view on this matter.

The results appear slightly different when it comes to the matter if an employer 
should be an authority for employees. Slightly more than 74% answered in the posi-
tive, but as much as nearly one in four respondents (23.5%) did not have a specified 
opinion on the issue. Also, two people answered that an employer does not need to 
be an authority for employees.

The authors were also interested which features of personality a teacher or a ped-
agogue should have in order to be regarded as an authority. It is worth mention-
ing that it was an open-ended question. A vast majority of the respondents think 
the most important feature is honesty, mentioned alternately with fairness (61% of 
the surveyed). One out of three people believes it is important to be an empathic 
person and to possess a broad knowledge in a given area. Slightly fewer of the sur-
veyed indicated consistency (27%), being hard-working, optimism (15% each) and  
creativity (14%). 

The final question concerned developing one’s own authority in the eyes of others. 
The respondents were asked to specify in what way, while performing various roles at 
present and in the future, they are trying to build their authority. An overwhelming 
majority of the surveyed (nearly 90%) believe it is the most important to gain knowl-
edge and education. One out of three people thinks it is behavior in accordance with 
generally respected values which is significant. The most frequently mentioned val-
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ues were: the good, the truth, respect, responsibility, justice, empathy and tolerance. 
20% of the surveyed stated that while developing your authority, you cannot neglect 
the features of personality. Among the most important features, the following ones 
appeared: fairness, optimism, sincerity, conscientiousness, patience, consistency, per-
sistence and sensitivity to other people’s needs.

SUMMARY

By a vast majority of the respondents, authority is identified with a model of beha-
vior, a person worth following. A minimal number of the surveyed adopts the view 
that a synonym for an authority is an idol or celebrity. Similarly, few people identify 
authority with power. The survey confirmed that the contemporary society needs 
authorities and nowadays seeks them in the area around them. 

The surveyed agreed that a teacher should be an authority for students, whereas 
only half of the surveyed met such a person over all the years of their school educa-
tion. There appears to be a considerable change in this matter, since only one in ten 
respondents thinks people deserving to be called authorities might nowadays be found 
among educators. Such a person, in the respondents’ view, should above all be char-
acterized by honesty and empathy. What is also important is consistency in actions, 
which involves setting clear rules and enforcing them. One in three of the surveyed, 
beside significant features of personality necessary to deserve being called an authority, 
also mentioned knowledge in a given area. Also, university teachers are frequently 
perceived as a model of behavior for students, but in this case the requirements set 
for an authority are more specified. Apparently, the knowledge-based authority is the 
most important.

There also appears to be a crisis of authority, mainly associated with seeking new 
models of behaviour to follow. What is significant, seldom could such models be 
found at workplace. Although a vast majority of the respondents think an em-
ployer should be an authority, only less than 6% of the surveyed find authorities  
at workplace.

The situation looks different when it comes to developing their own authority by 
the people surveyed. What is worth consideration, the overwhelming majority of the 
surveyed want to build their authority by gaining knowledge and education, and to 
a lesser extent by behaving in accordance with generally approved values or by devel-
oping desirable features of personality.
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THE NEED FOR AUTHORITY AND ITS SIGNIFICANCE IN 
EDUCATION AND AT A WORKPLACE

Keywords: authority, authoritarian personality, authority crisis

Abstract: This article addresses the issue of authority and explains its significance for  
a contemporary school, university and workplace. It briefly presents the theoretical aspects 
of authority together with their determinants. The problem of authority crisis has been ad-
dressed, as well as the role played by authority in the past and nowadays has been presented, 
in the context of the education and workplace of the people surveyed. The survey was con-
ducted on professionally active students and was aimed at presenting the modern perception 
and position of authority in young employees’ hierarchy of values, drawing attention to the 
connection between authority and power, and also showing the basis for building the author-
ity of a teacher and an employer in the view of the people surveyed.
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ZNACZENIE I POTRZEBA AUTORYTETU  
W EDUKACJI I W MIEJSCU PRACY

Słowa kluczowe: autorytet, osobowość autorytarna, kryzys autorytetu

Streszczenie: W niniejszym artykule poruszono problematykę autorytetu oraz wyjaśniano 
jego znaczenie we współczesnej szkole, na uczelni i w miejscu pracy. Pokrótce zostały przed-
stawione teoretyczne aspekty autorytetu wraz z ich determinantami. Poruszony został pro-
blem kryzysu autorytetu, a także ukazana została rola, jaką odgrywał on kiedyś i jaką odgrywa 
obecnie w kontekście edukacji i miejsca pracy osób badanych. Badania ankietowe przepro-
wadzone wśród aktywnych zawodowo studentów miały na celu ukazanie współczesnego ro-
zumienia i umiejscowienia autorytetu w systemie wartości młodych pracowników, wskazanie 
związku autorytetu z władzą, a także ukazanie podstaw budowania autorytetu nauczyciela  
i pracodawcy w opinii badanych osób.
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PROAKTYWNOŚĆ W BUDOWANIU  
KARIERY ZAWODOWEJ MŁODZIEŻY  

KOŃCZĄCEJ STUDIA WYŻSZE

ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE

Wszelkie przedsięwzięcia ludzi są uwarunkowane nie tylko przez czynniki ze-
wnętrzne, ale przede wszystkim przez indywidualne cechy i predyspozycje 

jednostek. Na podstawie literatury przedmiotu można wymienić między innymi: 
różnego rodzaju kompetencje, motywację osiągnięć, poczucie samoskuteczności, ra-
dzenie sobie ze stresem, otwartość na nowe doświadczenia, nadzieję na sukces oraz 
proaktywność. Ten ostatni termin jest sposobem zachowania się ludzi, którzy podej-
mują próbę oddziaływania na środowisko i jego zmianę. Zakłada, że 

jednostki ludzkie są w stanie w sposób intencjonalny i w pośredni wpływać na różne ele-
menty środowiska, zwiększając szansę odniesienia w nim sukcesu (za: Bańka 2005, s. 8). 

Według ogólnej definicji człowiekiem proaktywnym jest osoba dążąca do inicjo-
wania zmian i kontrolująca sytuację, a nie jedynie reagująca na nią (Collins Essential 
English Dictionary, 2006). Można stwierdzić, że jest to osoba wykazująca się inicja-
tywą w działaniu. W procesie doprowadzania do zmiany ważne jest zaangażowa-
nie, tj. gromadzenie niezbędnych zasobów dla wsparcia procesu, by jego koniec był 
uwieńczony zadowalającymi efektami. Morrison i Phelps (1999) w swojej koncepcji 
proaktywności zwracali uwagę na „odpowiedzialne zaangażowanie”. Twierdzili, że ry-
nek pracy i funkcjonujące na nim organizacje potrzebują ludzi skłonnych do wyzwań 
polegających na negowaniu status quo i wprowadzania twórczych zmian. Według 
autorów, odpowiedzialne zaangażowanie to wysiłek ukierunkowany na dokonanie 
zmian w obszarze wykonywanych zadań lub świadczonej pracy.

Można zatem stwierdzić, że wyznacznikiem zachowań proaktywnych jest osobo-
wość proaktywna. Jej uwarunkowaniami jest następujący zestaw atrybutów: poszuki-
wanie zmiany, dostrzeganie możliwości, kreowanie sytuacji, inicjatywa, podejmowa-
nie działania (Crant, 2005).

Według T. Batemana i J.M. Cranta (1993), osoby proaktywne wykazują siedem 
wzajemnie powiązanych ze sobą cech: a) poszukują możliwości zmian i zdobycia 

* Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
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celu. Osiągają go dzięki aktywnemu działaniu i organizacji. Przy tym tak kreują sy-
tuację, aby stało się możliwe uzyskanie wszelkich korzyści wynikających z wprowa-
dzanych zmian; b) ustanawiają efektywne cele i są zorientowane na zmianę, maksy-
malizując poszukiwania możliwości dla uzyskania korzyści, angażują się w zmianę 
własnej percepcji jakościowej realizacji celu; c) proaktywni starają się przewidywać 
trudności i podejmować środki zaradcze, dokonując kalkulacji skutków swoich dzia-
łań, poszukują czynników, które mogą stanowić zagrożenie dla ich działań, starają 
się odnajdywać możliwości ich zmiany; d) osoby odznaczające się proaktywnością 
mają tendencje do robienia różnych rzeczy lub wykonywania czynności w odmienny 
niestandardowy sposób, stale poszukując nowych sposobów realizowania wyznaczo-
nych zadań, określani są jako „twórczy indywidualiści”, „innowatorzy roli”. Typowa 
osoba proaktywna będzie podejmować typowe działania, które obejmują: uczestnic-
two, dobrowolne i bezinteresowne zaangażowanie, wychodzenie z ofertami, rozpo-
znawanie czegoś, agresywne wręcz kreowanie; e) osoby proaktywne to ludzie czynu, 
podejmują ciągle wyzwania, próby, często przejmują inicjatywę, stając się liderami, 
nigdy nie są bierni, w dążeniu do celu nie zrażają ich przeszkody; f ) ludzie proaktyw-
ni wytrwale realizują swoje plany, są skłonni do zmiany własnej strategii działania, 
gdy okazuje się, że dotychczasowe zawodzą; g) proaktywni osiągają założone cele  
i mają autentyczne osiągnięcia. Oddziałują przy tym swoją postawą zaangażowania 
na innych ludzi, inne procesy, inne sytuacje i organizacje (za: Bańka 2005, s. 9–11). 
Mogą zatem świadomie wpływać na środowisko społeczne, w którym żyją. 

B. Wojciszke (2006) twierdzi, że podjęcie jakiegoś działania, często nawet samo 
przygotowanie do niego, daje początek wielu procesom sprawiającym, że działanie 
jest przez człowieka wykonywane i kontynuowane mimo różnych kosztów, na jakie 
ono naraża ludzi aktywnych. U jego podstaw, zdaniem autora, leży pięć procesów: 
a) podwyższenie psychicznej dostępności danego sposobu zachowania, ponieważ wy-
obrażenie sobie jakiegoś sposobu postępowania i myślenie o nim podwyższa szan-
sę jego realizacji; b) uzasadnienie własnego wysiłku, które powoduje, że jeżeli ktoś  
w uzyskanie jakiegoś efektu włoży wiele wysiłku, bardziej go sobie będzie cenił, 
niż ten, kto uzyska efekt przy minimalnym wkładzie pracy; c) pułapka utopionych 
kosztów, czyli motywacja do odzyskania dóbr zainwestowanych w dotychczasowe 
działanie; d) zmiana postrzegania samego siebie – jeśli ktoś podejmie jakieś dzia-
łanie, zaczyna siebie spostrzegać w sposób sprzyjający kontynuacji tego działania;  
e) wzbudzenie pragnienia, aby zaprezentować się innym jako osoba konsekwentna  
i wewnętrznie zgodna (Wojciszkie, 2006, s. 255–258). 

Jednostki proaktywne charakteryzuje skuteczne dopasowanie swoich potrzeb  
i możliwości do wymagań środowiska pracy. Potrafią wpływać na poziom otrzymy-
wanego wynagrodzenia, szanse awansu itp. Dzięki temu są bardziej wydajni i mają 
lepsze wyniki. Planują swoją karierę zawodową, poszukując dla siebie nowych moż-
liwości, potencjalnych pracodawców (Crant, 1995; Parker i Sprigg, 1999; Ashford  
i Black, 1996; Morrison, 1993). Osoby o wysokim poziomie proaktywności po-
trafią również prognozować sytuację w środowisku pracy. W celu zwiększania swo-
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ich szans zdobywają nowe kwalifikacje (Bateman i Crant, 1993; Seibert, Crant  
i Kraimer, 1999). Badania dowodzą, że proaktywna osobowość jest dodatnio skorelowana  
z sukcesem zawodowym. Odnosi się to zarówno do obiektywnych wskaźników suk-
cesu zawodowego, takich jak wysokość wynagrodzenia czy awanse, jak i do subiek-
tywnego odczucia satysfakcji. Wnioskować można, że na podstawie poziomu proak-
tywności można przewidywać szansę jednostki na osiągnięcie sukcesu zawodowego 
(Seibert, Crant i Kraimer, 1999).

Zdaniem A. Bańki (2005), pomiar proaktywności polega na inwentaryzacji i sza-
cowaniu zachowań proaktywnych w poszczególnych domenach aktywności człowie-
ka. Proaktywność osób już funkcjonujących na rynku pracy czy dopiero rozpoczyna-
jących pracę zawodową określana jest, według tej koncepcji, poprzez osiągane przez 
nie rezultaty w następujących domenach aktywności: a) socjalizacji, w której celem 
jest jak najlepsze przystosowanie się do rynku pracy; b) poszukiwania informacji  
i sprzężenia zwrotnego, którego celem jest zdobycie informacji o rynku pracy i infor-
macji zwrotnych o wartości siebie samego w oczach innych osób; c) automarketingu, 
dyssyminacji – idei i budowania sieci wsparcia, którego efektem ma być sprzeda-
nie idei własnej kariery, zaangażowanie innych we własne pomysły i zbudowanie 
sieci wsparcia; d) innowacji, której rezultatem będzie zdefiniowanie własnej drogi 
realizacji celu; e) kierowania karierą ku uzyskaniu kontroli nad karierą bez granic;  
f ) radzenia sobie ze stresem w celu radzenia sobie w warunkach niepewności kariery 
bez granic i zbudowania siły wewnętrznej dla stawiania czoła przeciwnościom losu 
(Bańka, 2005).

ZAŁOŻENIA I ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ

Projektując niniejsze badania, dążyłam do określenia poziomu proaktywności w bu-
dowaniu kariery przez młodzież kończącą studia wyższe z różnych uczelni lubelskich, 
a zatem kończących studia o różnych profilach. Badaniami objęto studentów trzech 
lubelskich ośrodków akademickich: Politechniki Lubelskiej (72 osoby studiujące na 
kierunku zarządzanie oraz zarządzanie i inżynieria produkcji), Uniwersytetu Przy-
rodniczego (74 osoby studiujące na kierunku technologia żywności) oraz Uniwer-
sytetu Marii Curie-Skłodowskiej (81 osób studiujących na kierunkach zarządzanie 
oraz stosunki międzynarodowe). Podstawą zebranego materiału empirycznego był 
sondaż diagnostyczny zrealizowany techniką ankietową. W badaniach posłużono się 
Skalą Zachowań Proaktywnych w Karierze (SZPwK) Augustyna Bańki (2005). Skala 
ta pozwala zidentyfikować cztery czynniki zachowań proaktywnych: proaktywność 
ogólną, poznawczą, proaktywność w budowaniu sieci wsparcia oraz proaktywność  
w budowaniu komfortu psychicznego w korzystaniu z sieci wsparcia.

Jak wynika z analizy materiału empirycznego (rycina 1), wśród badanych 
studentów dominuje proaktywność ogólna (M = 4,58) oraz proaktywność w bu-
dowaniu sieci wsparcia (M = 4,54). W mniejszym stopniu charakteryzują się oni 
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proaktywnością w budowaniu komfortu psychicznego w korzystaniu z sieci wsparcia  
(M = 4,27). Najniższą wartość odnotowano w odniesieniu do czynnika proaktyw-
ność poznawcza (M = 3,80).

Ryc. 1. Struktura czynnikowa zachowań proaktywnych absolwentów lubelskich uczel-
ni wyższych (dane według średnich na skali od 1 do 7, gdzie 1 jest wartością najniższą, 
a 7 – wartością najwyższą)
Źródło: opracowanie własne.

Wskaźnik proaktywności ogólnej wyniósł w grupie studentów średnio 45,77 przy 
odchyleniu standardowym 11,16. Według Skali Zachowań Proaktywnych w Ka-
rierze wyniki surowe w przedziale 34–46 punktów świadczą o ponadprzeciętnym 
poziomie proaktywności. Wartość ta wskazuje, że respondentów cechuje ponadprze-
ciętne zaangażowanie w zachowaniach, które będąc skierowane na zmianę własnego 
„Ja”, przybliżają ich do realizacji własnych celów i zadań związanych planowaniem  
i rozpoczęciem kariery zawodowej (por. Bańka, 2005, s. 46). 

Znaczna grupa badanych (41,9%) wyróżnia się wysoką lub bardzo wysoką proak-
tywnością ogólną. Osoby te uparcie poszukują sposobów na zwiększenie szans roz-
woju ich kariery zawodowej, czerpią wiele satysfakcji z tego, co udaje im się w tym 
kierunku zrobić. Respondenci ponad wszystko starają się być siłą konstruktywną 
pozytywnych zmian dla swojej kariery. Cechuje ich wytrwałość i pomysłowość  
w wyszukiwaniu okazji, które umożliwiłyby im rozpoczęcie i rozwój kariery. Bardzo 
często zdarza im się bronić własnych pomysłów na zrobienie kariery, nawet wtedy, 
gdy wzbudzają one sprzeciw innych, a jeśli dostrzegają, że w swoich relacjach ze świa-
tem może coś zaszkodzić ich karierze, to starają się to zmienić. 
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Ryc. 2. Wyniki proaktywności ogólnej badanej młodzieży
Źródło: opracowanie własne.

Ponadprzeciętne wyniki na skali proaktywności ogólnej uzyskała porównywalna 
grupa respondentów (44,5%) (rycina 2). Wyniki przeciętne uzyskały zaledwie trzy 
osoby (1,3%), a co ósmy badany charakteryzuje się poniżej przeciętną bądź niską 
proaktywnością ogólną. Osoby te w mniejszym stopniu poszukują innych, alterna-
tywnych sposobów osiągnięcia kariery zawodowej i często ich starania nie koncen-
trują się na tym, aby uprzedzić inne osoby w momencie pojawienia się różnego ro-
dzaju okazji na wykorzystanie jej w budowaniu własnej kariery. Zdarza się również, 
że zaniedbują nadarzające się w życiu codziennym okazje kontaktów z innymi, aby 
wzmocnić swoją wiarę w szansę rozwoju zawodowego.

Czynnik drugi zwany proaktywnością poznawczą wskazuje na inicjatywę pod-
miotu skierowaną na poszukiwanie informacji o środowiskach, od której zależy roz-
wój kariery zawodowej i dalsze przesyłanie informacji o potencjalnych kandydatach 
do pracy. Średnia wartość wyników badanych studentów wyniosła 19,01 przy od-
chyleniu standardowym 6,44. Według stosowanej skali wyniki surowe w przedzia-
le od 13 do 21 punktów świadczą o osiągnięciu badanego czynnika na poziomie  
poniżej przeciętnej.

Niemal co czwarty badany (24,7%) cechuje się proaktywnością poznawczą na 
wysokim lub ponadprzeciętnym poziomie. Ci respondenci częściej od innych osób 
przygotowują i modernizują swoje dokumenty aplikacyjne, by przesyłać je swoim 
potencjalnym przyszłym pracodawcom, regularnie również podnoszą swoją wiedzę, 
czytając artykuły lub inne publikacje o stanowiskach pracy, które aktualnie cieszą 
się popularnością wśród pracodawców. Badani studenci często poszukują informacji  
o zatrudnieniu pracowników w prasie. Ponad ¾ wszystkich badanych studentów lu-
belskich uczelni wyższych cechuje się proaktywnością poznawczą na poziomie poniżej 
przeciętnej (48,9%) lub nawet niskim (16,3%). 
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Ryc. 3. Wyniki proaktywności poznawczej badanej młodzieży
Źródło: opracowanie własne.

Świadczy to o tym, iż osoby te zaniedbują nawiązywanie bezpośrednich kontaktów  
z przedstawicielami różnych firm i instytucji w celu zwiększenia swoich szans na roz-
poczęcie kariery. Bardzo często również nie wykazują inicjatywy w zakresie kontak-
tów i funkcjonowania agencji doradztwa personalnego. Przeciętny poziom zachowań 
proaktywnych skierowanych na eksplorację środowiska jest udziałem co dziesiątego 
respondenta (10,1%) (rycina 3).

Wskaźnik określany mianem proaktywności w budowaniu sieci wsparcia uzyskał 
średni wynik 22,69 przy odchyleniu standardowym 6,01. Według Skali Zachowań 
Proaktywnych w Karierze wyniki surowe w przedziale 18–26 punktów świadczą  
o ponadprzeciętnym poziomie proaktywności. Świadczy to o tym, iż badani lubelscy 
studenci w sposób ponadprzeciętny angażują się w zachowania skierowane na eks-
plorację środowiska społecznego w celu zbudowania sieci wsparcia umożliwiającej 
im realizację własnych celów i zadań związanych z ustanowieniem i rozpoczęciem 
kariery zawodowej.

Wśród badanych osób ¼ (25,1%) stanowili studenci, którzy wyróżniali się wy-
sokimi i bardzo wysokimi wynikami w omawianym czynniku. Jednak zauważyć na-
leży, że ponad połowa wszystkich badanych (54,6%) uplasowała się na poziomie 
ponadprzeciętnym. Oznacza to, iż pewne czynności wykonuje częściej od pozosta-
łych, lecz nie przywiązuje do tego aż takiego znaczenia. Zazwyczaj studenci wierzą 
w to, iż uda im się spotkać na swojej drodze osoby, które pomogą im rozpocząć 
karierę zawodową i piąć się po jej szczeblach. Odwiedzają również ludzi, którzy po-
tencjalnie byliby im pomocni w budowaniu własnej przyszłości zawodowej. Często 
poświęcają swój czas, nawiązując kontakty podczas praktyk lub wolontariatu, po to 
by uzyskać referencje i sukcesywnie je poszerzają. Przeciętne wyniki uzyskało jedynie  
6% wszystkich badanych.
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Ryc. 4. Wyniki proaktywności w budowaniu sieci wsparcia badanej młodzieży
Źródło: opracowanie własne.

Częściej niż co siódmy student wykazuje się proaktywnością w budowaniu sieci 
wsparcia na poziomie poniżej przeciętnym (12,8%) i niskim (1,3%). Są to osoby, 
które w małym stopniu angażują się w udzielanie osobom znaczącym cierpliwych  
i wyczerpujących informacji o własnych planach kariery i ewentualnej ich pomocy  
w tym zakresie (rycina 4).

Ostatnim analizowanym czynnikiem była proaktywność w budowaniu komfortu 
psychicznego w korzystaniu z sieci wsparcia. Analiza empiryczna danych wykazała, 
że czynnik ten uzyskał średni wynik 25,64 przy odchyleniu standardowym 7,08. 
Według omawianej skali autorstwa Augustyna Bańki wyniki surowe w przedziale 
22–28 punktów świadczą o ponadprzeciętnym poziomie angażowania się studentów 
w zachowania skierowane na ukształtowanie własnej osobowości, umożliwiającej peł-
ne korzystanie z sieci wsparcia na poziomie jak najwyższym.

Ze szczegółowej analizy wynika, że 38% respondentów wyróżniała się bardzo 
wysokimi (32,6%) i wysokimi (4,4%) wynikami praoktywności polegającej na bu-
dowaniu komfortu psychicznego. Zdecydowana większość wszystkich badanych 
lubelskich studentów osiągnęła wyniki ponadprzeciętne (45,8%), które wskazują, 
że częściej niż inne osoby stosują się oni do wskazówek i podpowiedzi osób, z któ-
rymi udało im się nawiązać kontakt w związku z poszukiwaniem pracy. Rzadziej 
również odczuwają zakłopotanie w sytuacji pytania pracodawców o zatrudnienie  
w konkretnym miejscu pracy. Często przedmiotem ich rozmów z rodziną jest kariera 
zawodowa. Wyniki przeciętne w omawianym czynniku uzyskały jedynie pojedyncze 
osoby (3,5%), ale już wyniki poniżej przeciętnej i niskie wykazał dość znaczący od-
setek (rycina 5). Częściej niż co siódmy (13,7%) badany rzadko widzi sens brania 
przykładu z osób, którym już udało się odnieść sukces w dziecinie, która jest przed-
miotem ich zainteresowania. 
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Ryc. 5. Wyniki proaktywności w budowaniu komfortu psychicznego w korzystaniu  
z sieci wsparcia
Źródło: opracowanie własne.

Nie zawsze również wykorzystują sytuację potencjalnej możliwości zatrudnienia, 
kontaktując się ze swoimi znajomymi i przyjaciółmi. Zebrane dane empiryczne pod-
dane analizie statystycznej wykazały, że ośrodek akademicki nie różnicuje zachowań 
proaktywnych w karierze badanej młodzieży (tabela 1).

Tab. 1. Różnice w zakresie poszczególnych czynników proaktywności w karierze mię-
dzy studentami reprezentującymi różne ośrodki akademickie

SS df MS SS df MS F p

Proaktywność ogólna 223,003 2 111,502 27930,6 224 124,6901 0,894231 0,410377

Proaktywnośc poznawcza 205,771 2 102,885 9173,2 224 40,9517 2,512359 0,083359

Proaktywność w budowaniu 
sieci wsparcia 118,078 2 59,039 8052,6 224 35,9491 1,642292 0,195857

Proaktywność w budowaniu 
komfortu psychicznego  

w korzystaniu z sieci wsparcia
104,559 2 52,280 11234,2 224 50,1526 1,042413 0,354307

Źródło: opracowanie własne.

Badania wykazały również, że nie ma istotnych różnic statystycznych między kie-
runkami studiów, jaki wybrali jako przyszły zawód młodzi dorośli.

PODSUMOWANIE

Jak ustalono, młodzi pedagodzy cechują się ponadprzeciętną proaktywnością ogólną. 
Tym samym podejmują się istotnych zmian w środowisku pracy, potrafią zidentyfi-
kować trudności i usuwać bariery ograniczające efektywne działanie. Przejawiając 
tę aktywność, kształtują swoje środowisko pracy, zwiększając szanse na odniesienie 
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sukcesu zawodowego (por. Bańka, 2005, s.7–8; Parker, Williams i Turner, 2006). 
Szukają tym samym nowych sposobów na zwiększenie szans rozwoju swojej kariery 
zawodowej. Nie jest przy tym ważne, jakie są realne szanse odniesienia sukcesu, liczy 
się wiara w powodzenie, co motywuje pozytywnie do działania. Starają się więc być 
siłą konstruktywną korzystnych zmian w realizacji indywidualnych planów, bronić 
swoich pomysłów na zrobienie kariery. 

Cechuje ich również ponadprzeciętne zaangażowanie skierowane na eksplorację 
środowiska społecznego w celu zbudowania sieci wsparcia umożliwiającej im realiza-
cję własnych celów związanych z karierą.

Badane osoby wyróżniają się także proaktywnością w budowaniu komfortu 
psychicznego w korzystaniu z sieci wsparcia. Często więc słuchają osób, z którymi 
nawiązali kontakt, poszukując pracy, pragną podążać śladami tych, co odnieśli suk-
ces, rozmawiają o swoich planach z rodziną i przyjaciółmi. 

Natomiast niżej niż przeciętny jest poziom ich proaktywności poznawczej skie-
rowanej na analizę informacji o sytuacji na rynku pracy, utrzymywanie kontaktów  
z agencjami doradztwa personalnego itp.

Uzyskane dane potwierdzają wcześniejsze eksploracje dotyczące zachowań proak-
tywnych w karierze młodych dorosłych. W roku 2012 K. Klimkowska przeprowa-
dziła badania wśród studentów kończących studia translatorskie. Okazuje się, że 
również w tej grupie badane osoby odnotowywały najwyższy poziom proaktyw-
ności w czynniku proaktywność ogólna, najniższa zaś była ich proaktywność po-
znawcza (Klimkowska, 2013, s. 350–351). Podobne dane uzyskano w badaniach 
empirycznych przeprowadzonych w 2011 roku wśród absolwentów studiów peda-
gogicznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wśród badanych 
absolwentów dominowała proaktywność ogólna i proaktywnośc w budowaniu sie-
ci wsparcia. Wyniki na poziomie przeciętnym uzyskali badani w skali proaktyw-
ności w budowaniu komfortu psychicznego w korzystaniu z sieci wsparcia. Na-
tomiast w skali proaktywnosć poznawcza uzyskali oni wyniki poniżej przeciętnej  
(Wierzejska, 2014, s. 131–137).

Takie dane mogą świadczyć o tym, iż o ile młodzi ludzie potrafią pracować nad 
sobą, by w konsekwencji przybliżyć się do realizacji obranych przez siebie celów  
i zadań związanych ze zbliżającym się wejściem na rynek pracy i rozpoczęciem ka-
riery, o tyle brak im jest determinacji do zmierzenia się z koniecznością działania  
w najbliższym środowisku, aby zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Taka sytuacja 
może być spowodowana przekonaniem studentów, że na przygotowania i poszuki-
wanie miejsca pracy będą mieli czas po zakończeniu studiów, natomiast wyobraże-
nie sobie siebie jako pracownika, który w przyszłości odnosi sukces w karierze, jest  
naturalnym mechanizmem.
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PROAKTYWNOŚĆ W BUDOWANIU KARIERY 
ZAWODOWEJ MŁODZIEŻY KOŃCZĄCEJ STUDIA WYŻSZE

Słowa kluczowe: młodzież akademicka, proaktywność, kariera, rynek pracy

Streszczenie: W dobie kryzysu gospodarczego często mówi się o konkurencyjności, nie tylko 
tej związanej z produkcją i różnymi branżami oraz tej w sferze usług, ale również szeroko 
pojętej, dotyczącej funkcjonowania jednostek na rynku pracy. Obecnie osoby podejmujące 
pracę, a zwłaszcza ludzie młodzi, bez doświadczenia zawodowego, powinny posiadać wiele 
cech wyróżniających je spośród innych kandydatów. Mowa tu nie tylko o formalnych kwa-
lifikacjach czy kompetencjach, ale o zachowaniach związanych z efektywnym, skutecznym 
planowaniem oraz działaniem mającym na celu realizację planów zawodowych i rozwojem 
ich kariery zawodowej. Taki przejaw aktywności można określić mianem postaw proaktyw-
nych. Niniejszy tekst stanowi raport z przeprowadzonych badań wśród studentów najwięk-
szych lubelskich uczelni kończących edukację wyższą. Na podstawie Skali Zachowań Proak-
tywnych w Karierze Augustyna Bańki wyróżniono cztery czynniki postawy proaktywnej,  
tj. proaktywność ogólną, poznawczą, proaktywność w nawiązywaniu kontaktów i budowaniu 
sieci wsparcia oraz proaktywność w budowaniu komfortu psychicznego w korzystaniu z sieci 
wsparcia. Wyniki badań wskazały, iż badani młodzi dorośli w zdecydowanej większości wy-
kazują się jedynie przeciętnym poziomem proaktywności. Wyniki w poszczególnych czynni-
kach składających się na efektywne i skuteczne planowanie swojej kariery nieznacznie różnią 
się między sobą.

PROACTIVE APPROACH TOWARDS BUILDING  
A PROFESSIONAL CAREER AMONG HIGHER EDUCATION 

INSTITUTIONS GRADUATES

Keywords: university students, proactivity, career, job market

Abstract: At the time of economic crisis, competitiveness is the concept that reappears in dif-
ferent contexts. Competitiveness is related not only to production and different services but 
also to the functioning of an individual on the job market. People who undertake a new job, 
especially young people without previous professional experience, should have such traits that 
would distinguish them from other candidates. These traits include not only formal qualifi-
cations or competences, but also behaviours connected with effective and efficient planning 
and activities whose aim is to achieve professional goals and to develop professional career, 
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which can be defined as proactive behavior. The article discusses a study conducted among 
students graduating from the biggest universities in Lublin. On the basis of Augustyn Bańka’s 
Scale of Proactive Behaviours in Career, the author of the study has identified four elements 
of proactive behaviours: general proactivity, cognitive proactivity, proactivity in entering new 
contacts and constructing establishing the networks of support, and proactivity in building 
mental comfort through the use of networks of support. The results of the study have revealed 
that young adults exhibit an average level of proactivity. The differences between the respec-
tive elements contributing to the effective and efficient career planning were insignificant.
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TRANSFORMACJA SPOSOBU KOMUNIKOWANIA SIĘ 
POKOLENIA X, Y, Z – BILANS ZYSKÓW I STRAT

WPROWADZENIE

Komunikacja towarzyszy nam od początku istnienia ludzkości. Powstanie ja-
kiejkolwiek cywilizacji nie byłoby możliwe bez opanowania umiejętności 

porozumiewania się. Stanowi ona podstawę istnienia w społeczeństwie. Goban-Klas 
zwraca uwagę na niezwykłą istotność komunikowania się międzyludzkiego: 

podstawowy proces porozumiewania się ludzi jest oparty na mowie i języku. Język  
i jego wykorzystanie to punkt startu do analizy interpersonalnego procesu komuniko-
wania się (Goban-Klas, 2005, s. 14). 

Wraz z nadejściem społeczeństwa informacyjnego można zauważyć transformacje 
sposobu komunikowania się osób ze względu na przynależność pokoleniową. Termin 
transformacja zazwyczaj jest używany jako synonim terminu zmiana, rozwój, ale tak-
że i synonim słowa postęp (Encyklopedia zarządzania, 2015). Warto zatem pochylić 
się nad zagadnieniem komunikowania się ludzi, zwłaszcza przeanalizować przemiany, 
jakie mają miejsce w sposobie porozumiewania się w ścisłym zestawieniu z rozwojem 
technologii komunikacyjnych. Przedmiotem teoretycznych analiz pragnę uczynić za-
gadnienia dotyczące transformacji komunikowania się ludzi. Analizie poddana zosta-
nie specyfika poszczególnych pokoleń (X, Y i Z) oraz charakterystyczny dla każdego 
z nich sposób komunikowania się. Stawiam tezę, że istniejące różnice w komunikacji 
determinuje data urodzenia, czyli sposób komunikacji ma podłoże pokoleniowe. Za-
kładam, że media wpływają na sposób porozumiewania się ludzi w sposób bezwa-
runkowy, powodując tym samym zarówno zyski, jak i straty w relacjach społecznych, 
niosą ze sobą zarówno pozytywne, jak i negatywne konsekwencje – stąd proponowany 
w tytule artykułu bilans. 

* Uniwersytet Rzeszowski.
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ZARYS TRANSFORMACJI SPOSOBU KOMUNIKACJI 
INTERPERSONALNEJ

W zeszłych stuleciach człowiek, tak jak obecnie, potrzebował szybkiego porozumie-
wania się z osobami znajdującymi się zarówno w niewielkiej odległości, jak i daleko 
od niego. Już ludzie pierwotni, chcąc o czymś poinformować odległego lub nieobec-
nego odbiorcę, zmuszeni byli do wynalezienia pewnych i trwałych technik komuni-
kacji. W społeczeństwach pierwotnych, w których nie znano jeszcze technicznych 
środków komunikacji, te funkcje pełniły naturalne sposoby przekazywania informa-
cji, takie jak na przykład znaki dymne, bicie w bębny, umowne znaki ręką itp. Jednak 
taka forma komunikowania się nie była doskonała. Szukano więc coraz lepszych spo-
sobów przekazywania i przechowywania informacji. Powoli następowała ewolucja  
w komunikacji od rysowania do pisania. Etapem przejściowym pomiędzy symbolami 
a pismem, w pełnym tego słowa znaczeniu, było pismo obrazkowe. Wykształciły się 
znaki ideograficzne przedstawiające ideę, którą człowiek chciał przekazać drugiemu 
rozmówcy. Ważną rolę w tym etapie rozwoju pisma odegrały egipskie hieroglify, czyli 
tzw. „święte znaki”, do dziś nazywane najpiękniejszym rodzajem pisma. W rzeczywi-
stości jednak potrzeba komunikacji budziła nowe wyzwania. Nastąpiło powiązanie 
pisma z mową ludzką, co dało możliwość utrwalenia i przekazywania myśli. Ten styl 
komunikacji wiązał już znak nie z samym pojęciem, ale z wyrazem określającym go 
w konkretnym języku. Wytwarza się w ten sposób bezpośredni związek między ję-
zykiem mówionym a pisanym, pismo stało się przedstawieniem mowy (Wasylewicz, 
2011). Mowa jest przecież naturalnym środkiem komunikowania. Słowa, język są 
bezcennym narzędziem komunikacji międzyludzkiej. Im język bogatszy, tym stwarza 
większe szanse rozwoju umysłowego człowieka. Mowa jest również środkiem sperso-
nalizowanym w tym sensie, że partnerzy występują jako znane sobie, a przynajmniej 
świadome siebie osoby (Goban-Klas, 2006). 

Człowiek z natury swej jest istotą dialogiczną i istotą społeczną, która dla har-
monijnego rozwoju potrzebuje kontaktów z innymi ludźmi. Przez całe swe życie 
zatem kontaktuje się z innymi, szuka sposobności, możliwości rozmowy. Rozmawiać 
bowiem znaczy poszukiwać wspólnego mianownika myśli, którym jest sens. Goto-
wość do rozmowy przejawia się nie tylko w chęci informowania, ale i w pragnieniu 
podtrzymania kontaktu. Współczesne społeczeństwa natomiast w przeważającej mie-
rze, choć nie wyłącznie, wykorzystują media techniczne, pokonujące barierę czasu 
i przestrzeni, podtrzymujące kontakty zapośredniczone. Miejsce komunikacji typu 
face to face zajmuje komunikacja typu interface to interface. Społeczeństwo medialne 
to zatem społeczeństwo kontaktów zapośredniczonych przez media. Wirtualność sta-
ła się rzeczywistością człowieka.
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POKOLENIE X, Y, Z – CHARAKTERYSTYKA POKOLEŃ 
ORAZ CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA NICH SPOSOBÓW 

KOMUNIKOWANIA SIĘ 

Przez większość dziejów ludzie komunikowali się głównie za pomocą rozmowy pro-
wadzonej face to face. Do pokolenia, które nie zrezygnowało, a przede wszystkim 
nadal docenia ten rodzaj komunikacji należy pokolenie X. 

Według Witolda Września (2007), pokolenie X można nazwać Pokoleniem Końca 
Wieku. Składa się ono z następujących trzech generacji, których nazwa związana 
jest z przemianami historycznymi w naszym kraju: Pokolenie ’89 – osoby urodzone  
w latach 1964–1970, Dzieci Transformacji – roczniki 1971–1976 i Maruderzy Koń-
ca Wieku – urodzeni w latach 1977–1982. Don Tapscott (2010) z kolei określa 
pokolenie X jako pokolenie niżu demograficznego, czyli pokolenie ludzi urodzonych 
pomiędzy 1965–1976 rokiem. Jednak nazwa pokolenie niżu demograficznego nie 
przyjęła się, utrwaliła się natomiast nazwa pokolenia X nawiązująca do tytułu powie-
ści Douglasa Couplanda (Generation X: Tales for an Accelerated Culture). To pokolenie 
z jednej strony niepewne przyszłości, mające problemy z zatrudnieniem, bez stałych 
punktów oparcia, z lękiem przed samotnością (Gruchała, 2014). Z drugiej strony, 
jak pisze Don Tapscott, to pokolenie najlepiej wykształcone w historii. Posługują 
się wieloma środkami komunikacji, a media to centrum ich świata. Traktują radio, 
telewizję, film i internet jak media niespecjalistyczne, dostępne dla wszystkich, które 
służą przedstawianiu informacji w atrakcyjnej formie (Tapscott, 2010). To pierwsze 
pokolenie w historii wzrastające w rzeczywistości zmediatyzowanej. Przedstawicie-
li tego pokolenia charakteryzują wysokie kompetencje medialne. Telewizja stała się 
punktem odniesienia dla rozumienia otaczającej rzeczywistości. Nie są bezkrytyczni, 
są swoistego rodzaju obserwatorami. Jak podaje Grzegorz Polański za Małgorzatą 
Baran i Moniką Kłos: 

dla tej generacji ważne są rozwój osobisty, niezależność, różnorodność, inicjatywa, 
pracowitość. Stabilizacja, praca spokojna i pewna, która nie wymaga nowych wyzwań, 
lojalność, rzetelność oraz wzbudzanie zaufania to cechy Pokolenia Końca Wieku, dzię-
ki którym potrafią oddać się pracy i rzetelnie wykonywać swoje obowiązki i pracy 
podporządkować swoje życie prywatne (Polański, 2015, s. 276). 

Z cechami charakterystycznymi pokolenia X związany jest także sposób komuniko-
wania się. Jest to pokolenie, dla którego komunikacja typu face to face jest wartością 
samą w sobie. Oprócz komunikacji zapośredniczonej, bez której nie mogą się obejść, 
doceniają unikatowość relacji bezpośrednich, których nie można zastąpić żadnymi 
innymi. Na komunikację interpersonalną składa się bowiem komunikacja werbal-
na, ale także niewerbalna, dostarczająca kontekstu ułatwiającego zinterpretowanie 
usłyszanej wypowiedzi. Tak zwana ekspresja niewerbalna to: mimika, proksemika, 
kinezjetyka i parajęzyk. Mimika twarzy jest cennym źródłem informacji odnoszących 
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się do stanów emocjonalnych i postaw. Naukowcy udowodnili istnienie sześciu głów-
nych rodzajów mimiki, które odpowiadają takim emocjom, jak: zdziwienie, strach, 
smutek, pogarda, gniew i szczęście. M. Argyle opisał w swojej książce trzy obszary,  
w których ważna jest mimika:

1. cechy osobowości znajdują wyraz w charakterystycznej strukturze twarzy, typo-
wym jej wyrazie i niektórych charakterystycznych schematach reagowania. Kon-
trolowanie wyrazu twarzy jest przyswajane dzieciom przez rodziców w ramach 
socjalizacji kulturowej;

2. emocje wyrażają się za pomocą powoli rozwijających się schematów mimicz-
nych, w podobny sposób komunikowane są nastawienia interpersonalne;

3. sygnały związane z interakcjami oraz z mówieniem są wysyłane przez szybko 
poruszające się części twarzy, np. unoszenie brwi (Arygle, 2000, s. 202). 

Nie możemy zapominać o ogromnej roli uśmiechu, który jest przejawem uprzej-
mości w komunikacji międzyludzkiej na całym świecie. Jest sygnałem akceptacji  
i gotowości do nawiązania kontaktu. Ma fundamentalne znaczenie dla wszystkich 
procesów komunikacji nastawionej na porozumienie (Retter, 2003). Uśmiechu  
w tzw. realu nie zastąpi żaden emotikon. Proksemika z kolei dostarcza informacji 
dotyczących partnerów interakcji na podstawie przestrzennej odległości, jaka jest 
między nimi. Kinezjetyka skupia się na analizie postaw, gestów oraz ruchów ciała. 
Mówi się, że komunikowanie jest nieuchronne; wynika to między innymi z faktu, 
iż nie jesteśmy w stanie wstrzymać emitowania informacji przez nasze ciało (zarów-
no intencjonalnego, jak i nieintencjonalnego). Ostatnim systemem porozumiewania 
się niewerbalnego jest parajęzyk. Dotyczy cech głosu – wysokość, tępo mówienia, 
natężenie, wahania lub inne zakłócenia płynności mowy. Ogromną rolę w naszym 
życiu odgrywa także empatia. Widzimy czyjąś twarz, choćby przez krótką chwilę,  
i potrafimy odczytać uczucia, jakie towarzyszą danej osobie. Dzięki właściwemu zdia-
gnozowaniu uczuć potrafimy odpowiednio zareagować. Jak konstatuje M. Żylińska:

umiejętność ta rozwija się tylko w wyniku kontaktu z innymi ludźmi, poprzez obserwa-
cje i rozmowy. […] Im więcej przeżytych różnych sytuacji, tym lepiej rozwinięta zdolność 
empatii, i co za tym idzie, lepsze kontakty z innymi ludźmi (Żylińska, 2013, s. 173). 

Komunikacja niewerbalna umożliwia nam często odczytywanie intencji naszego roz-
mówcy. Ciało przez cały czas trwania rozmowy wysyła sygnały, które pomagają nam 
także zweryfikować prawdziwość tego, co mówi do nas nasz rozmówca. Komunikacja 
bezpośrednia jest także podkreśleniem znaczenia drugiego człowieka w życiu każdej 
jednostki. Człowiek jest przecież istotą stadną, istotą społeczną, która do prawidło-
wego funkcjonowania jak powietrza potrzebuje drugiego człowieka – nie po drugiej 
stronie ekranu monitora, gdzieś tam krążącego w sieci, ale tuż obok. K.J. Gergen 
zwraca uwagę na dwa aspekty tradycyjnej społeczności opartej na kontaktach face to 
face. Po pierwsze na fakt normalizacji, jakiej ulegają relacje trwające kilka lat: 
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ludzie niezawodnie lubią robić te rzeczy, które przynoszą im zadowolenie. Zmiany we 
wzorcach zachowań oznaczają, że osiągnięcie owego zadowolenia staje się niepewne. 
Dlatego po jakimś czasie w związkach zaczyna wyrównywać się poziom intensywności 
emocjonalnej (Gergen, 2009, s. 99). 

Drugi aspekt, o którym mówi Gergen, to fakt, iż społeczność oparta na kontaktach 
bezpośrednich 

poddawana jest wysokiemu poziomowi nieformalnej kontroli. Ludzie zazwyczaj wie-
dzą, co robią inni […]. A tam gdzie świat społeczny jest stabilny i mało jest nowych 
informacji, najmniejsze detale czyjegoś życia stają się powszechnym tematem rozmów. 
Drobne plotki i surowe normy idą ze sobą w parze (Gergen, 2009, s. 99). 

Gergen twierdzi zatem, że w obecnej dobie społecznego nasycenia te dwie cechy 
przestają istnieć, gdyż 

wszystkie relacje są ciągle przerywane, trudno by którakolwiek z nich doczekała się 
jakiejś normalizacji (Gergen, 2009, s. 99). 

O doświadczenia komunikacji bezpośredniej uboższe jest pokolenie Y (cyfrowi 
tubylcy) i pokolenie Z. W moim odczuciu, to, co dla pokolenia X jest zyskiem, 
dla kolejnych pokoleń stanowi ogromną stratę. Obecny świat stawia na intensyw-
ność i przelotność relacji społecznych, a technika podnosi emocjonalny ich poziom, 
ale, niestety, na krótko. Człowiek tuż obok, a człowiek gdzieś tam w sieci to nie 
jest tożsamy znajomy. Współcześnie mówi się o nowych rodzajach więzi spajających 
ludzi odległych w przestrzeni wirtualnej. Mamy do czynienia z nowym rodzajem 
pokolenia – pokoleniem Y. Witold Wrzesień pokoleniem Y nazywa Europejskimi 
Poszukiwaczami – osobami „niepamiętającymi PRL”, którym bliska jest perspek-
tywa przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (Wrzesień, 2007). To pokolenie, 
które Don Tapscott nazwał inaczej – „pokoleniem sieci (Net Generation), a Marc 
Prensky – „cyfrowym narodem” (Digital Nation), „pokoleniem klapek i iPodów” 
(Gruchała, 2014). D. Tapscott precyzyjnie określa ramy czasowe generacji Y, która 
zaczyna się w styczniu 1977 roku, a kończy w grudniu 1997 roku wraz z pojawie-
niem się Generation Next. M. Prensky (2001) dokonał podziału ludzi należących do  
pokolenia Y na tzw. „cyfrowych imigrantów” i „cyfrowych tubylców”. Ci pierwsi to 
ludzie urodzeni do 1980 roku, wchodzący w erę komputerową jako osoby dorosłe. 
Wrodzoną dla nich rzeczywistością jest rzeczywistość analogowa. Komunikują się za 
pomocą technologii cyfrowych, nawet fascynują się nimi, jednak jest to jeszcze to 
pokolenie, dla którego, podobnie jak dla pokolenia X, bezpośrednie relacje społeczne 
są normą. Z kolei „cyfrowy tubylec” to przedstawiciel pokolenia osób urodzonych po 
1980 roku. Nie znają oni świata bez komputerów, aktywnie korzystają z mediów, bo 
jak konstatuje Prensky:

mają zupełnie nowe, wielowarstwowe i szybkie narzędzia komunikacji, których uży-
wają w sposób naturalny (Prensky, 2001, s. 1). 
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Słabo pamiętają erę przedcyfrową, więc funkcjonują w zupełnie innej kulturze ko-
munikowania, nie ogranicza ich ani czas, ani miejsce. Ich życie „stało się wzbu-
rzonym morzem relacji społecznych” (Gergen, 2009, s. 94). K.J. Gergen pisze  
o „akceleracji przyszłości”. 

Tempo nawiązywania i zacieśniania relacji jest przyspieszone i to, co kiedyś wymagało 
miesięcy czy lat, może być osiągnięte w ciągu kilku dni lub tygodni […], godziny 
spędzone razem mogły być przerywane długimi okresami milczenia […]. Tymczasem 
dzisiejsza technologia pozwala dwojgu ludziom pozostać prawie w nieustannym kon-
takcie […]. A zatem w krótkim czasie zalecanie się może przechodzić od etapu wza-
jemnej fascynacji do stadium wypalenia (Gergen, 2009, s. 95). 

Przedstawiciele cyfrowych tubylców w rzeczywistości wirtualnej prowadzą życie spo-
łeczne i rozrywkowe. 

Potrzebują wspólnot bardziej elastycznych, gdzie przystąpienie i wystąpienie (z grupy) 
nie pociąga za sobą znacznych kosztów (Przywara, 2005, s. 310). 

Dlatego mają wielu znajomych (przyjaciół) na całym świecie. Jak twierdzi McLuhan: 
„Nic, co medialne, nie jest obce” (McLuhan, 2004, s. 40). Obecnie nawet słowo 
„przyjaciel” zostało przedefiniowane. Stawiam tezę mówiącą o tym, że przedstawicie-
le pokolenia Y są ubożsi społecznie w porównaniu z osobami należącymi do pokole-
nia X. Ponadto twierdzę, że osoby z pokolenia Y brak kontaktów bezpośrednich nie 
uznają za stratę, bo jak twierdzą neurobiolodzy, nasz mózg jest organem społecznym 
(social brain – mózg społeczny), a jego rozwój wymaga współpracy z innymi osoba-
mi (Żylińska, 2013). Kontakt z technologiami powoduje zmiany sieci neuronalnej, 
wzmacnia jedne połączenia, osłabiając inne. Ze względu na ciągle wydłużany czas 
spędzany przed telewizorem i komputerem cyfrowym tubylcom skraca się czas na 
kontakty interpersonalne bezpośrednie. „Mózg dostraja się do potrzeb”, a ponieważ 
do konsumowania mediów nie potrzeba nazbyt rozwiniętych struktur neuronalnych, 
te niewykorzystane zostają usunięte (Żylińska, 2013, s. 174). Również M. Castells 
(2008) zwraca uwagę na przystosowanie się użytkowników nowych mediów do logi-
ki mediów, na przykład w zakresie języka i sposobów partycypacji. U przedstawicieli 
pokolenia Y zanika więc potrzeba kontaktów bezpośrednich na rzecz kontaktów wir-
tualnych. To te drugie dają im zadowolenie i wystarczającą satysfakcję. 

Pokolenie Z z kolei to osoby urodzone w latach 1995–2010, dla których nowe 
technologie istniały od zawsze (Borcuch, 2010). Urodzeni z telefonem komórko-
wym w dłoni postrzegają urządzenia mobilne jako poszerzenie swojej fizycznej  
i mentalnej bytności. Bezprzewodowe sieci społecznościowe są sposobem komu-
nikowania się pokolenia Z (za: Gruchała, 2014). To pokolenie Facebooka, Insta-
gramu, MySpace’a i SMS-ów. Mają nieustającą potrzebę bycia w sieci. Pokolenie 
Z to nie tylko użytkownik-konsument mediów, ale przede wszystkim twórca. To 
pokolenie, które zmieniło internet. Przestaje on być tylko miejscem wyszukiwania 
informacji, a staje się forum, w szerokim tego słowa znaczeniu, także forum komu-
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nikacyjnym. Mamy do czynienia – jak twierdzi Tapscott – z nowym paradygmatem 
komunikacyjnym, który będzie miał rewolucyjny wpływ na wszystko, z czym się 
zetknie – od muzyki i filmów po życie polityczne, biznes i edukację (Tapscott, 
2010). Faktem jest – jak twierdzi K.J. Gergen – że współcześnie „karawana społecz-
na, z którą podróżujemy przez piaski życia, zawsze jest pełna ludzi” (Gergen, 2009, 
s. 95), ale ważne jakich ludzi.

PODSUMOWANIE

Pomimo transformacji dającej się zaobserwować w procesie komunikowania sło-
wa, mimika czy gesty zawsze towarzyszą i towarzyszyć nam będą podczas rozmowy  
z drugim człowiekiem. Przecież komunikacja interpersonalna w największej części 
składa się z komunikatów pozawerbalnych, nie tylko z mówienia czy komunikatów 
pisemnych. Komunikacja będzie efektywna tylko wtedy, jeśli te dwie formy będą 
występowały w tym samym momencie i gdy będą się wzajemnie uzupełniały. A taką 
możliwość w pełni daje człowiekowi tylko komunikacja face to face. Jak konstatuje 
Ł. Gołębiewski: 

człowiek wirtualny to jednak człowiek okrojony z zapachu, intonacji, gestykulacji, 
mimiki, spojrzenia, tuszy, fryzury, ubioru itd. (Gołębiewski, 2008, s. 23).

I o tym należy młodym ludziom zawsze przypominać. Nikt nie odbiera im przecież 
możliwości komunikowania się w sieci. Ale żaden pedagog ani rodzic nie powinien 
dać przyzwolenia, pomimo postępu technologicznego, na bezwzględną zamianę ko-
munikacji z face to face na komunikację zapośredniczoną. Człowiek blisko drugiego 
człowieka stanowi wartość samą w sobie, a wpajanie tego młodym pokoleniom to 
jedno z ważniejszych zadań współczesnej pedagogiki. 
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TRANSFORMACJA SPOSOBU KOMUNIKOWANIA SIĘ 
POKOLENIA X, Y, Z – BILANS ZYSKÓW I STRAT

Słowa klucze: komunikacja, transformacja, pokolenie X, Y, Z

Streszczenie: Człowiek ze swej natury jest istotą dialogiczną i społeczną, która do harmo-
nijnego rozwoju potrzebuje kontaktów z innymi ludźmi. Wraz z nadejściem społeczeństwa 
informacyjnego można zauważyć transformacje sposobu komunikowania się ludzi. Artykuł 
jest próbą ukazania wpływu technologii informacyjnych na sposób porozumiewania się ludzi 
należących do pokolenia X Y i Z, który niesie ze sobą zarówno pozytywne, jak i negatywne 
konsekwencje dla relacji społecznych – stąd proponowany w tytule artykułu bilans zysków 
i strat. 

TRANSFORMATION OF THE X, Y, Z GENERATION 
COMMUNICATION WAY – THE BALANCE  

OF THE PROFITS AND LOSS

Keywords: communication, transformation, generation X, Y, Z

Abstract: Man by its nature is essentially dialogic and social being, which need contact with 
other people for its harmonious development. With the advent of the information society it 
can be seen the transformation of the way people communicate. The article is an attempt to 
show the impact of information technology on the way of communication between people 
belonging to the generation X, Y & Z, which carries with it both positive and negative con-
sequences for their social relationships – hence the profit and loss balance proposed in the 
title of the article.
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Grzegorz Sanecki*

BARIERY ADAPTACJI ZAWODOWEJ POLSKICH 
EMIGRANTÓW ZAROBKOWYCH

WSTĘP

Zjawisko emigracji zarobkowej Polaków od wielu lat jest stałym elementem na-
szej rzeczywistości społecznej. Jego dynamika i rozmiary znacząco wzrosły po 

akcesji naszego kraju do Unii Europejskiej. Od tej chwili kolejne kraje członkowskie  
z różnym okresem karencji otwierały w pełni swe rynki pracownikom z Polski. Szcze-
gólnym ułatwieniem dla swobodnego przemieszczania się naszych obywateli po tery-
torium UE było przystąpienie Polski do Układu z Schengen 21 grudnia 2007 roku. 

Masowość oraz utrzymująca się duża dynamika emigracji zarobkowej spowodo-
wały, że na co dzień osłabła w nas gotowość do głębszej refleksji i analizy tego zjawi-
ska. Powoli utrwala się wyidealizowany obraz emigracji i emigrantów. Wydaje się, że 
wyjazdy zarobkowe za granicę postrzega się raczej w kategoriach spełniania marzeń, 
skutecznego realizowania aspiracji, osiągania sukcesu zawodowego i materialnego. 
Rzadziej natomiast zwraca się uwagę na fakt, że ze względu na całkowitą zmianę 
środowiska życia i pracy emigranci muszą radzić sobie z problemami przystosowania 
się do nowych warunków bytowania. Poziom osiągniętej adaptacji warunkuje sku-
teczność realizacji ich planów emigracyjnych, niezależnie od tego, czy koncentrują 
się one na sferze ekonomicznej, zawodowej, czy na przykład edukacyjnej.

POJĘCIE ADAPTACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ

Pojęcia adaptacji funkcjonuje w naukach, takich jak: biologia, medycyna, socjologia 
czy psychologia. Dyscypliny społeczne zaczerpnęły je z nauk biologicznych. Pocho-
dzi ono od łacińskiego słowa adaptatio, a oznacza regulowanie wzajemnych stosun-
ków organizmu z otoczeniem przez strukturalne i fizjologiczne zmiany organizmu 
odpowiednie do wymogów otoczenia (Tomaszewski, 1975, s. 494).

W. Okoń również sytuuje pojęcie adaptacji w kontekstach biologicznym i spo-
łecznym. Adaptacja biologiczna oznacza, według niego, aktywność zmierzającą do 

* Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 
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przystosowania się organizmu do zmian zachodzących w środowisku, natomiast ada-
ptacja społeczna to 

proces lub wynik procesu uzyskiwania równowagi między potrzebami jednostki a wa-
runkami otoczenia społecznego (Okoń, 1996, s. 15). 

Dualne ujęcie adaptacji proponuje również W. Szewczuk, określając ją bądź jako stan 
równowagi pomiędzy jednostką a społecznością, w której ta jednostka żyje, bądź jako 
proces przystosowania się grupy czy jednostki do określonych warunków działania 
społecznego (Szewczuk, 1979).

Adaptacja jest zjawiskiem wielowymiarowym, podobnie jak wielowymiarowe jest 
życie społeczne jednostki czy grupy. Spostrzeżenie to skłania do postawienia tezy, iż 
wyróżnić można kilka rodzajów szeroko rozumianej adaptacji społecznej. Jak propo-
nuje K. Winiecka, można ją odnieść do sfer: ekologicznej, kulturowej, psychologicz-
nej, społeczno-kulturowej, a także ekonomicznej. W kontekście adaptacji zawodowej 
emigrantów na obczyźnie za najważniejsze należy uznać trzy ostatnie z wymienio-
nych (Winiecka, 2015, s. 219). Tak więc przystosowanie do życia w nowym środowi-
sku będzie polegało na osiągnięciu poczucia dobrostanu psychicznego, skutecznym 
wchodzeniu w interakcje międzyludzkie i akceptowaniu panującego ładu socjokul-
turowego, a także satysfakcji z osiągniętej pozycji zawodowej i związanej z nią graty-
fikacji finansowej (Włodarczyk, 2005, s. 4). 

Proces adaptacji nie zachodzi nagle, lecz jest etapowy i złożony. Może też przybie-
rać różne formy. J. Doroszewska wyróżniła kilka form adaptacji:

• krótkofalowa (rzekoma) – przystosowująca jednostkę do bardziej lub mniej 
krótkotrwałej sytuacji życiowej (okolicznościowej);

• fragmentaryczna – dostosowująca człowieka do sytuacji życiowej bardziej 
długotrwałej, ale stanowiącej jednak tylko fragment jego życia;

• generalna – przystosowująca do grupy społecznej, do której dana jednost-
ka przynależy od urodzenia, albo wytworzona na skutek długotrwałości 
oddziaływania, a przez to głęboko zakorzeniona w osobowości jednostki  
(Doroszewska, 1962).

Zdecydowana większość polskich emigrantów zarobkowych swą adaptację spo-
łeczną i zawodową kończy na etapie krótkofalowym, ewentualnie fragmentarycznym.

W prezentowanej tu pracy przyjęto, że adaptacja zawodowa 

jest wieloaspektowym procesem opanowywania zadań zawodowych i dostosowywania 
się do sytuacji występujących w procesie pracy (Kwiatkowski, 2003, s. 27). 

Rozpoczyna się w momencie podjęcia zatrudnienia i obejmuje przystosowanie do 
technicznego i społecznego środowiska pracy, zaś kończy na uzyskaniu poczucia 
względnej stabilizacji i zintegrowanej tożsamości zawodowej.
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CZYNNIKI DECYDUJĄCE O OSIĄGANIU ADAPTACJI 
ZAWODOWEJ IMIGRANTÓW

Adaptacja zawodowa emigrantów zarobkowych stanowi znaczący element ich cało-
ściowej adaptacji społecznej. Z punktu widzenia celów niniejszego opracowania, za-
sadniczą kwestią jest identyfikacja czynników, które stanowią dla niej ważne bariery. 
Mogą one mieć charakter egzogenny, jak i endogenny. Pierwsze to te związane z wła-
ściwościami środowiska, do którego adaptuje się jednostka. Zaliczyć do nich należy 
m.in. otwartość społeczeństwa przyjmującego, dystans społeczny w jego kulturze, 
przepisy prawne określające prawa i obowiązki imigrantów, sytuację ekonomiczną 
kraju i wynikające z niej nastroje społeczne itp. 

Endogenne uwarunkowania adaptacji zawodowej kojarzyć należy natomiast  
z osobą adaptującą się do nowych warunków środowiskowych (imigrantem), a więc 
na przykład wiek, płeć, posiadane wykształcenie, kwalifikacje, opanowanie języka 
komunikacji, znajomość kultury kraju przyjmującego, osobiste aspiracje, cechy cha-
rakterologiczne itp. 

Bardziej szczegółową klasyfikację czynników adaptacji i integracji imigrantów za-
proponował J.W. Berry. Tworzą ją cztery grupy uwarunkowań:

• czynniki związane z krajem pochodzenia (dystans kulturowo-geograficzny  
w stosunku do kraju przyjmującego, charakterystyka kraju i społeczeństwa 
pochodzenia migranta);

• czynniki odnoszące się do kraju przyjmującego (m.in. historia imigracji, po-
lityka wobec imigrantów, charakterystyka społeczeństwa przyjmującego);

• czynniki dotyczące grupy własnej migrantów w kraju przyjmującym  
(m.in. charakterystyka społeczności imigranckiej, organizacje i instytucje); 

• czynniki odnoszące się do indywidualnych migrantów (cechy społeczno- 
-demograficzne i osobowościowe, długość migracji, doświadczenia migracyj-
ne itd.) (za: Grzymała-Kazłowska, 2008, s. 39).

ZAŁOŻENIA BADAŃ WŁASNYCH

Zasadniczym celem referowanych tu badań było poznanie opinii polskich emigran-
tów zarobkowych na temat barier adaptacji zawodowej podczas pobytów za granicą 
oraz zróżnicowania intensywności ich odczuwania przez respondentów. W bada-
niach posłużono się kwestionariuszem ankiety, zawierającym (poza tzw. metryczką) 
cztery złożone i skategoryzowane pytania dotyczące wyżej wymienionych czynników 
hamujących adaptację zawodową. Wyróżnione kategorie barier (jak i ich szczegó-
łowsze wskaźniki) stanowią koncepcję autorską, choć przy jej tworzeniu inspirowano 
się kilkoma opracowaniami z literatury przedmiotu (wspomniana wyżej koncepcja 
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J.W. Berry’ego, raport z badań M. Budyty-Budzyńskiej*, opracowania A. Grzymały- 
-Kazłowskiej (2013) i inne). Do czterech kategorii czynników hamujących adapta-
cję zawodową zaliczono: bariery instytucjonalno-prawne (związane z nieznajomością 
służb i przepisów dotyczących funkcjonowania imigrantów na rynku pracy), bariery 
osobiste (wynikające z cech, właściwości bądź postaw samych imigrantów), bariery 
społeczne (odnoszące się do relacji społecznych migranta w kraju przyjmującym oraz  
w środowisku pracy) oraz bariery cywilizacyjno-kulturowe (związane z brakiem umie-
jętności lub kompetencji do odnalezienia się w odmiennym kulturowo społeczeń-
stwie). W każdej z kategorii barier wyróżniono po pięć wskaźników, które poddane 
zostały ocenie respondentów z zastosowaniem skali dyferencjału semantycznego. 

Przyjęto, że w badaniu będą uczestniczyć osoby, które przynajmniej raz wyemi-
growały za granicę w celach zarobkowych na okres co najmniej 6 miesięcy. Uznano 
bowiem, że półroczny nieprzerwany pobyt na emigracji stwarza szansę na pojawienie 
się rzeczywistej potrzeby działań adaptacyjnych w środowisku pracy i zapewnia bar-
dziej wiarygodne opinie na temat odczuwanych barier przystosowania zawodowego.

Badania odbyły się w pierwszym i czwartym kwartale 2015 roku. Materiał ba-
dawczy zebrano dzięki pomocy studentów Instytutu Pedagogiki UMCS, którzy 
wyrazili chęć uczestnictwa w omawianym przedsięwzięciu badawczym. Respon-
dentów poszukiwali oni wśród kolegów, znajomych i członków rodzin. Ostatecznie 
zgromadzono 117 kwestionariuszy ankiet, które stały się podstawą prezentowanych  
poniżej analiz. 

BARIERY ADAPTACJI ZAWODOWEJ ODCZUWANE PRZEZ 
POLSKICH EMIGRANTÓW – WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH

Funkcjonowanie zawodowe na emigracji, a więc i adaptacja zawodowa, z pewnością 
uzależnione jest od znajomości i umiejętności poruszania się w przepisach prawa 
imigracyjnego oraz prawa pracy obowiązującego na terenie państwa przyjmującego. 
Niezmiernie istotne jest także rozeznanie w obszarze instytucji i organizacji, które 
mogą pomóc imigrantowi w poszukiwaniu zatrudnienia, regulowaniu stosunków 
pracowniczych czy wspierać go w rozwoju zawodowym. Braki w powyżej wskaza-
nej sferze mogą stanowić źródło istotnych barier skutecznej adaptacji zawodowej  
pracownika-cudzoziemca. Kwestia ta stanowiła jeden z aspektów omawianych  
tu badań.

Analiza zebranych danych pozwoliła stwierdzić, że problemy natury prawno- 
-instytucjonalnej rzadko stanowiły dla badanych polskich emigrantów zarobkowych 

* Mowa o projekcie „Integracja czy asymilacja? Strategie stawania się członkiem nowej wspólnoty: 
Przypadek polskich imigrantów w Islandii”. Raport opublikowano w Ośrodku Badań nad Migracjami 
w 2103 r. pod tytułem Strategie adaptacyjne Polaków w czasie islandzkiego kryzysu finansowego 2008–
2010 (dostępny m.in. na stronie: http://docplayer.pl/1951169-66-124-strategie-adaptacyjne-polakow-
-w-czasie-islandzkiego-kryzysu-finansowego-2008-2010-malgorzata-budyta-budzynska.html).
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bariery ich adaptacji zawodowej (ryc. 1). Stosunkowo najbardziej uciążliwymi czyn-
nikami w procesie przystosowania do nowej sytuacji zawodowej okazały się niezna-
jomość przepisów prawa pracy (ẋ = 2,56) oraz przepisów dotyczących imigrantów  
(w tym obowiązków związanych z ich zatrudnianiem) (ẋ = 2,54). Badani w nie-
wielkim stopniu narzekali na brak znajomości instytucji lub organizacji, które służą 
pomocą imigrantom w funkcjonowaniu na rynku pracy, zaś problem z uznaniem  
w kraju emigracji posiadanych przez nich kwalifikacji zgłaszało najmniej uczestni-
ków badań (ẋ = 1,37).

Ryc. 1. Bariery instytucjonalno-prawne adaptacji zawodowej*
Źródło: badania własne.

Bardziej znaczące bariery adaptacji zawodowej występują w sferze tzw. wyposaże-
nia osobistego respondentów (ryc. 2). Zgodnie z ich deklaracjami najbardziej dotkli-
wym problemem przystosowawczym było posiadanie nieadekwatnych do wykony-
wanej pracy kwalifikacji zawodowych bądź poziomu wykształcenia (ẋ = 3,46). 

Warto w tym miejscu dodać, że ta bariera adaptacji zawodowej została uznana za 
najistotniejszą spośród wszystkich innych uwzględnionych w badaniu. Niemal 1/3 re-
spondentów określiła ją jako „ogromną”, 24% jako „bardzo znaczącą”, a ponad 16% 
jako „średnio znaczącą”. Dane te stanowią odzwierciedlenie powszechnie znanej tezy, 
mówiącej o tym, że Polacy migrujący za granicę w celach zarobkowych często pracują 
nie tylko na stanowiskach niezgodnych z ich przygotowaniem zawodowym, ale 
przede wszystkim podejmują się prac wymagających kwalifikacji znacznie niższych 
niż przez nich posiadane (Grabowska, 2014, s. 101). 

*  Dane zobrazowane na kolejnych wykresach stanowią wartości średnie wyborów dokonanych przez 
respondentów na skali dyferencjału semantycznego od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało, że czynnik nie był  
w ogóle barierą adaptacji zawodowej; 2 – był niewiele znaczącą barierą; 3 – był średnio znaczącą barierą; 
4 – był bardzo znaczącą barierą; zaś 5, iż był ogromną barierą.
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Ryc. 2. Bariery osobiste adaptacji zawodowej
Źródło: badania własne.

Znacznej części badanej zbiorowości skuteczne „wejście” w środowisko pracy 
uniemożliwiało uczucie tęsknoty za rodziną pozostawioną w Polsce lub nostalgia  
(ẋ = 2,85). Tylko ¼ badanych nie uskarżała się na ten rodzaj trudności, zaś reszta  
w mniejszym lub większym stopniu uznała ją za dolegliwość towarzyszącą pobytowi 
na obczyźnie.

Chyba wszystkie doniesienia z badań nad funkcjonowaniem zawodowym imigran-
tów akcentują konieczność znajomości języka, w którym można komunikować się  
w kraju wyjazdu. Ta umiejętność zwiększa prawdopodobieństwo znalezienia zatrud-
nienia, bezproblemowego przystosowania i odniesienia sukcesu zawodowego. Na 
podstawie wyników badań można stwierdzić, że poziom znajomości języka kraju 
emigracji był wśród respondentów przeciętny. Niespełna 48% spośród nich stwier-
dziło, że nieznajomość lub słaba znajomość języka nie była w ich przypadku barierą 
adaptacyjną, co jednak nie jest równoznaczne ze stwierdzeniem ich dobrego przy-
gotowania językowego (wykonywana praca nie musiała tego wymagać). Taki sam 
odsetek badanych przyznał, że słabe umiejętności językowe były „średnio” istotną 
(5,98%) barierą adaptacji. Z kolei za bardzo ważną barierę uznało ją 24,78% bada-
nych, a za „ogromną” – 17,09%.

Respondenci względnie rzadko (ẋ = 1,71) dostrzegali źródło barier adaptacyjnych 
w obszarze własnych niekorzystnych cech charakterologicznych (np. brak otwartości 
na nowe doświadczenia, niezaradność, podatność na stres, niesumienność, niezdy-
scyplinowanie itp.). Jeszcze mniej skłonni byli przyznać, iż przystosowanie zawodowe 
utrudniał im deficyt umiejętności interpersonalnych (ẋ = 1,61).

Jak wspomniano wcześniej, bariery adaptacyjne mogą mieć źródła o charakterze 
nie tylko endogennym, ale również egzogennym. Związane są wtedy ze specyfiką śro-
dowiska, do którego przystosowuje się jednostka i z sytuacjami w nim występujący-
mi. Na poniższej rycinie (rycina 3) zaprezentowano wskazywane przez badanych ba-
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riery adaptacji zawodowej wynikające z interakcji społecznych, z jakim spotykali się  
na emigracji. 

W omawianym obszarze barier adaptacyjnych badani emigranci zarobkowi zwra-
cali najczęściej uwagę na destruktywny wpływ nieprzychylnego stosunku do nich ze 
strony innych polskich imigrantów (ẋ = 2,85). Co ciekawe, respondenci tylko nieco 
rzadziej uznawali za barierę dla skutecznego „wejścia” w rolę pracowniczą i zawo-
dową negatywne nastawienie do nich ze strony społeczeństwa kraju przyjmującego  
(ẋ = 2,81).

Ryc. 3. Bariery społeczne adaptacji zawodowej
Źródło: badania własne.

Uczestnicy badań dostrzegali również bariery własnej adaptacji zawodowej  
w społecznym środowisku pracy. Najważniejsza z nich to źle układające się relacje 
interpersonalne z innymi pracownikami (ẋ = 2,59). Nieco mniej krytycznie zostało 
ocenione przez respondentów traktowanie ich przez pracodawców i przełożonych 
(ẋ = 2,24). Względnie najrzadziej i z mniejszą intensywnością badani spotykali się  
z niesprawiedliwym traktowaniem w pracy, polegającym na przykład na uzyskiwa-
niu niższego wynagrodzenia za taką samą pracę jaką wykonywali pracownicy „auto-
chtoni”, stawianiu im wyższych wymagań lub obarczaniu trudniejszymi zadaniami 
roboczymi (ẋ = 2,11).

Ostatnią wyróżnioną w badaniach kategorię barier adaptacyjnych stanowiły czyn-
niki wynikające z różnic cywilizacyjno-kulturowych kraju pochodzenia imigrantów 
i kraju docelowym emigracji (rycina 4). Dla niektórych badanych emigrantów od-
mienność kulturowa kraju przyjmującego była istotnym źródłem barier adaptacji 
zawodowej. Stosunkowo najgorzej radzili sobie oni z poczuciem wyobcowania 
kulturowego, tj. wrażenia bycia „obcym” w nowym środowisku życia i pracy  
(ẋ = 2,44). Trudno było też im zaakceptować wielokulturowość społeczeństwa kraju 
emigracji (ẋ = 2,24), co tłumaczyć można faktem dorastania i wychowywania się  
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w bardzo homogenicznym kulturowo i etnicznie społeczeństwie polskim, odmien-
nych obyczajów i konwenansów społeczeństwa przyjmującego (ẋ = 1,9).

Ryc. 4. Bariery cywilizacyjno-kulturowe adaptacji zawodowej
Źródło: badania własne.

Przeszkodą adaptacyjną były dla części z nich również kłopoty z przemieszczaniem 
się po nieznanym im terenie miasta czy okolic (ẋ = 1,87). Względnie najsłabiej od-
czuwaną barierą były problemy z posługiwaniem się w pracy i poza nią nowoczesny-
mi urządzeniami technicznymi (ẋ = 1,77). 

PODSUMOWANIE 

Badani emigranci w różnym stopniu i z różną częstotliwością wskazywali na po-
szczególne rodzaje barier swej adaptacji zawodowej za granicą (rycina 5). Intensyw-
ność odczuwania tych „dolegliwości” przez badaną zbiorowość jako całość nie była 
jednak zbyt wysoka. Względnie najbardziej dokuczliwe okazały się bariery natury 
społecznej (ẋ = 2,52), tj. te wynikające ze złych relacji między imigrantami a ich 
współpracownikami, przełożonymi, pracodawcami, ale również z innymi imigranta-
mi z Polski. Nie różnicując poziomu odczuwania poszczególnych barier społecznych, 
można stwierdzić, że nieprzychylny stosunek ze strony innych polskich imigrantów 
stosunkowo bardziej odczuwały badane kobiety. Ponadto względnie częściej uskar-
żały się na niesprawiedliwe traktowanie ich w pracy. Mężczyźni z kolei dominowali 
w krytycznych opiniach na temat stosunku społeczeństwa kraju przyjmującego do 
imigrantów z Polski. 

Poniżej skoncentrowano się jedynie na najbardziej widocznych w badaniach ten-
dencjach różnicujących odczuwanie czynników utrudniających respondentom ada-
ptację zawodową na emigracji. Względnie najbardziej dokuczliwe okazały się bariery 
natury społecznej (ẋ = 2,52), tj. te wynikające ze złych relacji między imigrantami 
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a ich współpracownikami, przełożonymi, pracodawcami, ale również z innymi imi-
grantami z Polski. Nieprzychylny stosunek ze strony innych polskich imigrantów 
stosunkowo bardziej odczuwały badane kobiety (ẋ kobiet = 3,2, a mężczyzn = 2,16 
przy ẋ2 z poprawką Yatesa = 12,078, p = 0,016). Ponadto względnie częściej uskarżały 
się na niesprawiedliwe traktowanie ich w pracy (odpowiednio: ẋk = 3,29, ẋm = 2,36;   
ẋ2 = 10,885, p = 0,027). Mężczyźni z kolei przeważali w krytycznych opiniach na te-
mat stosunku społeczeństwa kraju przyjmującego do imigrantów z Polski (ẋk = 2,27, 
ẋm = 3,09; ẋ2 = 10,871, p = 0,028).

Poziom wykształcenia badanych w zasadzie nie różnicował ich deklaracji dotyczą-
cych społecznych barier adaptacji zawodowej poza jednym wyjątkiem. Zdecydowa-
nie największy udział osób doświadczających złego traktowania ze strony przełożo-
nych lub pracodawców wystąpił wśród badanych z wykształceniem wyższym. Średni 
wynik, jaki uzyskała ta kategoria badanych, wyniósł aż 3,09, podczas gdy w pozosta-
łych grupach wyróżnionych ze względu na poziom wykształcenia nie przekraczał on 
wartości „2” (ẋ2 = 21,279, p = 0,046).

Ryc. 5. Bariery adaptacji zawodowej – wyniki skumulowane
Źródło: badania własne.

Względnie częściej na niesprawiedliwe traktowanie w pracy skarżyli się migrujący 
do Norwegii (ẋ = 3,25, jednak przy bardzo niskim poziomie istotności statystycz-
nej), zaś na złe stosunki ze współpracownikami – badani wyjeżdżający do Wielkiej 
Brytanii (ẋ = 3,16; ẋ2 = 20,926, p = 0,05). Zauważono również, że nienajlepsze 
relacje ze współpracownikami dotykały częściej osób z najstarszej kategorii wie-
kowej (32 lata i więcej) niż młodszych respondentów (ẋ = 3,12; ẋ2 = 14,055, lecz  
przy niskiej p = 0,08). 

Jako kolejne dojmujące przeszkody w adaptacji zawodowej wymieniane były ba-
riery stricte endogenne, tj. wynikające z indywidualnych cech osobowościowych, 
„wyposażenia” edukacyjno-zawodowego oraz emocjonalnych stanów poszczególnych 
badanych (ẋ = 2,44). Niedopasowanie posiadanych kwalifikacji lub wykształcenia 
do wykonywanej pracy odczuwali głównie badani najmłodsi (ẋ = 4,08; ẋ2 = 39,154, 
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p < 0,001) oraz z wykształceniem średnim ogólnym (ẋ = 2,78) i wyższym (ẋ = 3,3;  
ẋ2 = 36,17, p < 0,001). Tęsknota za rodziną w kraju oraz nostalgia okazały się 
być najbardziej dokuczliwe dla osób z najstarszej grupy respondentów (ẋ = 3,37;  
ẋ2 = 10,757, lecz przy p = 0,2), natomiast brak lub słaba znajomość języka kraju 
wyjazdu była bolączką przede wszystkim dla ankietowanych z wykształceniem zasad-
niczym i średnim zawodowym (ẋzz= 4,05, ẋśz = 3,71; ẋ2 = 44,735, p < 0,001).

Skumulowane średnie oceny barier cywilizacyjno-kulturowych emigrantów su-
gerują, iż były one dla nich niewiele znaczącym rodzajem przeszkód w adaptacji 
zawodowej (ẋ = 2,04). Szczególnie mało osób miało istotne problemy z obsługą 
nowoczesnych, zaawansowanych technologicznie urządzeń. Z zaobserwowanych, 
najbardziej wyrazistych, tendencji dotyczących tej kategorii barier adaptacyj-
nych wypada wymienić częstsze deklarowanie problemów z akceptacją społeczeń-
stwa wielokulturowego oraz odmienności obyczajowej przez osoby w wieku 32 lat  
i więcej (ẋsw= 3,02, ẋ2 = 27,365, p < 0,001 oraz ẋoo= 2,57; ẋ2 = 21,097, p = 0,007),  
a także poczucie wyobcowania dominujące zdecydowanie najbardziej wśród bada-
nych migrujących do Norwegii (ẋ = 4; ẋ2 = 39,021, p < 0,001).

Najmniej destruktywne oddziaływanie na adaptację zawodową badanych przypi-
sano czynnikom natury prawnej i instytucjonalnej (ẋ = 1,99). Wynik ten nie świad-
czy jednak jednoznacznie o tym, że respondenci dobrze znali przepisy regulujące 
kwestie zatrudnienia czy instytucje świadczące pomoc imigrantom na rynku pracy, 
lecz jedynie o tym, że ewentualne braki i ułomności w tej materii nie przeszkadzały 
im znacząco w adaptacji do nowego miejsca pracy. W odniesieniu do tych barier 
dostrzeżono wyraźny związek między nieznajomością przepisów prawnych (zarów-
no prawa pracy, jak i dotyczącego imigrantów) z niższymi poziomami wykształce-
nia badanych (dla wykształcenia zasadniczego zawodowego – ẋ = 3,47; ẋ2 = 28,02,  
p = 0,005). Poza tym na poważniejsze kłopoty z uznaniem posiadanych kwalifikacji 
w kraju emigracji wskazali wyłącznie respondenci legitymujący się wykształceniem 
średnim ogólnym (ẋ = 2,83)*.

Reasumując powyższe refleksje, można stwierdzić, że odczuwanie barier społecz-
nych adaptacji zawodowej zależało głównie od płci badanych emigrantów, a w mniej-
szym stopniu od ich poziomu wykształcenia oraz kraju emigracji. Bariery wynikające 
z cech i dyspozycji osobistych różnicował z kolei wiek i wykształcenie respondentów. 
Intensywność odczuwania problemów cywilizacyjno-kulturowych z adaptacją wią-
zała się przede wszystkim z wiekiem badanych i w pewnej mierze także z krajem 
docelowym emigracji. Natomiast jedynym czynnikiem istotnie różnicującym odczu-
wanie przez ankietowanych barier typu prawnego i instytucjonalnego był ich poziom 
wykształcenia.

* Nie podano wartości chi2 ani poziomu istotności, gdyż w ponad 20% komórek danych oczekiwane 
liczebności deklaracji badanych były niższe niż 5.
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PODSUMOWANIE

Zaprezentowane wyniki nie uprawniają do daleko idących uogólnień, głównie za 
sprawą niezbyt licznej próby badawczej. Mogą być jednak podstawą do sformuło-
wania kilku wniosków odnoszących się do barier utrudniających naszym rodakom 
właściwą adaptację zawodową za granicą.

Mimo że deklarowane bariery adaptacji zawodowej nie były dla większości bada-
nych problemami nie do przezwyciężenia, to warto dołożyć starań, aby ograniczać 
ich występowanie do minimum. W tym celu należy uwrażliwiać potencjalnych emi-
grantów na znaczenie kompetencji komunikacyjnych, w tym głównie znajomości ję-
zyków obcych, informować i edukować w zakresie przepisów prawnych dotyczących 
zagranicznych rynków pracy oraz podmiotów wspomagających osoby poszukujące 
tam zatrudnienia. Przyszłym emigrantom przydałyby się wiedza i umiejętności z za-
kresu komunikacji interpersonalnej (w tym asertywnej) oraz niezbędnej w procesie 
poszukiwania pracy autoprezentacji. Osobny obszar kompetencji, którego znaczenia 
w erze globalizacji nie sposób przecenić, stanowi wychowanie do wielokulturowo-
ści. Jego istota sprowadza się nie tylko do znajomości różnych kultur, ale również 
do akceptacji odmienności obyczajów i systemów wartości oraz gotowości do po-
rozumiewania się i współdziałania z przedstawicielami innych nacji czy religii. Tak 
ukształtowana postawa wcale nie neguje dochowania wierności własnym ideałom, 
przekonaniom czy zwyczajom. Najbardziej jednak istotne jest uświadomienie emi-
grantom, że praca poniżej posiadanych przez nich kwalifikacji i niezgodna z wy-
kształceniem negatywnie odbija się na ich samoocenie i odczuwaniu satysfakcji za-
wodowej. Zapobiec temu można poprzez świadome i odpowiedzialne przygotowanie 
i zorganizowanie wyjazdu zarobkowego, co powinno się wiązać również z rozpozna-
niem instytucji oraz przepisów prawa dotyczącego rynku pracy w kraju docelowym 
emigracji, co niestety – jak sugerują omawiane badania – było często przez respon-
dentów niedostrzegane i lekceważone.

Ze względu na wyraźnie kształceniowy i wychowawczy charakter wymienionych 
powyżej zadań odpowiedzialność za ich realizację spoczywa głównie na instytucjach 
edukacyjnych wszelkich szczebli, na kreatorach i realizatorach polityki społecznej, ani-
matorach życia kulturalnego oraz środkach masowej komunikacji. Nie wolno również 
zapominać o olbrzymiej odpowiedzialności, jaka w tej kwestii spoczywa na wycho-
waniu w rodzinie. Szczególną rolę powinno ono odgrywać w obszarze kształtowania  
u młodych ludzi postaw otwartości, szacunku i uczciwości wobec drugiego człowieka 
oraz umiejętności prowadzenia dialogu z intencją osiągnięcia porozumienia. 
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BARIERY ADAPTACJI ZAWODOWEJ POLSKICH 
EMIGRANTÓW ZAROBKOWYCH

Słowa kluczowe: adaptacja zawodowa, bariery adaptacyjne, emigranci zarobkowi

Streszczenie: Artykuł stanowi prezentację wyników badań nad barierami adaptacji zawo-
dowej polskich emigrantów zarobkowych. Autor zaproponował własny podział tych barier 
na 4 kategorie: instytucjonalno-prawne, osobiste, społeczne oraz cywilizacyjno-kulturowe. 
Analizę badań uzupełniają sugestie dotyczące wyposażenia emigrantów w kompetencje, które 
umożliwiłyby im lepsze przystosowanie się do środowiska pracy podejmowanej za granicą.
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LIMITATIONS OF VOCATIONAL ADAPTATION OF POLISH 
ECONOMIC MIGRANTS

Keywords: vocational adaptation, adaptation limitations, economic migrants

Abstract: The article is a presentation of the results of research on limitations of vocatio-
nal adaptation of Polish economic migrants. The author proposes his own classification of 
these limitations into 4 categories: institutional and legal, personal, social, and cultural-
-civilizational. The analysis of research is complemented by suggestions for equipping mi-
grants with the skills that enable them a better adaptation to the environment of the work  
undertaken abroad.
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ROLE WSPÓŁCZESNEGO NAUCZYCIELA
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Małgorzata Kabat*

NAUCZYCIELSKA PROFESJA W CYWILIZACJI 
STAROŻYTNEJ I WSPÓŁCZESNEJ

WPROWADZENIE

Nauczycielska profesja to złożony fenomen uwzględniający zawód i osobę. Kryje 
on w sobie wiele uroku i problemów, z którymi zmagano się już w chwili po-

wstania najstarszego zawodu. Dywagacje w tym obszarze były i są prowadzone na 
różnych płaszczyznach dociekań. Podkreślają wyjątkowość procesu edukacji i osoby 
nauczyciela, który kształci kadry potrzebne do budowy społeczeństwa i cywilizacji. 
Mimo nabywanej wiedzy w tym zakresie nadal prowadzone są analizy materiałów 
źródłowych, pokazujących nie tylko jej genezę, przeobrażenia, ale dalsze przemiany 
(Plewka, 2015, s. 28–29). 

Coraz częściej spotykamy doniesienia opisujące poznanie swoich korzeni. Przy-
kuwają wzrok, by w efekcie dać początek do podjęcia decyzji doskonalenia nauczy-
cielskich uprawnień. Brak dalszych postępów nauczyciela staje się przyczyną zau-
tomatyzowania i zrutynizowania wykonywanych czynności, osiągając kres swojego 
rozwoju (Kabat, 2013). Otwarcie się każdego pracownika oświaty na przekraczanie 
granic własnych możliwości wyznacza kierunek zmian wewnętrznego potencjału. 
Niestety, rzadko nauczyciel sięga do źródeł, poszukując dróg wyjścia z codziennej 
szarości i powszedniości stosowanej praktyki. Przełamanie uznanych zasad może 
rozbudzić ciekawość nieznanym nauczycielskim światem. Wyzwoli odmienne spoj-
rzenie na „rzeczywistość ludzkiego zaangażowania jako terenu twórczego działania  
i narzędzia rozwoju” (Suchodolski, 1967, s. 148). Przywołane słowa B. Suchodol-
skiego mogą stać się dla wielu nauczających inspiracją odnalezienia wskazówek i roz-
wiązań zachęcających do modyfikacji swej mentalności i wypracowania nowego stylu 
funkcjonowania. Nowe wzorce postępowania nauczyciela okazują się w efekcie nie-
standardową alternatywą strategii myślenia i działania, przeciwdziałając monotonii  
realizowanych czynności. 

Naprawę nauczycielskiej profesji rozpoczyna się od innego spojrzenia na realizm 
powierzchowności procesu nauczania i uczenia się, wyzwalając motywację do za-
poznania się z propozycjami antycznych mędrców. Zawierały one tezy obejmujące 

* Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
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doskonalenie nauczyciela w sferze fizycznej, intelektualnej i moralnej. Dopełnieniem 
zawodowego przygotowania była dojrzałość osobowa nauczyciela oraz poczucie bu-
dowania niedoścignionego wzoru działań metodycznych. W związku z tym współ-
czesny nauczyciel, poznając materiały źródłowe, próbuje odnieść je do dotychcza-
sowego przebiegu swojej pracy i formowanej sylwetki. Pojawia się wiele pytań: Jak 
starożytni tworzyli indywidualny wzorzec i jak zdobywali zaszczyty oraz szacunek  
w zawodzie nauczyciela? Zaabsorbowanie tym ciekawym problemem skłoni naucza-
jącego do wnikliwszego szukania na nie odpowiedzi. Być może odnalezione wia-
domości i autorefleksja skłonią nauczyciela nie tylko do ujawnienia pragmatyzmu  
i chłodnej edukacyjnej kalkulacji, ale wyzwolą pozytywne działania wykorzystujące 
dawne rozwiązania i doświadczenia poprzedników. 

Sformułowany złożony problem wraz z tkwiącymi w nich zależnościami próbo-
wał już dookreślić A. Mickiewicz. Spojrzał na zawarte wieloznaczne w nim kwestie  
z szerszej perspektywy. Nastąpiło to podczas jednego z lozańskich wykładów, w czasie 
którego stwierdził, że zawiłe sprawy istnieją nie tylko w obecnych czasach, ale poja-
wiły się już w przeszłości. Dlatego 

[…] należy szukać nowych punktów styczności między cywilizacją starożytności, a po-
trzebami czasów nowożytnych, a wtedy może przekonamy się, że Ci pierwsi nie są tak 
starzy, jak się nam wydaje (Nawrocki i Mytych-Forajter, 2006). 

Przywołana myśl naszego wieszcza w wyrazisty sposób ilustruje dysproporcje para-
dygmatów cywilizacyjnych, dając poczucie pragnienia odkrycia przez jednostkę cze-
goś uniwersalnego i przydatnego w złożonym świecie, stanowiąc zarazem szansę i złu-
dzenie rozwoju dla społeczeństwa, jak i samego nauczyciela. Przeciwstawne uczucia, 
jak pisze M. Hirszowicz (1998, s. 155–156), towarzyszą człowiekowi-nauczycielowi, 
który jest twórcą zmian, kryzysów, przemian ewolucyjnych, trwających długo lub 
dokonujących się szybko. W każdych warunkach i ich przekształceniach zaznacza 
się obecność osoby ludzkiej, odznaczającej się zręcznością kreowania rzeczywistości.  
O tę nietuzinkowość homo sapiens powinno zabiegać społeczeństwo, oferując jak naj-
lepsze wykorzystanie indywidualnego kapitału służącego budowie cywilizacji. 

TEORETYCZNE SPORY  
W OBJAŚNIENIACH TERMINOLOGICZNYCH

Peregrynacja nauczycielskich zagadnień umożliwia odnalezienie odpowiedzi na po-
stawione wyżej trudne pytanie. Należy zauważyć, że w nim kryją się rozmaite za-
gadnienia doświadczane personalnie i grupowo przez nauczycielską zbiorowość. 
Zbiorowość ta na przestrzeni wieków stworzyła swoisty świat, który przechodzi per-
manentne zmiany. Obecne warunki pokazują tak dalekie przekształcenia otoczenia  
i rozwoju zawodu nauczyciela, że coraz częściej zaczyna sięgać się do źródeł, by zro-
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zumieć zachodzące procesy oraz uświadomić sobie kierunki dokonujących się mody-
fikacji. Dla lepszego zgłębienia wybranego obszaru przybliżono niektóre aspekty oraz 
pojęcie cywilizacji i nauczyciela.

Termin cywilizacja pochodzi z języka łacińskiego (civilisis) i oznacza poziom roz-
woju osiągnięty przez społeczeństwo w danej epoce historycznej ze szczególnym 
uwzględnieniem poziomu kultury materialnej (wiedzy z nauk ścisłych i techniki), 
będącej wskaźnikiem opanowania przez ludzi środowiska przyrodniczego i wyko-
rzystania jego bogactw (Encyklopedia popularna PWN, 2007). Jak sądzi M. Golka 
(2004, s. 27), powstanie cywilizacji to istnienie odpowiednich nośników, z których 
najważniejszym jest środek komunikacji, a więc pismo, potem miasto, czyli społe-
czeństwo, następnie – władza i religia 

Podane właściwości współczesność potraktowała ironicznie, łącząc życie miejskie  
z osiedlami willowymi, galeriami i miejscami ubóstwa, w których buduje się znaczną 
ilość kościołów świadczących o religijności społeczeństwa, z jednoczesnym rozkwi-
tem sekt, komunikujących się bezpośrednio i poprzez smsy oraz blogi internetowe. 
Użyta metafora doskonale pokazuje zróżnicowanie form w cywilizacjach, w których 
dostrzega się punkt styczny. Jest nim edukacja i nauczyciel wykorzystujący system 
komunikacji do przybliżania wspólnotowych wzorców, nauki potrzebnej do opano-
wania sił przyrody oraz podejmowania się realizacji wyzwań „wychowania dla przy-
szłości” (Toffler, 1985; Melosiik 1988, s. 127–141).

Należy zauważyć, że analizowane pojęcie cywilizacji rozpowszechniło się w kultu-
rze europejskiej w drugiej połowie XVIII wieku. Społeczny rozgłos i znaczenie nadali 
mu pisarze francuskiego oświecenia, wiążąc jego treść z naukowymi i technicznymi 
postępami ludzkiej działalności, dążąc do stworzenia racjonalnych form życia spo-
łecznego (Z. Drozdowicz, 2007, s. 12). Uwypuklenie osoby człowieka w przeobra-
żeniach świata uświadamia nam, że bez jednostki wchodzącej do grupy społecznej, 
a więc i nauczyciela, nie ma szans na budowę cywilizacji. Stąd każdy nauczyciel, jak 
stwierdza Cz. Mojsiewicz, jest podmiotem w państwie, mającym decydujący wpływ 
na wszystkie sprawy wiążące się z podejmowaniem przedsięwzięć w otaczającej rze-
czywistości (Mojsiewicz, 1992, s. 11). Realizację zadań może zapewnić kompetentny 
nauczyciel, przekazując innym normy, idee charakterystyczne dla określonego społe-
czeństwa, potrafiąc jednocześnie zachęcić do angażowania się w prace innowacyjne, 
reformatorskie, przynoszące korzyści oświacie i środowisku. Stanowią one istotny 
element tworzenia cywilizacji. 

Drugie rozważane pojęcie odnosi się do nauczyciela. Na początku był on Mi-
strzem i wypełniał swoją powinność zgodnie z uznawanym społecznym modelem. 
Warunki zewnętrzne motywowały do osiągania doskonałości  mądrości. Przymioty 
te Mistrz kultywował i wzmacniał je w wychowanku. Mistrz nie tylko odkrywał wie-
dzę i ćwiczył sprawność myślenia ucznia, ale oddziaływał własnymi atutami. Cieszył 
się znacznym szacunkiem i poważaniem, które poprzez rywalizację i wyścig, którego 
celem było osiągniecie sukcesu, zatraciły się (Krasuski, 1985, s. 8). 
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Współcześnie nauczyciel jest określany przez pryzmat zdobytego wykształcenia, 
wymagań, zadań, funkcji, uprawomocniając formalizację zawodu. Zauważa się te 
właściwości w definicji podawanej w Encyklopedii Pedagogicznej XXI wieku (Pilch 
2000) i w pracach W. Okonia. W tych pozycjach czytamy, że nauczyciel to:

osoba posiadająca potwierdzone osobiste predyspozycje i kompetencje poparte od-
powiednim wykształceniem wyższym, kierunkowym oraz przygotowaniem peda-
gogicznym i zawodowym do nauczania formalnego w oświacie (Okoń, 1996, s. 1;  
2005, s. 13–26; 2005, s. 14). 

Analogiczne rozumienie widnieje w Karcie Nauczyciela (art. od 1 do 9). Na-
wiązanie do tradycji nauczycielskiej profesji znajduje się również w definicji  
K. Konarzewskiego. Autor pisze, że:

nauczyciel to osoba niewzruszonych zasad i szerokich horyzontów [...] niosąca po-
słannictwo mistrza, dobrze znająca swoich podopiecznych, starannie planująca swoje 
działania (Konarzewski, 1995, s. 149). 

Ważność indywidualnych cech nauczyciela podkreśla R. Muszkieta, przywołując 
objaśnienie Z. Żukowskiej (Muszkieta, 2001, s. 7). Uwypuklenie znaczenia oso-
bowości nauczyciela, jego wiedzy, dobroci i doznawanej satysfakcji niezależnie od 
napotykanych przeszkód i ograniczeń znajdziemy u H. Kwiatkowskiej (2005) czy 
A. Siemak-Tylikowskiej (2004, s. 65–80). Połączenie życia zawodowego, społecz-
nego i osobistego w osobie nauczyciela zawiera określenie M. Śnieżyńskiego (1995, 
s. 12–13). Natomiast M. Taraszkiewicz (1998) precyzuje pojęcie współczesne-
go nauczyciela nie jako eksperta przedmiotowego, ale jako aktywnego przewod-
nika ucznia, doradcę edukacyjnego wykorzystującego potencjał wychowanka do 
realizacji jego kariery oświatowej, w pełni akceptującego jego indywidualne atu-
ty. Ciekawa eksplikacja terminu nauczyciel mieści się w pracy G.J. Koźmińskiego  
i D.K. Kitowskiej (2000). Objaśnienia autorów ujmują nauczyciela jako osobę 
otwartą na swojego ucznia, która wszechstronnie go rozwija, zachowując świadomość 
własnego sprawstwa i podejmowanej aktywności. 

Krytycznie z kolei o nauczycielu i tej grupie zawodowej wypowiada się A. Nala-
skowski. Stwierdza, że jest to wspólnota 

[...] mentalnie niezdolna do twórczego podejmowania wyzwań intelektualnych sta-
wianych oświacie. [...] Jest materią i antymaterią edukacji. […] Uczą, sami wiedząc 
niewiele. To bez wątpienia grupa wciąż słało rozpoznana, dziwaczna, a niekiedy wręcz 
tajemnicza. Istnieją w jej obrębie kręgi osób żywotnie zainteresowanych własnym roz-
wojem profesjonalnym. I tuż obok nich (o tym samym statusie i z tymi samymi ho-
norariami) funkcjonują osoby wypalone zawodowo [...] (Nalaskowski, 1999, s. 62). 

Wybrane pozytywne i negatywne wyjaśnienia dobrze podsumowuje R. Kwaśnica. 
Autor konstatuje, że: 
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osoba nauczyciela i jej rozwój zawodowy polega na równolegle przebiegającej ewolucji 
kompetencji praktyczno-moralnych oraz technicznych. Przebiega od stadium wchodze-
nia w rolę, poprzez pełną adaptację w tej roli, biegnącej ku fazie twórczego jej przekra-
czania i zastępowania przepisu roli tożsamością zawodową (Kwaśnica 1998/99, s. 17). 

Zatem znaczenie zyskują posiadane zdolności, umiejętności pedagogiczne nauczy-
ciela oraz jego dobre przygotowanie merytoryczne. 

STAROŻYTNOŚĆ: FUNDAMENTY ZAWODU NAUCZYCIELA  
I MYŚLENIA PEDAGOGICZNEGO

Starożytność to epoka, którą w niesamowity sposób interesują się współcześni. Pre-
ferowała ideał człowieka wszechstronnie rozwiniętego. Opierał się on na doskonało-
ści fizycznej, umysłowej i zasadach moralnych. Nazwano to kalokagatią i wdrażano 
zarówno w życie społeczne, jak i w proces kształcenia. Utwierdzał tę aktywność, wraz 
z wartościami, nauczyciel już na etapie edukacji elementarnej. Doświadczał tam jed-
nak marginalizacji, która wynikała z tego, że mógł ten zawód wykonywać każdy, 
także grecki niewolnik, osiągając odpowiedni stopień wiedzy. Poznawanie wiedzy 
wiązało się z niezwykle trudnym wieloletnim trójstopniowym kształceniem obejmu-
jącym naukę zasad moralności, historię literatury ojczystej, podstawy polityki, naukę 
czytania i pisania skomplikowanych znaków. Włożony wysiłek we własną edukację 
przez nauczyciela owocował utorowaniem drogi do najwyższych godności i szacunku 
społecznego. Dlatego starożytna cywilizacja może poszczycić się Mistrzami w zawo-
dzie nauczyciela, znamienitymi myślicielami, artystami, którzy tworzyli fundamenty 
nauki, techniki i architektury, budowali miasta, przyczyniając się do rozkwitu kultu-
ry, teatru, sztuki, literatury i oświaty.

Rozpowszechniony styl i wzorzec antycznego życia nie był tylko popularyzowany  
w systemie edukacji, ale i w szkołach filozoficznych*. Krzewiły one wartości wspiera-
jące jedność ze swoją cywilizacją. Natomiast dziś dawne uniwersalne wzorce zyskały 
nową i wieloznaczną formę, która luźno wiąże się ze współczesną cywilizacją. Obec-
nie liczą się różnorakie sprawności, wiedza osoby oraz jej umiejętność korzystania  
z uroków codzienności (Cisikszentmihalyi, 1998). Uczniowi przybliża je nauczyciel, 
by nie był tylko zachłyśnięty pędem cywilizacyjnym, ale i troszczył się o humanistycz-
ny i aksjologiczny wymiar swej tożsamości (Denek, 1999, s. 152). 

Krystalizowanie indywidualności, jak zauważyli starożytni Grecy, odbywa się po-
przez nauczanie i wychowanie, które jest podobne do procesu budowania. Po raz 
pierwszy ten sposób oddziaływania na człowieka pojawił się u Platona – ucznia So-
kratesa. Wystąpił jako obrazowe określenie zabiegów wychowawczych. Stosowano je 

* Szkoły filozoficzne: epikurejska, propagująca szukanie przyjemności, szczęścia i unikanie bólu; hedonistyczna, głosząca 
hasła uznające, iż przyjemność cielesna jest najwyższym dobrem; stoicka, podkreślająca utrzymanie umysłu w równowadze, bez 
gwałtownych przeżyć radosnych czy smutnych, gdyż szczęście wiąże się ze spokojem ducha.
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wobec dziecka przedszkolnego. Tego typu zabiegi stanowią początkowy etap przygo-
towania do późniejszego podjęcia obowiązków w państwie. Kształcenie, w Platoń-
skim rozumieniu, to jedność wychowania z edukacją jednostki, realizowana według 
ideału człowieczeństwa zgodnego z prawdziwą istotą wychowania, tak jak rozumie się 
ją współcześnie. Dalekosiężna wizja Platona obejmowała swobodę w nauce, wolność 
w doborze literatury nastawionej na zdrowe treści, upowszechnianie sztuk muzycz-
nych i plastycznych, które miały na celu uszlachetnienie młodzieńców. Swoje pe-
dagogiczne myślenie realizował poprzez wychowanie zbiorowe, a nie indywidualne, 
które i współcześnie przeżywa wzloty i upadki (Szuman, 1969). 

Zwolennikiem państwowej edukacji był wielki myśliciel i zarazem nauczyciel – 
Arystoteles. Jego zdaniem, natura jednostki, jej przyzwyczajenia i rozum składa się na 
wytwarzanie charakteru osoby. Przypomniany pogląd Arystotelesa wynikał z tego, że 
dusza posiada część rozumną i nierozumną. Są one przydatne w czasie procesu naucza-
nia i uczenia się, który przebiega od poznania zmysłowego do duchowego. Badacz są-
dził, że pierwszym etapem postępowania dydaktycznego nauczyciela ma być pokazy-
wanie uczniowi liter, rzeczy, a dopiero w drugim następuje ich wpajanie w pamięć, by 
w trzecim mógł się wprawiać w sprawne posługiwanie zdobytym materiałem. Wyróż-
nione etapy stały się filarami, które przyczyniły się do opracowania podstaw dydak-
tyki i teorii wychowania, w pełni wykorzystywanych i ulepszanych przez współcze-
snych pedagogów (Jaczynowska, Musiał i Stępień, 1999, s. 9–15; Półturzycki, 2014;  
Szadzińska, 2013). 

Niedoścignionym nauczycielem epoki starożytności był Sokrates. W swojej dzia-
łalności unikał przyjętej formy dydaktycznej. Proponował prowadzenie dialogu  
z wychowankiem, zadawanie pytań, wymianę myśli, którą zręcznie kierował. Me-
todę tę Sokrates przejął od Sofistów. Uczyła ona umiejętności logicznego myślenia, 
którą dziś wykorzystujemy w pracy grupowej, badawczej czy treningu twórczości 
(Szmidt, 2008; Nęcka 2012 i inne). Przyczynia się do optymalizacji wykorzystania 
posiadanych zdolności, powiększając indywidualne zasoby. Napominał, aby w nauce 
wystrzegać się jałowych dociekań. Zalecał dbanie o zdrowie, zwracał uwagę na po-
karmy, napoje, prace, trudy, by służyły zachowaniu jak najlepszej kondycji fizycznej 
i umysłowej (Kot, 1996). Podane wskazania tego wielkiego mędrca dziś są na nowo 
odkrywane i wdrażane do praktyki przez młodszych i starszych pedagogów.

Spuściznę Greków wykorzystali Rzymianie, budując swoją antyczną cywilizację. 
Jak pisze J. Krasuski: 

zależność treści ideału wychowawczego od poziomu organizacji i uwarunkowań  
społeczno-politycznych państwa była bardzo wyraźnie widoczna (Krasuski, 1985, s. 9).

Ówczesne społeczeństwo zaakceptowało kształcenie ideału obywatela, który łączył 
rozwój fizyczny, umysłowy i moralny. Wprowadzono system edukacji podobny do 
greckiego. Istniały w nim szkoły „podstawowe”,w których uczono tylko umiejętno-
ści czytania i pisania. Usytuowane były przeważnie na przedmieściach, a ich liczba 
stale rosła ze względu na zapotrzebowanie państwa na osoby wykształcone. Nauczy-
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ciel tej szkoły to literator. Był niedoceniany i rekrutował się z greckiej klasy niewol-
niczej. Zajęcia w szkole publicznej prowadził od wczesnych godzin porannych aż 
do późnych godzin popołudniowych. W tym czasie nauczyciel przekazywał wiedzę 
posługując się laską farula. Miała ona nauczyć uczniów „koncentracji” i „dążenia do 
rozwoju”, co łączyło się ze stosowaniem metody pamięciowej, wspomaganej karą 
chłosty. Zdobyte przez nauczyciela doświadczenia posłużyły do opracowania pro-
gramu nauczania obejmującego siedem sztuk wyzwolonych, które przejęło średnio-
wieczne szkolnictwo (Kurdybacha, 1967, s. 64 i n.). 

Oprócz szkół elementarnych istniały szkoły średnie. Doskonaliły naukę czytania 
i interpretowania dzieł literatury greckiej i łacińskiej, wykorzystując dzieła Cycero-
na i Wergiliusza. Uczeń poznawał je dzięki nauczycielowi zwanemu grammaticusem. 
Nauczyciel tego poziomu edukacji cieszył się wielkim poważaniem i szacunkiem 
społecznym, który współcześni adepci zawodu chcieliby doświadczać. Natomiast  
w szkołach wyższych zajęcia prowadzone były przez retorów i uczono w nich głów-
nie krasomówstwa. Wychowankowie zdobywali umiejętności niezwykle przydatne 
w życiu publicznym. Owo przygotowanie do radzenia sobie w murach uczelni, jak 
i poza nią, zawdzięczali uczniowie swoim nauczycielom. Dziś próbuje się do tych 
szczytnych idei nawiązać poprzez modernizacje systemu edukacyjnego oraz reinter-
pretację nauczycielskiej profesji, promującej holistyczne spojrzenie na jej przeszłość 
i teraźniejszość. 

Dawniej dobre oświatowe praktyki również były powielane. Przykładem jest 
szkolnictwo greckie, które przejęli Rzymianie. Rzymianie opowiadali się za realizacją 
wychowania prywatnego i nauczania domowego, zamiast kształcenia publicznego, 
do którego i my mamy obecnie wiele zastrzeżeń. Zbiorowa edukacja w tamtym cza-
sie miała spore grono przeciwników, jednak jej atuty zaczął krzewić wielki mówca  
i pierwszy publiczny nauczyciel retoryki M.F. Kwintylian. Zauważył on, że pojawia-
jąca się demoralizacja w szkole wyrządza mniej szkód niż nauczyciel domowy odzna-
czający się nieodpowiednimi cechami. Sądził, że świetnie w szkole publicznej radzą 
sobie zdolni i ambitni nauczyciele, zdobywający się na większy wysiłek umysłowy  
i dydaktyczny niż wówczas, gdy są odpowiedzialni tylko za jedną osobę. A: 

słowa nauczyciela muszą być jak słońce, które wszystkim uczniom udziela zawsze tyle 
samo światła i ciepła (Kwintylian, 2002, s. 26). 

Przywołana myśl M.F. Kwintyliana z dzieła zatytułowanego Kształcenie mówcy 
znana była nie tylko w jego czasach, ale i zyskała sławę w innych epokach. Doce-
niła jego zasługi ówczesna władza. Stwierdzono, że tak wielki nauczyciel może wy-
kształcić młodych i prężnych specjalistów, którzy przyczynią się do rozwoju społe-
czeństwa, postępu cywilizacji, tworzenia nowych ideałów wychowawczych i nowych  
sposobów pracy. 

Należy jednak zauważyć, że w antycznym świecie szczytem marzeń nie był zawód 
dobrego rolnika, obywatela czy żołnierza, ale: 
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odpowiednio wykształconego urzędnika państwowego, znającego biegle łacinę i grekę, 
posiadającego umiejętność pięknego wypowiadania swoich myśli, znającego dobrze 
prawo i historię państwa, orientującego się w sprawach bieżących życia publicznego. 
Powinien odznaczać się głęboką kulturą, osobistym wdziękiem, znajomością ludzkiej 
natury, dobrą pamięcią, zamiłowaniem do spraw praktycznych, a przede wszystkim 
przestrzegać kodeksu moralnego (Wychowanie w starożytnym Rzymie, 2014). 

Nierzadko urzędnikiem państwowym był właśnie nauczyciel.
Nauczający nie tylko realizował swoją profesję z obowiązku, ale i z poczucia mi-

sji. Zachęcał młodych do uczestnictwa w edukacji szkolnej i pozaszkolnej. Powstałe 
wówczas różnego rodzaju organizacje pozaszkolne nastawione były na formowanie 
tężyzny fizycznej, umysłowej, urzeczywistniając w praktyce ideały swego społeczeń-
stwa. Stanowiły pomost do dalszego rozwoju i spożytkowania nabytej wiedzy i umie-
jętności w życiu publicznym. Obecnie zajęcia pozalekcyjne przybrały inną formę. 
Z jednej strony są to koła zainteresowań i lekcje wychowania fizycznego, na które 
uczęszcza niewielki procent wychowanków, zaniedbując wychowanie aksjologiczne 
i zdrowotne (Olbrycht, 1994; Gromadzka-Ostrowska, Włodarek i Toeplitz, 2003), 
wybierając siedzenie przed komputerem. Z drugiej strony są to szkoły czy kluby spor-
towe nastawione na ferowanie aktywności dla niewielkiego odsetka młodych i star-
szych pragnących rozwijać swe możliwości, którzy nie identyfikują się z ideami całej 
zbiorowości. Podane stwierdzenie prezentuje i pozytywne, i zgubne oddziaływanie 
cywilizacji, które dostrzega mądry i wykształcony nauczyciel. Jednak profesjonalizm 
współczesnego pedagoga to za mało, by skutecznie wpływać na decyzje ucznia i jego 
rozwój. Dlatego nauczyciel powinien odznaczać się charyzmą, być choćby małym 
autorytetem, jaki posiadał Mistrz, by stymulować wychowanków, ich świat zmysłów, 
wiedzę i gromadzone doświadczenia. 

WSPÓŁCZESNOŚĆ: SPUŚCIZNA WIEKÓW I JEJ WPŁYW NA 
NAUCZYCIELSKĄ PROFESJĘ  

Zręby współczesnej cywilizacji zaczęły się kształtować w momencie pojawienia się 
nowoczesnego myślenia. Jego przedstawicielami byli F. Bacon (Kotarbiński, 1932), 
J.S. Mill (2006, s. 28), K. Popper (2002, s. 383), scjentycy (Humięcka-Jakubowska, 
2014), A. Comte (1961). Wymienieni badacze uważali, że nauka pomoże człowieko-
wi opanować środowisko i rozwiąże w sposób pożyteczny różne kwestie, polepszając 
warunki życia.

Formowany na przestrzeni czasu odmienny styl myślenia spowodował rewolucję 
przemysłową, naukową, techniczną, społeczną i oświatową. Egzystencja każdego 
człowieka, także nauczyciela, zaczęła przechodzić z poziomu realnego na poziom 
funkcjonowania wirtualnego, co wcześniej nie występowało. Nastąpiło odejście od 
tworzenia zasad moralnych, wartości, na korzyść hołdowania rozumowi, którego 
zalety później zanegowano, o czym pisze Z. Bauman (1998, s. 17–34). Naukowiec 
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sądzi, że zewnętrzne warunki promujące nowoczesność i technikę zaczęły oddzia-
ływać na edukację i jej pracowników. Pojawiające się przeobrażenia w XX wieku 
ujawniły różnice między tym, co było wcześniej, a tworzeniem nowego. Tym no-
wym okazała się cywilizacja informacyjna, o której pisze T. Hejnicka-Bezwińska 
(2008, s. 29–61). Autorka stwierdza, że w nowoczesnym świecie zaczyna domino-
wać klasa tzw. „białych kołnierzyków” – inżynierów, informatyków, menedżerów. 
Wyłaniająca się nowa grupa pracowników wymaga odmiennej organizacji pracy 
i działania. Nastawia się na spożytkowanie różnorodnych umiejętności jednostki, 
jej pomysłowości, elastyczności i kreatywności. Wyliczone osobowe przymioty są 
wykorzystywane w realizacji nowych potrzeb, zadań, tworzonych wzorów, standar-
dów życia i zawodu nauczyciela, które dostrzegł Cz. Banach (2014). Zauważa on, 
że zarówno powstająca nowa struktura społeczna, jak i nawarstwiające się proble-
my oświatowe nie zostaną rozwiązane dzięki usprawnieniom metodycznym pracy 
pedagogicznej, ale należy zaproponować formowanie nowego modelu nauczyciela. 
Musi on wynikać nie tylko z przeobrażeń otoczenia, ale i z rozwoju nauk pedago-
gicznych. Ilustracją sformułowanej tezy są wypracowane na początku XX wieku 
koncepcje faworyzujące m.in. hasła pajdocentryzmu. Widziały one zawód nauczy-
ciela jako „ogrodnika” pielęgnującego osobowość dziecka.  

Kolejne transformacje warunków spowodowały, że w rozwoju nauczycielskiej 
profesji nastąpiło odejście od roli ogrodnika czy ferowania koncepcji osobowościo-
wych na rzecz upowszechniania wykształcenia i profesjonalnego przygotowania do 
podjęcia zadań w procesie dydaktyczno-wychowawczym, co podnosi G. Piskorska 
(2014). Profesjonalizm miał uchronić nauczyciela od rutyny w wykonywaniu zwy-
kłych czynności. Zderzył się jednak z hasłami antypedagogiki. Przyczyniło się to do 
wzrostu swobody wychowania i nauczania bez odpowiedzialności i zasad. Dopro-
wadziło to do upadku autorytetu nauczyciela i instytucji oświatowych. Nastąpiło 
rozluźnienie norm i zasad współżycia społecznego, które pogłębił chaos informa-
cyjny. W tej złożonej sytuacji współczesny nauczyciel i szkoła zaczęły na dużą skalę 
zmagać się z wieloma patologicznymi zjawiskami, jakich dawniej nie było. System 
oświatowy i nauczyciele podjęli starania wypracowania jednoczesnego oddziaływania 
na ucznia i jego rodzinę, by nie tylko kształcić umysł, postawę społeczną, ale i wspo-
móc poczynania wychowawcze rodziny, co zauważają W. Brezinka (2007, s. 224)  
i M. Łobocki (2003, s. 15–17).

Zmienne warunki nowożytnych czasów ukształtowały mozaikowy model na-
uczyciela nastawiony na wielostronny i wielowymiarowy rozwój. Zgodnie z nim 
nauczający ma być świadom swego człowieczeństwa, samodzielności, twórczości, 
odpowiedzialności za innych. Wymienione osobowe walory zależą od posiadanych 
predyspozycji, warunków pracy, podejmowanych zadań i wyzwań uruchamiających 
umiejętności potrzebne nie tylko w edukacji, ale i poza nią. Scharakteryzowane wła-
ściwości nauczyciela wspomagają dążenie do pedagogicznego mistrzostwa i stania się 
choćby pewnym wzorcem do naśladowania. Czynione starania są trudne do osią-
gnięcia, jak zaznacza J. Kuźma (2000). Stają się bezużytecznie, zdaniem tegoż autora, 
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w momencie kryzysu zawodu nauczyciela. Wynika on z kryzysu społecznego, perma-
nentnie się powtarzającego w zglobalizowanej rzeczywistości. W tym sensie kryzys 
nauczycielskiej profesji jest kryzysem cywilizacyjnym, potwierdzonym m.in. przez 
raport J. Delorsa (1998).  

KONKLUZJA

Reasumując całość poprowadzonych rozważań, zauważa się, że uwypuklono naj-
ważniejsze kwestie wskazujące na udzielenie odpowiedzi na postawione na począt-
ku pytanie. Przedstawione w tekście treści pokazują dzieje zawodu nauczyciela, 
jak i formalizowanie się podwalin działalności pedagogicznej. Fundamenty teore-
tycznej i praktycznej aktywności nauczającego zainicjowali mędrcy i wielcy ucze-
ni greccy i rzymscy. Opracowali wytyczne systemu nauczania i wychowania oraz 
upowszechnili ideały wszechstronnie rozwiniętej osobowości człowieka, które wy-
kuwały się w trójstopniowym systemie szkolnictwa przygotowującym do życia  
w starożytnej demokratycznej cywilizacji. Natomiast współczesny nauczyciel i rze-
czywistość szukają źródeł witalności w antycznej przeszłości, by nadać wyrazistość 
swojej cywilizacji. Wypracowane wówczas maksymy i zalecenia stanowią nieocenio-
ne filary dalszego kształtowania się ideałów, cnót moralnych i doskonałości wiedzy, 
pozwalając zmieniać otoczenie bez zatracenia człowieczeństwa. Umocnienie ludzkiej 
tożsamości i jej wykształcenie dawniej, jak i dziś, było ważną sprawą. Nauczyciel, 
niezależnie od warunków otoczenia, realizował swój styl i strategię pedagogicznej 
aktywności. Wypełniał obowiązki zawodowe, oddziałując na innych swoimi predys-
pozycjami i zdobytymi kwalifikacjami. Ingerował w świat wychowanka i jego rzeczy-
wistość społeczną, co owocowało gromadzeniem wiedzy, doświadczenia, rozwojem 
kompetencji przydatnych do budowy świata materialnego i niematerialnego. Dla-
tego zawód nauczyciela to bycie Mistrzem, a także dążenie do pedagogicznego mi-
strzostwa; to rozwój łączący profesjonalizm i powołanie niezbędne do przekazywania 
wartości, wzorów, umożliwiając kształcenie umysłu, ciała i ducha podopiecznych, tak 
by nie zachłystywali się uniwersalizmem działań globalnych. Realizacja tych zadań 
wymaga od nauczyciela konkretnych predyspozycji, które podał A. Smołalski (2009, 
s. 58–78) w postaci następujących rad: 

• staraj się być twórcą własnego talentu pedagogicznego;
• znaj swoje słabości i wady;
• stwórz własną konstytucję wartości, byś świadomie zapanował nad  

własną mową;
• uczyń z ucznia swojego partnera;
• pilnuj się, abyś już w młodym wieku nie został dziwakiem;
• staraj się być wychowawcą skutecznym;
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• doskonal się w miarę możliwości równomiernie, gdyż jesteś nosicielem wartości. 
Wyróżnione wskazania mogą wspomóc rozwój najstarszej profesji, która dostoso-
wuje się do warunków, wzorów, wartości, instytucji, porządku społecznego, prze-
kazywanego wychowankom, których kwalifikacje służą budowie społeczeństwa  
i własnej cywilizacji. 
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NAUCZYCIELSKA PROFESJA W CYWILIZACJI 
STAROŻYTNEJ I WSPÓŁCZESNEJ

Słowa kluczowe: nauczyciel, cywilizacja, starożytność, współczesność, rozwój, myślenie  
pedagogiczne

Streszczenie: Tekst artykułu nawiązuje do początków tworzenia nauczycielskiej profesji, jej 
konstytuowania się i rozwoju w danych warunkach. Zwrócono w nim uwagę na źródła po-
wstania najstarszego zawodu, przyczyniającego się do rozkwitu starożytnej cywilizacji. Za-
interesowanie współczesnych swymi korzeniami łączy się z odnalezieniem wskazówek prze-
ciwdziałających rutynie i monotonii w codziennych nauczycielskich czynnościach. Być może 
dawne maksymy pozwolą zrozumieć zewnętrzne transformacje oraz umożliwią wkroczenie 
nauczającemu na ścieżkę zmian swej mentalności i obranego stylu pracy. Przeprowadzone 
teoretyczne dywagacje oddają istotę poruszanych obecnie wybranych problemów nauczy-
cielskiego zawodu, wynikającego z modelu i koncepcji pedagogicznego myślenia, oddzia-
łującego na proces kształcenia młodych i ich przygotowanie do projektowania i budowania  
swojej cywilizacji.  
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TEACHING PROFESSION IN THE CIVILIZATION OF 
ANCIENT AND MODERN

Keywords: teacher, civilization, antiquity, modernity, development, pedagogical thinking

Abstract: The article refers to the beginnings of the creation of the teaching profession, for-
mation and development thereof in the given conditions. Attention has been paid to the 
sources of the emergence of the oldest profession, contributing to the prosperity of the an-
cient civilization. The interest of the contemporaries in their roots is connected with finding 
guidelines counteracting the routine and monotony of the every-day teaching actions. Maybe 
the old maxims will allow the teacher to understand the external transformations and step on 
the path of changing his/her mentality and the once-chosen working style. The theoretical di-
vagations conducted here reflect the essence of the currently raised problems of the teaching 
profession resulting from the model and conception of pedagogical thinking, influencing the 
process of educating the youth and their preparation to design and build their civilization.  
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NAUCZYCIEL – MISJA CZY ZAWÓD?

Znaczenie pojęcia „nauczyciel” zmieniło się na przestrzeni wieków. Zawsze 
jednak zasadniczą funkcją nauczyciela było uspołecznianie przedstawicie-

li młodego pokolenia, przekazywanie im dziedzictwa kulturowego, tak aby byli 
przygotowani do funkcjonowania w społeczeństwie. Kierunek przemian zawodu 
nauczyciela wyznaczony był również tym, kto tę pełnił funkcję. Początkowo łą-
czono ją ze starszyzną rodową, później z kapłanami, guwernerami, a przez ostanie 
wieki z profesjonalnymi nauczycielami.

Zawód nauczycielski należy do najstarszych zawodów na świecie i od wielu lat był 
przedmiotem zainteresowania psychologów, pedagogów i filozofów różnych krajów  
i orientacji politycznych. Odgrywa bardzo ważną rolę. Tak było od dawien dawna, 
zmieniały się tylko nazwy tych, którzy sprawowali funkcje edukacyjne.

Aktualnie możemy zaobserwować głębokie rozbieżności pomiędzy ideałem wy-
chowawczym a rzeczywistością edukacyjną, między idealnym wzorcem nauczyciela  
a jego realnym obrazem. Sytuacja ta prowokuje do postawienia następujących pytań:

• Jak jest obecnie postrzegany nauczyciel w swojej roli zawodowej?
• Jakie są uwarunkowania owego postrzegania?

W każdej epoce, w zależności od różnorodnych potrzeb, społeczeństwo kreowa-
ło własny wizerunek nauczyciela. W kręgu cywilizacji europejskiej pierwsze wzory 
możemy odnaleźć w pismach Platona, Arystotelesa i Kwintyliana. Należy zauważyć, 
iż w starożytności zawód ten nie był zbytnio poważany, wysoko ceniono wyłącznie  
filozofów (Królikowska i Topij-Stempińska, 2014). Ideałem był Sokrates utożsamia-
ny ze wzorem nauczyciela bezinteresownego, mądrego, szlachetnego, nieprzekupne-
go i niezależnego (Bednarska i Musiał, 2012).

Termin „nauczyciel” od początku był łączony z osobą, która pełniła w wychowa-
niu dzieci i młodzieży funkcje edukacyjne. Bywał zarezerwowany dla nauczyciela 
instytucjonalnego, a w historii miał różną treść znaczeniową. 

Dobry nauczyciel to przede wszystkim życzliwy ludziom człowiek o niepowtarzal-
nej osobowości, kultywujący w sobie to, co sprawia, że jest osobą znaczącą. To ktoś 
ważny dla ucznia. 

*   Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.
** Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.
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Wraz ze wzrostem znaczenia edukacji młodego pokolenia zaczęto określać kryteria 
efektywności pracy nauczyciela i tworzyć różne wizerunki osobowe przedstawicie-
la tego zawodu. W ujęciu psychologicznym o dobrym nauczycielu decydują cechy 
osobowościowe. W ujęciu technologicznym ważne są kompetencje przesądzające  
o sprawstwie działaniowym nauczyciela. W ujęciu humanistycznym istotna jest in-
dywidualność nauczyciela, jego niepowtarzalność. W ujęciu socjologicznym akcent 
pada na rolę zawodową jako strukturę oczekiwań w postaci norm i zasad działania 
nauczyciela. W ujęciu pedagogiki krytycznej liczy się zaangażowanie pedagoga na 
rzecz zmian w sferze publicznej. Instrumentem tych zmian są intelektualne kompe-
tencje nauczyciela. Przemiany funkcji zawodowych przedstawicieli grona pedagogicz-
nego są sprzężone ze wzrostem wiedzy o nauczycielu i jego pracy oraz ze zmianami  
kulturowo-społecznymi i cywilizacyjnymi. Przebiegają od przekazu wiedzy i domi-
nacji „uprawy” intelektu do uczenia sposobów odkrywania wiedzy, samodzielności 
intelektualnej i egzystencjalnej (Kwiatkowska, 2008). 

Nauczyciel to odpowiednio przygotowany specjalista do prowadzenia pracy 
dydaktyczno-wychowawczej (nauczającej) w instytucjach oświatowo-wychowaw-
czych. To ktoś, kto uczy innych, przekazuje im wiadomości, bądź naucza kogoś, jak 
ma postępować.

Nauczyciel jest tym podmiotem edukacji, od którego może i zależy najwięcej. 
Problem jednak tkwi w jego świadomości i zaangażowaniu.

Zawód nauczyciela przeszedł swoistą metamorfozę na przestrzeni wieków, 
od roli maga plemiennego, poprzez rolę pedagoga-niewolnika, nauczyciela- 
-filozofa, duchownego rekrutującego się z niższych sfer służby kościelnej,  
nauczyciela-rzemieślnika, do roli nosiciela i propagatora wartości ogólnospołecznych 
oraz nauczyciela-wychowawcy należącego do odrębnej grupy społeczno-zawodowej  
(Tchorzewski, 2010).

Nauczyciel jest pełnowartościową osobowością, która poprzez swoje postępowanie 
daje innym przykład i stanowi wzór do naśladowania. To osobowość, która winna 
towarzyszyć uczniowi zarówno w szkole, jak również w codziennej rzeczywistości,  
w sytuacjach, kiedy jednostka potrzebuje wsparcia i pomocy. Zdolność przyjęcia 
postawy wychowującej, nadzorującej, a przy tym partnerskiej i daleko wybiegającej  
w przyszłość może stworzyć szanse młodemu pokoleniu na dobry start w dorosłym 
już życiu (Sadowska, 2011). Każda sytuacja w szkole wymaga nie tyle powtarzania 
tego, co się już kiedyś robiło, lecz otwarcia się na nowość. Uczeń wymaga od na-
uczyciela kreatywności pojmowanej jako wykraczanie poza to, co się już wie i umie. 
Jego twórczość nie jest czymś wyjątkowym, lecz codziennym i elementarnym obo-
wiązkiem tworzenia, a nie odtwarzania własnego, wypracowanego sposobu bycia  
z uczniem. To ciągłe tworzenie jest charakterystyczną cechą tego zawodu i sprawia, 
że przygotowanie nauczyciela do pełnienia tak ważnej roli jest zawsze prowizoryczne 
i stale wymaga korekty, gdyż rzeczywistość szkolna bywa nieprzewidywalna. 

Zdaniem Deweya: 
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nauczyciel jest powołany nie tylko do kształcenia jednostek, ale i do kształtowania 
odpowiedniego życia społecznego (Dewey, 2005, s. 31).

Nauczyciel przechodzi różne stadia rozwoju zawodowego. Rozwój ten nie kończy 
się wraz z uzyskaniem dyplomu, lecz trwa przez całe życie.

Od współczesnego nauczyciela oczekuje się ustawicznego wzbogacania osobowo-
ści, aktualizacji wiedzy i umiejętności. Z. Kwieciński podkreśla, iż w realiach współ-
czesnej szkoły niezbędne jest 

wykształcenie i doskonalenie nauczycieli o nowych, innych niż dotychczas kompeten-
cjach; w sensie treści – bardziej łącznych niż wysoko specjalistycznych, bardziej otwar-
tych niż zamkniętych, bardziej twórczych niż odtwórczych, a w sensie charakteru roli 
zawodowej – odchodzących od funkcji przekaziciela i egzekutora do roli przewodnika 
i tłumacza (Kwieciński, 1998, s. 7). 

Nauczyciel zawsze był i będzie nieodłącznie związany z uczniem i jego porażkami 
bądź sukcesami. Pamiętać należy, że sukces ucznia to sukces nauczyciela, a jego po-
rażka to niestety również porażka tego, który go uczył.

Nauczyciel, chcąc być traktowanym poważnie i mieć pewien posłuch wśród 
uczniów, musi tego samego wymagać od siebie. Jeśli nie umie nawiązać z uczniami 
dobrego kontaktu i nie traktuje ich w sposób podmiotowy, nie zasługuje na to, aby 
był obdarzany autorytetem opartym na zaufaniu, a jedynie autorytetem opartym na 
władzy. Nauczyciele, ujawniając pewne formy zachowań w stosunku do uczniów, 
przyczyniają się w mniejszym lub większym stopniu do realizacji bądź blokowania 
ich potrzeb. 

Nauczyciel nowego tysiąclecia, w opinii Cz. Banacha: 

powinien porzucić rutynowe przekazywanie wiedzy, nie może polegać na swej rzeko-
mej nieomylności i autorytecie (Banach, 2014, s. 106). 

Chcąc odnaleźć się w nowej rzeczywistości szkolnej, powinien stać się otwarty i kon-
kurencyjny, zabiegać o ucznia przemyślanymi marketingowymi sposobami, wyko-
rzystując przy tym nowe technologie komunikacyjne. Ponadto powinien prowadzić 
zajęcia w sposób atrakcyjny dla ucznia, a przede wszystkim przejawiać podmiotowe  
i partnerskie podejście do niego i jego rodziców. 

Cz. Banach wyróżnia trzy kategorie nauczycieli:
• osoby posiadające kwalifikacje specjalistyczne i psychologiczno- 

-pedagogiczne oraz potrafiące sprawnie i skutecznie wykonywać swoje  
obowiązki;

• osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, ale niepotrafiące w pełni wyko-
nywać swoich zadań;

• osoby znajdujące się w częstym konflikcie z dziećmi i młodzieżą oraz środo-
wiskiem (Banach, 2014). 
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Przez wiele lat w pedeutologii poszukiwano istoty „powołania” do zawodu nauczy-
cielskiego, cechy wyróżniającej najlepszych przedstawicieli tej profesji oraz tajemnicy 
sukcesu w tym zawodzie. Przełom nastąpił wtedy, gdy Szuman opublikował pogląd, iż: 

z całą pewnością nie istnieje jakaś odrębna, wrodzona cecha, która by była swoistym  
i zasadniczym dyspozycyjnym podłożem tego talentu (Szuman, 1974, s. 28). 

Talent pedagogiczny jest nabywany własną pracą nauczyciela, nastawioną na 
to, by z danej indywidualnej struktury swojej osobowości wyłonić swój własny  
talent pedagogiczny. 

Mottem współczesnego nauczyciela powinna być: odpowiedzialność, szacunek, 
mądrość, troskliwość i otwartość na sprawy kraju i ludzi (Banach, 2014).

Efektywność pracy nauczyciela zależy w dużej mierze od jego kontaktów z ucznia-
mi i dobrych stosunków pomiędzy nim a nimi. J. Maciaszkowa stwierdziła, iż: 

uczeń pozostający z nauczycielem w kontakcie osobowym jest w stanie psychicznej 
gotowości na przyjęcie wszystkiego, co pochodzi od nauczyciela, także na przyjęcie 
norm postępowania (Maciaszkowa, 1991, s. 296).

Jak podkreśla Wołoszyn (1998), najsilniej na młodzież działa nie to, co nauczyciel 
mówi, lecz to, jakim jest, jakim usiłuje być, jak postępuje, jaki reprezentuje autentycz-
ny świata wartości. W związku z tym procesowi kształcenia i doskonalenia nauczy-
cieli powinien przyświecać odpowiedni model jego osobowości. Ma to być człowiek 
o wysokiej kulturze, o gruntownej wiedzy i wykształceniu pedagogicznym, wrażliwy 
intelektualnie, zorientowany w problematyce społecznej i zawodowej. Wzorując się 
na powyższych cechach nauczyciela „poszukiwanego” w ramach nowoczesnej szko-
ły, możemy podać, w jaki sposób określamy nauczyciela. Jest to niewątpliwie czło-
wiek posiadający wiedzę, cechuje go erudycja i kultura osobista, poprzez stosowanie 
odpowiednich metod stara się przekazać swoim podopiecznym wiedzę o otaczają-
cym ich świecie, wpoić pewne normy zachowań, a przy tym jest to przyjaciel dzieci  
i młodzieży, człowiek doskonalący się i umiejący współpracować ze środowiskiem dla 
dobra szkoły i uczniów.

Obecna szkoła potrzebuje nauczyciela-przewodnika, opiekuna oraz organizatora 
życia i działania zbiorowego uczniów. Musi to być człowiek umiejący współpracować 
ze swoimi wychowankami w atmosferze wzajemnej życzliwości, a zarazem taki, który 
jest wyposażony w umiejętności kierowania nimi.

Tak więc nauczyciel nie powinien być bierny wobec uczniów. Wykonywane przez 
niego czynności nie powinny przytłumiać ich aktywności, lecz przeciwnie: ma on 
stwarzać wychowankom jak najlepsze warunki do rozwoju. Aby rozumnie służyć 
społeczeństwu i dzieciom, nie wystarczą już tylko same umiejętności zawodowe. 
Nauczyciel musi posiadać wiedzę o społeczeństwie, o procesach społecznych, o in-
teresach społecznych, o potrzebach ludzi. Potrzebna jest bowiem ponadzawodowa 
wiedza o wartościach realizowanych w toku pracy nauczyciela, o celach pracy w danej 
strukturze społecznej szkoły (Duraj-Nowakowa, 2000). 
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W. Okoń, podejmując się charakterystyki osoby nauczyciela, dostrzega grupy pod-
stawowych jego czynności zawodowych, wyróżniając wśród nich:

• transmitowanie wiedzy i doświadczenia;
• rozwijanie sił twórczych i zdolności innowacyjnych uczniów;
• kształtowanie postaw i charakteru uczniów;
• organizowanie działalności praktycznej dzieci i młodzieży;
• posługiwanie się środkami kształcenia i wychowania;
• sprawdzanie i ocenianie osiągnięć szkolnych uczniów;
• przygotowanie uczniów do kształcenia równoległego i do uczenia się przez 

całe życie (Okoń, 2003).
Podobny zestaw czynności nauczyciela przedstawia Cz. Kupisiewicz (2002).
Szkoła chce nauczycieli, którzy rozumieją przemiany społeczno-gospodarcze, 

są wrażliwi na potrzeby wychowanków, zmiany w ich postawach i motywach,  
a przede wszystkim są refleksyjni. Nauczyciel powinien być motorem zmian, orę-
downikiem demokracji, tolerancji, humanizmu. Mądry, krytyczny, wrażliwy i kom-
petentny pedagog stawiający uczniom możliwe do wykonania zadania rozwojowe 
będzie umożliwiał ich autentyczny rozwój i ułatwiał funkcjonować we współczesnym 
społeczeństwie (Kołodziejska, 2007). 

Należy uznać za słuszne stwierdzenie, że nauczyciele winni 

[...] być postrzegani i postrzegać siebie samych jako osoby, które odgrywają główną 
rolę w klasie – nie jako specjaliści, którzy wiedzą, jak przeprowadzić interesujące dys-
kusje lub uczyć czytania i pisania, lecz jako ci, których spojrzenie na życie, obejmujące 
to wszystko, co dzieje się w klasie, może mieć tak duży wpływ na uczniów, jakiego 
żadna ze stosowanych przez nich technik nauczania nie posiada. Takie szerokie rozu-
mienie odpowiedzialności nauczycielskiej pozwala traktować nauczanie jako przedsię-
wzięcie moralne (Day, 2004, s. 40).

K. Denek wśród funkcji i zdań nauczyciela XXI wieku wyróżnia: 
1. Planowanie, kierowanie, koordynowanie, kontrolowanie, analizę i ocenę 

procesu nauczania–uczenia się uczniów, sprzyjającą wielostronnej aktywność 
uczniów, ukierunkowaną na formułowanie i realizowanie strategii edukacyj-
nej: „Rozumieć świat – kierować sobą”.

2. Organizowanie procesu wychowania w całym życiu szkolnym i środowisko-
wym, wpływanie na postawy społeczne młodzieży, współkształtowanie jej 
charakterów, umiejętności współżycia we wspólnotach, rozwój samorządno-
ści i realizacja praw dziecka.

3. Opieka nad młodzieżą, diagnozowanie sytuacji i potrzeb, socjalizacja i reso-
cjalizacja, przeciwdziałanie patologiom społecznym, współpraca z rodziną  
i środowiskiem lokalnym, rozwijanie pogłębionego dialogu wszystkich pod-
miotów edukacji na temat dziecka, szkoły, rodziny i środowiska.
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4. Orientacja i wspomaganie młodzieży w kształtowaniu jej planów edukacyj-
nych i życiowych, w sytuacji zmian wynikających z procesów transformacji 
systemowej, potrzeb rynku pracy, dużego wpływu na świadomość młodych 
środków masowej komunikacji społecznej.

5. Działalność nowatorska, inicjowanie nowych rozwiązań w nauce i pracy 
uczniów przez uruchamianie motywacji pozytywnej i wskazywanie więzi 
edukacji, wychowania fizycznego, pedagogiki i nauk o kulturze fizycznej 
(Denek, 2004).

Nowe wymagania zmuszają nauczyciela do przekraczania konwencjonalnych za-
dań nauczania i wychowania. Musi wypełniać wobec dziecka nie tylko funkcje po-
znawcze, sprawnościowe, opiekuńcze, lecz także egzystencjalne – uczyć, jak żyć, jak 
tworzyć sens życia, jak radzić sobie z problemami, jak samemu uczyć się i dokonywać 
oceny rezultatów swojej pracy. Wymaga to edukacji, która przygotowałaby młodego 
człowieka do dokonywania wyborów, przy braku wyraźnych kryteriów oceny według 
dychotomicznej linii dobro–zło (Kwiatkowska, 2008).

W świetle następujących zmian w systemie funkcjonowania oświaty w Polsce 
zmienia się także rola i spełnianie zadań przez nauczyciela w edukacji i wychowywa-
niu dzieci i młodzieży. Nauczyciel był, jest i powinien być przykładem, idolem, auto-
rytetem, a przede wszystkim liderem we wskazywaniu swoim wychowankom właści-
wej drogi życiowej, związanej ze zdrowym stylem życia, pełnym radości, życzliwości, 
miłości, poszanowania, odporności i dążenia do własnej indywidualnej doskonałości. 
Staje się nie tyle przewodnikiem, ale również tłumaczem świata. Funkcja tłumacza 
znacznie różni się od funkcji przewodnika. Przewodnik zakłada plastyczność istoty 
ludzkiej, jej podatność na kształtowanie, na modelowanie według zewnętrznie po-
myślanego wzoru. Natomiast tłumacz szanuje autonomię jednostki i jej indywidual-
ność, nie zakłada jej zmiany według własnego pomysłu czy z góry założonego celu. 
Dostarcza tworzywa do rozwoju, objaśnia rzeczywistość, ułatwia jej rozumienie, tak 
aby podejmowane wybory były rezultatem samodzielnego rozeznania. Tłumacz uczy 
samodzielności. Przewodnik pragnie wskazać drogę, która według niego jest pewna  
i dobra, więc należy ją akceptować (Kwiatkowska, 2008).

Nauczyciel powinien być pośrednikiem pomiędzy uczniem a otaczającym go świa-
tem; nie osobą, która w sposób sformalizowany przekazuje gotowe informacje. Ma za 
zadanie przybliżyć dziecku otaczającą go rzeczywistość zgodnie z jego potrzebami, za-
interesowaniami, zdolnościami, stwarzając sytuacje pobudzające aktywność ucznia, 
wzbogacając jego doświadczenia i zachęcając do wykorzystywanych umiejętności  
(Jacewicz, 2011). 

Nauczyciel musi pamiętać o tym, iż chcąc wspomagać rozwój jednostki, może 
iść przed nią, torując jej drogę, kroczyć z boku, podpowiadając jej w sytuacjach dla 
niej nowych i trudnych, bądź podążać za nią, dyskretnie wspomagając, gwarantując 
poczucie bezpieczeństwa (Jacewicz, 2011).

Wśród zadań nauczyciela w procesie dydaktyczno-wychowawczym wymienia 
się role:
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• przewodnika po świecie wiedzy i wartości;
• diagnostyka, posiadającego kompetencje w zakresie ewaluacji i monitorowa-

nia postępów ucznia i efektów swojej aktywności;
• menedżera, który potrafi zoperacjonalizować cele nauczania–uczenia się, 

ułożyć treści dydaktyczne w spójną, logiczną całość;
• facylitatora, organizatora samorządu szkolnego, redakcji gazetki szkolnej, 

wycieczek, obozów;
• fachowca, znającego kwestie merytoryczne, istotne ze względu na założone  

i realizowane cele procesu kształcenia, potrafiącego dobrać treści do osiągnię-
cia celów i dostosować je do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów, 
wiedzącego, jakie umiejętności mają posiąść uczniowie, umiejącego wywołać 
pozytywne nastawienie do nauki, zachować właściwe proporcje pomiędzy 
nauką a odpoczynkiem, stworzyć wspólną strategię nauczania i uczenia się, 
sprawnie komunikować się;

• inspiratora, który potrafi umacniać motywacje wychowanków do nauki, za-
oferować uczniom pomoc w odkrywaniu i rozwoju ich osobistych zaintere-
sowań i możliwości;

• integratora, potrafi osiągnąć porozumienie uczniów co do celów, dbać  
o wzajemny szacunek między uczniami oraz ich nauczycielami, negocjować, 
słuchać i być asertywnym;

• przewodnika;
• tłumacza (Denek, 2011).

Ponadto nauczyciel ma być refleksyjnym praktykiem i przeobrażającym się inte-
lektualistą. Musi pamiętać, że:

[…] nie można przebyć drogi rozwojowej za dziecko, ono samo musi wspinać się po 
kolejnych szczeblach swojego rozwoju. Zadaniem jego – dorosłego jest pomagać mu 
w tym sensownie (Gruszczyk-Kolczyńska i Zielińska, 2004, s. 37). 

Pod wpływem zmian społeczno-kulturowych i cywilizacyjnych ewoluowały funk-
cje zawodowe nauczyciela. Można je scharakteryzować następująco:

• od poczucia bezpieczeństwa, wyznaczonego stabilnością środowiska życia  
i pracy człowieka, do poczucia zagrożenia, powodowanego powszechnością 
ryzyka;

• od odpowiedzialności instytucjonalnej (grupowej) do odpowiedzialności in-
dywidualnej (personalnej);

• od przystosowania się człowieka do rzeczywistości do jej modyfikowania, 
przekształcania;

• od pracy z dominacją czynności powtarzalnych do pracy z przewagą czynno-
ści twórczych, innowacyjnych;
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• od dominacji techniczności do dynamicznego wzrostu intelektualności;
• od kształtowania własnego życia według wzorów tradycji do tworzenia jego 

koncepcji (myślenie przyszłościowe i umiejętność „czytania”, rozumienia 
procesu przemian) (Kwiatkowska, 2008).

W ujęciu K. Denka, dobry nauczyciel stanowi odwzorowanie obrazu dobrej szko-
ły, która to stymuluje rozwój jednostki, aktywizując i przygotowując ją do funkcjo-
nowania w realiach gospodarki rynkowej oraz: 

• uczy współpracy i porozumienia;
• wprowadza w trudny świat przeżyć młodego pokolenia;
• buduje u młodych ludzi harmonię, kulturę i wrażliwość na prawdę, piękno 

i miłość;
• uczy, jak pięknie żyć;
• zapoznaje z technikami kierowania sobą;
• uczy skutecznego uczenia się i zapamiętywania;
• uczy, jak należy się uczyć, doskonalić, postępować w życiu i dokonywać 

samokontroli; 
• uczy samooceny i samodzielności (Denek, 2005).

Nauczyciel, chcąc skutecznie sprawować powyższe funkcje, zobowiązany jest do 
ustawicznego doskonalenia się. Oczekuje się od niego ustawicznego wzbogacania 
osobowości, aktualizacji wiedzy i umiejętności.

Model nauczyciela wynikał zawsze z charakteru stosunków społeczno- 
-politycznych. Kształtował się na wzór epoki – raz nauczyciel miał być pokornym 
sługą, raz człowiekiem światłym i wszechstronnym, to znów posłusznym urzędni-
kiem. Słuszne wydaje się w tym miejscu stwierdzenie J. Legowicza: 

Nauczyciel wyrasta z obiektywnego podłoża społecznego i jest określony jego obiek-
tywnie rozwojowymi prawami (za: Denek, 2005, s. 69).

Współczesna szkoła potrzebuje nauczyciela o szerokich horyzontach, realizującego 
dwie strategiczne idee współczesnej edukacji – „rozumieć świat i kierować sobą” – 
oraz przygotować ludzi do uczestnictwa w edukacji ustawicznej – „uczenie się przez 
całe życie”. Dlatego też już nie przekazywanie wiedzy, ale uczenie umiejętności poru-
szania się w świecie wolności i sprzeczności informacyjnej oraz w świecie konfliktów 
wartości i interesów wyznacza sens istnienia współczesnej szkoły (Dubis, 2014).

Wzór osobowy nauczyciela kreślony przez naukowców i polityków nie jest ode-
rwany od rzeczywistości, nie pozostaje w sferze teorii, jak to często bywało w prze-
szłości, lecz ściśle z nim się łączy kwestia jego realizacji. Stąd duża troska o kształcenie 
i doskonalenie nauczycieli. Wszędzie podkreśla się znaczenie zawodu nauczyciela, 
jego roli społecznej, jego wkładu w kształtowanie świadomości młodego pokolenia. 
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Obecna rzeczywistość nakazuje poświecenie większej uwagi edukacji postrzeganej 
ogólnie jako ciągły proces kształtowania i doskonalenia wszystkich dyspozycji ludzkiej 
osobowości (Fedyn, 2004, s. 55). 

Szkoła stanowi fundamentalną rolę zarówno w nauczaniu, jak i w wychowaniu dziec-
ka. Powinna stać się miejscem wymiany doświadczeń. Nauczyciel powinien rozsze-
rzać doświadczenia uczniów i na nich się opierać. Do jego zadań nie należy podanie 
gotowej wiedzy, ale przyjęcie roli przewodnika w procesie edukacyjnym. W momen-
cie, kiedy dziecko ma oparcie w doświadczeniu, wówczas wzrasta jego motywacja  
i efektywność. Szkoła winna być „wyzwalaczem tych działań”. Rolą nauczyciela jest 
odwoływanie się do zdolności wrodzonych ucznia, aby je pobudzić i umiejętnie nimi 
kierować. Nauczyciel ma pełnić rolę przewodnika intensywnie rozbudzającego zain-
teresowania i pasje młodego wychowanka. W ujęciu Deweya szkoła powinna kształ-
tować i pielęgnować bystrość i aktywność, pobudzać do myślenia, ruchu i działania. 
Szkoła powinna być „naturalną formą życia społecznego” (Sadowska, 2011). 

Nauczyciel to profesja, której istotę stanowi 

[...] bezpośredni, osobisty kontakt z uczniem, podczas którego manifestuje się cała 
osobowość pedagoga, jego postawy, ideały i wartości, więc to – kim jest, do czego 
dąży, kim się staje (Ordon, 2002, s. 642).

Ważne jest to, kim jest nauczyciel, jakim jest człowiekiem. Powinien być blisko 
wychowanka. Taka bliskość wynika nie z konieczności, ale z potrzeby serca spotka-
nia z dzieckiem. „Autorytet nauczyciela tkwi w jego duchowości. A «służba» wobec 
dziecka jest miarą mistrzostwa” (Ordon, 2002, s. 348). 

Czy tylko twórczy pedagog może sam zainspirować wychowanka do aktywne-
go, twórczego działania? Dobrym nauczycielem nie może być każdy, a mistrzostwo  
w tym działaniu osiągają  ludzie o określonych cechach osobowości. K. Konarzewski, 
diagnozując rolę nauczycieli, stwierdził, iż „nauczyciel to szlachetny zawód: szkoda, 
że nauczyciele w swej większości do niego nie dorastają”. Nauczyciel to: 

człowiek niewzruszonych zasad i szerokich horyzontów, to jednostka wysoce niosą-
ca posłannictwo mistrza i przyjaźnie podporządkowująca siebie podopiecznym, to 
uczony w swojej specjalności i wielki znawca duszy młodzieży, umysł systematyczny, 
starannie planujący działania na podstawie naukowej wiedzy, szczery i spontaniczny 
w swoich odruchach, bogata osobowość, która całym swoim życiem zarówno publicz-
nym, jak i prywatnym daje przykład wychowawczych cnót (za: Muszkieta, 2001, s. 9).

Oczekiwania wobec nauczyciela ulegały transformacji na przestrzeni lat.
Jaki więc powinien być nauczyciel XXI wieku? B. Ostrowska (2013) sugeruje, iż 

istotny jest ogrom entuzjazmu i fascynacji swoją pracą, hektolitry odwagi do uczenia 
się i popełniania błędów, masa innowacyjności przejawiającej się nie tylko w użyciu 
technologii, ale przede wszystkim w rewolucji w sposobie myślenia o roli nauczyciela 
w szkole. Musimy pamiętać, iż:
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polska szkoła może stać się przyjaźnie wymagającą, bezpieczną i nowoczesną tylko 
dzięki odpowiedzialnym i pracującym z pasją nauczycielom. […] kluczem do sukcesu 
jest mądry, wykształcony i twórczy nauczyciel (Hall, 2008, s. 15).
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NAUCZYCIEL – MISJA CZY ZAWÓD?

Słowa kluczowe: edukacja, nauczyciel, kompetencje nauczycielskie

Streszczenie: Treść artykułu jest próbą refleksji dotyczącą współczesnych wyzwań stojących 
przed nauczycielem. W odpowiedź na pytanie: kim jest współczesny nauczyciel, wpisana zo-
stała refleksja na temat tego zawodu.
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TEACHER – AN OCCUPATION OR A MISSION

Keywords: education, teacher, teacher’s competence

Abstract: The article is an attempt at a reflection on contemporary challenges a teacher has to 
face. In response to the question: Who is the contemporary teacher, there has been inscribed 
a reflection on the profession.
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DLACZEGO WSPÓŁCZESNY NAUCZYCIEL JEST SŁABO 
PRZYGOTOWANY I UMOTYWOWANY DO PRACY 

WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE?

WPROWADZENIE

Dziś nie trzeba nikogo przekonywać, że wychowanie to proces całożyciowy i wielo-
wymiarowy, na który składa się wychowanie fizyczne i zdrowotne, wychowanie 

moralne, wychowanie estetyczne, samowychowanie itp. Obejmuje ono działalność 
instytucji i osób powołanych do realizacji zadań wychowawczych, w tym odnoszą-
cych się do szkoły i nauczyciela. W najszerszym rozumieniu wychowanie, oprócz 
działalności instytucjonalnej, obejmuje świadome oddziaływanie wychowawców nie-
profesjonalnych. Są to tzw. znaczący inni w naszym życiu, którzy wywarli pozytywny 
wpływ na nasze myślenie, emocje, postawy, zachowanie, osobowość. Wychowanie  
w węższym zaś wymiarze oznacza zamierzone kształtowanie osobowości wychowanka 
i motywowanie go do pracy nad sobą poprzez różne sytuacje, za pomocą określonych 
metod i środków. Na wychowanie składają się określone ideały, wartości i wzorce, 
warunki materialne, organizacyjne, prawne, społeczne i kulturowe. 

Dlatego skuteczność wychowania jest uwarunkowana różnymi czynnikami oso-
bowościowymi, środowiskowymi, sytuacyjnymi czy podmiotowymi i pozapodmio-
towymi oraz bezpośrednio i pośrednio związanymi z procesem wychowawczym. 
Przede wszystkim skuteczne odziaływanie wychowawcze zależy od kompetencji wy-
chowawcy, jego przekonań i postaw. Wychowanie opiera się bowiem na kontakcie 
wychowawczym wychowanka z wychowawcą oraz na mniej lub bardziej sprzyjają-
cych cechach tych podmiotów. Wychowanie ma kontekst historyczny, psycholo-
giczny i socjokulturowy. Inne było wychowanie, gdy ludzie nie znali cywilizacji lub  
w poprzednim ustroju – było to urabianie wychowanka według określonego modelu 
czy wzorca wychowania socjalistycznego. Inaczej zaś dziś wychowuje się pokolenia 
w warunkach autonomii, demokracji, globalizacji, w dobie komputera i internetu, 
ale też w nastawieniu na konsumpcję i niezdrową rywalizację, wobec kryzysu więzi 
rodzinnych, zaniku autorytetów i nowych psychospołecznych problemów. Wpływ 
wychowawczy na wychowanka ma głównie osoba szanowana i poważana, traktowana 
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jako autorytet, a więc ktoś godny podziwu, zaufania, uznania, z kim uczniowie się 
zgadzają i rozumieją. To ktoś, kto uczniom imponuje, jest godny naśladowania. Dla-
tego dobrowolnie poddają się jego odziaływaniom, dostosowują się do próśb i pole-
ceń. Czy jednak dziś w szkołach tak jest? Czy współczesny nauczyciel jest dla uczniów  
autorytetem? Na ile ma z uczniami bezpośredni kontakt i jak go wykorzystuje? Jaki 
ma wpływ wychowawczy na dzieci i młodzież? Jaki jest udział współczesnego na-
uczyciela w kształtowaniu postaw, systemów wartości i cech osobowości młodych 
pokoleń? Na ile uczniowie świadomie i dobrowolnie poddają się jego wpływowi? Na 
ile nauczyciele są zdolni motywować uczniów do nauki i pracy nad sobą? Te i inne 
pytania odnoszą się do autorytetu (czytaj wpływu) wychowawczego i skuteczności 
odziaływań współczesnego nauczyciela na postawy i osobowość młodych pokoleń. 
Autorytet ma bowiem nosiciela i uznającego, stąd zależy od cech i wartości wyzna-
wanych przez obie strony, jak też od warunków, w jakich przyszło im funkcjonować. 
Nauczyciel, który jest autorytetem, ma moc wychowawczą, ale też musi mieć sprzy-
jające ku temu warunki. Powinien znać uczniów, rozumieć ich potrzeby i problemy, 
mieć z nimi bezpośredni kontakt i czas dla nich. Ponadto sam musi pracować na 
autorytet, by wychowankowie chcieli go słuchać i mu ufać, otwierać się przed nim 
i z nim współpracować. Na jakość oddziaływań wychowawczych rzutują też cechy 
środowiska, w jakim uczniowie wychowują się i funkcjonują poza szkołą.

Podejmując próbę odpowiedzi na stawiane pytania, można z niepokojem stwier-
dzić, że współczesna szkoła i nauczyciele od lat przeżywają kryzys realizacji funkcji 
wychowawczej. Przejawów i przyczyn niepokojących zjawisk w szkole jest wiele, stąd 
poniżej omówię wybrane symptomy niemocy wychowawczej i małej gotowości na-
uczycieli w tym zakresie.

NIEMOC WYCHOWAWCZA SZKOŁY I NAUCZYCIELA – 
PRZEJAWY I ŹRÓDŁA

Aby mówić o niemocy wychowawczej nauczyciela i kryzysie wychowania w szkole, 
należy wspomnieć o ich oczekiwanej roli i zadaniach kształtowania osobowości, po-
staw, systemów wartości i wewnętrznej motywacji uczniów do stawania się lepszym, 
bardziej wartościowym obywatelem, kolegą, bratem, sąsiadem, a przede wszystkim 
człowiekiem. Szkoła jest bowiem jednym z wielu środowisk wychowawczych czło-
wieka, obok rodziny, grupy rówieśniczej, dziś niezmiernie wpływowych mediów 
elektronicznych, w tym internetu. Najważniejszym zaś realizatorem zamierzeń 
szkoły jest właśnie nauczyciel, choć jak wiemy, szkoła ma charakter instytucjonalny 
(organizacyjny) i społeczno-kulturowy. Ma zatem pomagać młodemu człowiekowi  
w odkrywaniu i rozwijaniu potencjału, w uświadamianiu braków i niedoskonało-
ści, nad którymi musi pracować. Szkoła z założenia rozpoznaje potrzeby i proble-
my uczniów, by dostosowywać swoje działania do możliwości i ograniczeń uczniów, 
współpracować z rodziną i środowiskiem w tworzeniu lepszych warunków ich edu-
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kacji i rozwoju; ma młodzież ukierunkowywać życiowo, doradzać w podejmowaniu 
decyzji dotyczących dalszej edukacji i wyboru zawodu. Ma też aktywizować uczniów 
na rzecz środowiska lokalnego i uczyć uczestnictwa w kulturze, kształtować postawy 
patriotyczne, krytyczne, twórcze i etyczne. Szkoła poprzez działalność samorządową 
uczy tolerancji, poszanowania cudzych poglądów i postaw, jak też rozwija podmio-
towość, uczy rozumieć i pomagać innym w chwilach trudnych oraz oceniać skutki 
swoich działań i ponosić za nie odpowiedzialność. To są jednak założone, a więc ocze-
kiwane działania nauczyciela i szkoły. Ponadto uczniowie w szkole powinni uczyć 
się komunikować, współdziałać w zespole, dbać o swój wygląd i zdrowie, wyrażać 
swoje uczucia, aspiracje i pragnienia. Szkoła powinna też uczyć organizować czas 
wolny, by uczniowie umieli zdrowo wypoczywać i byli aktywni fizycznie, korzystać  
z mediów elektronicznych, zapobiegając destruktywnej roli internetu itp. Także odpo-
wiednia higiena i żywienie, umiejętność radzenia sobie ze stresem, wsparcie i pomoc  
w kryzysie i w chorobie powinny być przedmiotem oddziaływań szkoły, w ramach 
funkcji wychowawczej, na dzieci i młodzież. Powyżej wskazałam tylko niektóre po-
winności i role.

Analizując zagadnienie eksponowane w tytule podrozdziału, warto uświadomić 
sobie, czym jest moc wychowawcza. Mówienie o szkole i nauczycielu, to mówienie  
o wychowawczej skuteczności, wpływie wychowawczym na uczniów, na ich po-
stawy, osobowość, wartości życiowe. To odkrywanie, uświadamianie, ukierunko-
wywanie edukacyjnego i życiowego potencjału, mobilizowanie sił do kreatywnego  
i odpowiedzialnego życia, przygotowanie do życia wartościowego dla siebie i innych 
ludzi. Jednakże w szkole dzieje się różnie i nie zawsze realizuje ona prawidłowo 
swoje powinności i funkcje. Od lat mówi się o kryzysie szkoły jako instytucji – jej 
funkcji, organizacji, roli i prestiżu społecznego, zasobów materialnych i kadrowych 
oraz jako środowiska społeczno-kulturowego – jej kultury pracy i stosunków inter-
personalnych między podmiotami szkoły. Od lat funkcjonuje też pojęcie kryzysu 
nauczyciela – jego kształcenia, funkcjonowania i rozwoju, tożsamości, postaw i au-
torytetu (czytaj wpływu) wychowawczego w społeczeństwie i w szkole (zob. Kocór, 
2013, 2014, 2015a, 2015b). W szkole działa bowiem ukryty program i nierzadko 
występują negatywne zjawiska, zachowania, sytuacje, różne trudności, niepowo-
dzenia, agresja, przemoc i nietolerancja, stres szkolny i zawodowy, niechęć do szko-
ły ze strony tak uczniów, jak i nauczycieli, którzy stają przez zagrożeniem wypala-
nia się w zawodzie. Przesyt roli i konflikt roli zawodowej w postaci biurokratycznej 
roboty oraz edukacji pod egzamin, z jaką od lat nauczyciele mają do czynienia, nie 
sprzyjają wzmacnianiu ich wpływu wychowawczego na dzieci i młodzież i sku-
teczności wychowania w szkołach. Nauczyciele mają niewiele czasu na bezpośred-
ni kontakt z uczniem, bo „goni” ich „materiał do przerobienia”, przygotowanie 
uczniów do sprawdzianu. Ponadto muszą troszczyć się o dokumentację szkolną, pi-
sać sprawozdania, zliczać frekwencje uczniów, kompletować dokumenty do zawo-
dowego awansu itp. Zatem zamiast uczniów wychowywać, zajmują się biurokracją  
i urzędowością.
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Trudno też nauczycielom zyskać aprobatę, uznanie i szacunek uczniów, kiedy ro-
dzice przejawiają postawę krytykancką i roszczeniową. Za wszystko obwiniają na-
uczycieli i szkołę, a sami nie dają przykładu i nie są gotowi do świadomego, kre-
atywnego i odpowiedzialnego działania na rzecz edukacji swoich dzieci, nie mają 
przekonania i pomysłów do współpracy. Dlatego trudno o ład i dyscyplinę na lekcji, 
a z drugiej strony wielu nauczycieli ma problemy z komunikacją i cierpliwym słu-
chaniem uczniów, którzy mało im ufają i nie chcą zwierzać się z problemów. Dlatego 
uczniowie, do których nauczyciele „nie trafiają”, przeszkadzają, wagarują i nie chcą 
się starać o lepsze stopnie, lepiej się uczyć. W od lat prowadzonych przeze mnie 
badaniach empirycznych obecni lub byli uczniowie zapytani: „Czy w życiu spotka-
łeś nauczyciela zasługującego na miano idealnego?” w większości odpowiadają, że 
„tak, ale są to pojedynczy nauczyciele”. Badanym zadawałam również pytanie: Czy 
spotkałeś w życiu nauczyciela, który Cię w jakiś sposób skrzywdził, obraził, poniżył? 
Paradoksalnie około trzy czwarte badanych z reguły twierdziło, że „tak, i to wielo-
krotnie”! (Kocór, 2015a). O niemocy wychowawczej nauczycieli świadczą też niepo-
wodzenia uczniów, wagarowanie, a nawet drugoroczność, lęki czy fobie szkolne; ich 
negatywne zachowania i postawy, a nawet patologiczne ich formy, alkoholizowanie 
się i przestępczość; nowe formy uzależnień od komputera i internetu, od telefonu 
komórkowego, od niezdrowego żywienia, liczne depresje, poczucie osamotnienia  
i próby samobójcze. Poza tym jak może być efektywny i sprawczy nauczyciel, u któ-
rego występuje niechęć do pracy i tzw. niedopasowanie zawodowe, długotrwały stres 
i wypalanie zawodowe. 

Zatem niemoc wychowawcza szkoły i nauczyciela to niski poziom funkcjonowa-
nia czy mały wpływ wychowawczy na uczniów, a wręcz kryzys wychowawczy oraz 
towarzyszące im różne paradoksy, na przykład to, że szkoła:

• zamiast uczyć tolerancji, często wbrew swoim zamierzeniom rozwija  
nietolerancję; 

• zamiast zapobiegać agresji i przemocy, rozwija ich formy w kontaktach uczeń 
nauczyciel, nauczyciel–uczeń, nauczyciel–nauczyciel, rodzic–nauczyciel itp.;

• zamiast troszczyć się o zdrowie i uczyć dbania o nie, nierzadko je niszczy, 
wzmaga stres, fobie szkolne itp.

O małej sprawczości czy wręcz niemocy wychowawczej szkoły i nauczyciela  
świadczą też:

• niepowodzenia szkolne, a częściowo i życiowe uczniów;
• dość częsta niechęć do szkoły, stres i fobie szkolne;
• wagarowanie, liczne konflikty i nietolerancja oraz coraz częstsze zjawisko 

mobbingu;
• wspomnienia i przeżycia szkolne, które wskazują na pewną niemoc (empi-

ryczne badania własne na temat Szkoła w doświadczeniach jej podmiotów, 
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Autorytet nauczyciela-wychowawcy klasy, Stres szkolny i zawodowy, Wsparcie 
ucznia i nauczyciela w trudnych sytuacjach);

• badani aktualni i byli uczniowie często kojarzą szkołę ze smutnym obowiąz-
kiem, z codziennym wstawaniem rano, z kontrolą, testami, sprawdzianami, 
odpytywaniem, częściej z krytycznymi i złymi uwagami niż z pochwałami  
i rozwijaniem ich potencjału.

Można ogółem przyjąć, że niemoc wychowawcza szkoły i nauczyciela wynika 
głównie:

• z niskiego prestiżu w społeczeństwie, nieudolnych reform ukierunkowa-
nych na instrumentalizm i szkolną biurokrację;

• z politycznego charakteru reform szkolnych, stawiających częściej na jej 
instytucjonalny niż osobowy charakter;

• z braku odpowiednich warunków do rozwijania bezpośrednich kontaktów, 
wychowania i rozwoju potencjału uczniów w szkołach przesyconych testami, 
ocenami, biurokracją;

• z braku zorientowanej na ucznia i jego dobro polityki oświaty, nastawionej 
na oszczędzanie;

• z kryzysu nauczycielskiego autorytetu, z braku poszanowania, uznania, 
liczenia się z jego zdaniem, lekceważenia zadań i poleceń, krytykanctwa, ob-
rażania, z trudności w utrzymaniu ładu na lekcjach;

• z niedopasowania zawodowego wielu nauczycieli wychowawców, z bra-
ku selekcji do zawodu, braku odpowiedniej motywacji do skutecznej pracy  
i osobistego rozwoju.

Jak może być skuteczny wychowawczo nauczyciel emocjonalnie słaby i wypalony 
zawodowo (w badaniach własnych było to około 20% uczących), a także któremu 
towarzyszy małe umotywowanie i przygotowanie do trudnej pracy wychowawczej  
w szkole. Składa się nań pojęcie kompetencji, o których niżej będzie mowa. Zasta-
nowimy się nad przyczynami i źródłami niskiego poziomu kompetencji wychowaw-
czych nauczyciela, by szukać lepszych warunków ich kształtowania i wykorzystania 
w pracy z dziećmi i młodzieżą.

KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE NAUCZYCIELA 

Jak wielokrotnie podkreślałam, za realizację celów i zadań szkolnego wychowania  
w szczególności odpowiedzialny jest nauczyciel, który ma w określonych warunkach 
stwarzać sytuacje wychowawcze, służyć uczniom pomocą i radą. Ma ich motywować 
do pozytywnych zachowań wobec siebie i innych ludzi oraz warunków, w jakich im 
przyszło funkcjonować. Ma wpływać na aspiracje, wartości, cele i postawy poprzez 
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własny przykład, a więc budowanie autorytetu wychowawczego, organizację zadań, 
pracę samorządową uczniów itp.

Trudno jednak wychowywać uczniów, jeśli ich nie znamy i nie rozumiemy, gdy 
nauczyciel nie ma z nimi bezpośredniego, dobrego kontaktu, gdy ceni sobie inne 
wartości i stawia odmienne cele, gdy uczniowie nie utożsamiają się z nimi, są mało 
przekonani o swoich możliwościach, mało mu ufają, szanują, lekceważą jego polece-
nia i prośby itp. Stąd tylko nauczyciel odpowiednio przygotowany i umotywowany 
do pracy wychowawczej w szkole będzie miał wpływ na ich aspiracje, postawy, oso-
bowość, na poczucie bycia kimś wartościowym i świadomość popełnianych błędów, 
istniejących braków, niedoskonałości, by chcieli pracować nad sobą. Z analizowany-
mi cechami i wymogami wiąże się zagadnienie gotowości nauczyciela do skuteczne-
go wychowania uczniów w szkole, na którą składają się wysokie kompetencje oraz 
świadomość potrzeby ich wykorzystania w różnych sytuacjach wychowawczych,  
w kontakcie z uczniem, rodzicem, innym nauczycielem. Powstają więc pytania: Co 
to są kompetencje wychowawcze nauczyciela? Jaką mają strukturę oraz składowe? 
Można też zastanawiać się: Dlaczego nauczyciele są słabo przygotowani i umotywo-
wani do pracy wychowawczej w szkole, skoro od lat tak mała jest ich skuteczność? 

Na temat kompetencji nauczycieli istnieje bogata literatura, także sama autorka 
wielokrotnie podejmowała go w różnych aspektach. W nawiązaniu do tytułu arty-
kułu warto podkreślić, że przedmiotem badań i analiz uczyniłam też kompetencje 
wychowawcy klasy (Kocór, 2012), które wiążą się z podjętym tematem. Stąd nie 
będę szczegółowo opisywać składowych kompetencji wychowawczych nauczyciela, 
ale wskażę ich ogólną strukturę i model, nad którym od lat pracuję. Przypomnieć 
warto, że kompetencje obejmują pojęciowo szerszy zakres niż kwalifikacje i tak też 
jest w odniesieniu do pracy wychowawczej. Nauczyciel kompetentny to ten, któ-
ry potrafi świadomie i odpowiedzialnie wykorzystać zdobyte kwalifikacje w zakresie 
wiedzy, umiejętności i postaw czy cech osobowości do realizacji przypisanych mu 
zadań, a nawet wykraczania poza nie. Liczy się bowiem cel, a nie drogi prowadzące 
do niego, więc nauczyciel kompetentny wychowawczo jest umotywowany do sku-
tecznego wpływania na postawy i osobowość wychowanków. Posiada zatem wiedzę 
na ich temat, zna ich potrzeby i problemy, ma wiedzę o procesach komunikacji  
i edukacji oraz wiedzę ogólną o świecie, by łatwiej i skuteczniej mógł się z uczniem 
komunikować, budować swój autorytet, zaufanie, uznanie, by chcieli go słuchać, li-
czyli się z jego zdaniem i opinią. Nauczyciel kompetentny do realizacji celów i zadań 
wychowawczych wykorzystuje w swojej pracy umiejętności prakseologiczne w za-
kresie diagnozowania oraz planowania pracy wychowawczej, jak też doboru określo-
nych metod, środków i realizacji postawionych zadań. To nauczyciel potrafiący oce-
niać siebie i innych oraz jakość procesów wychowawczych, jak też gotowy do zmian  
i twórczych rozwiązań, do doskonalenia swojej pracy i rozwijania współpracy z pod-
miotami szkoły i środowiska. Trudno mówić o kształtowaniu wartości, postaw i cech 
osobowości uczniów, o pozytywnym oddziaływaniu na ich zachowania, jeśli nauczy-
ciel nie będzie żywym przykładem i wzorem godnym naśladowania, jeśli nie będzie 
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czuł się odpowiedzialny za dzieci i młodzież, gdy nie będzie troskliwy, szczery, życz-
liwy i sprawiedliwy. Nauczyciel kompetentny działa nieszablonowo, jest pomysłowy, 
otwarty na innych, tolerancyjny, szanuje godność i wolność uczniów, ale też od nich 
wymaga, jest asertywny, stanowczy i konsekwentny. Cechy te składają się na pojęcie 
wychowawczego autorytetu, a więc kogoś, kto ma pozytywny wpływ na uczniów, nie 
przymusza, ale motywuje, chwali, docenia; kogoś, kto uczniów podmiotowo traktu-
je, dając im rozumną swobodę. Autorytetem jest ten nauczyciel, z którym uczniowie 
się liczą w swoim zachowaniu, który ma z nimi wspólny język, podobne wartości  
i cele, z którymi uczniowie się utożsamiają, dlatego dążą do ich osiągania, angażują się  
w budowanie atmosfery i klimatu wychowawczego. Czy jednak współczesny na-
uczyciel jest takim właśnie wychowawczym autorytetem? Czy jest kompetentny  
w zakresie wiedzy, umiejętności i cech osobowości, które w jego edukacji wstępnej 
i ustawicznej są wciąż lekceważone i pomijane, zamiast być traktowane jako kryte-
rium doboru na studia i selekcji do zawodu czy też kryterium awansu zawodowego? 
Nie chcę tu udzielić mocno przeczącej odpowiedzi, ale gdyby nauczyciel był kom-
petentny, to nie byłoby tak wielu zjawisk kryzysowych w szkole czy wręcz zapaści 
wychowawczej. Powstaje zatem pytanie: Dlaczego współczesny nauczyciel ma tak 
małą moc wychowawczą i ograniczone kompetencje oraz jest słabo umotywowa-
ny wewnętrznie i zewnętrznie? Ten kierunek myślenia będę rozwijać i uzasadniać  
w kolejnym, ostatnim już punkcie rozważań. 

WNIOSKI – DLACZEGO NAUCZYCIEL JEST MAŁO 
KOMPETENTNY W ZAKRESIE WYCHOWAWCZYM?

Opierając się na wieloletnich analizach literatury pedeutologicznej oraz badań  
w tym zakresie, jak też własnych obserwacjach i przemyśleniach, dyskusjach prowa-
dzonych na naukowych konferencjach i sympozjach, przyjmuję stanowisko o niewy-
starczających kompetencjach wychowawczych współczesnych nauczycieli. Bowiem 
bycie kompetentnym wymaga odpowiedniego przygotowania i motywowania do ich 
skutecznego wykorzystywania i rozwijania w pracy z dziećmi i młodzieżą. Dlaczego 
więc nauczyciel jest słabo przygotowany i umotywowany do pracy wychowawczej 
w szkole? Przyczyny niskiego poziomu edukacji nauczycieli w zakresie wychowa-
nia uczniów i braku odpowiedniego systemu ich motywacji są liczne i różnorodne.  
W szczególności zaś wynikają one z:

• błędnej polityki edukacyjnej, nastawionej na urzędowość i funkcję dydak-
tyczną szkoły, pomijającej tak ważny obszar, jakim jest wychowanie młodego 
pokolenia;

• małej świadomości decydentów i reformatorów edukacji niższego i wyższego 
szczebla jak ważne jest przygotowanie i umotywowanie przyszłych i czyn-
nych zawodowo nauczycieli do pracy wychowawczej w szkole;
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• z powodu niskich nakładów na edukację i badania naukowe, z racji oszczęd-
ności na każdym kroku, które nam od lat towarzyszą przy planowaniu re-
form edukacyjnych;

• braku doboru i selekcji do zawodu nauczyciela pod względem cech oso-
bowościowych: komunikacyjnych, społecznych, etyczno-moralnych – tak 
istotnych w wychowywaniu;

• z powodu mało skutecznej polityki szkolnictwa wyższego i małej troski 
uczelni o lepszą jakość przygotowania przyszłej kadry pedagogicznej do sku-
tecznej realizacji celów i zadań wychowawczych, bo programy studiów po-
mijają rozwijanie kompetencji wychowawczych;

• małej ilości zajęć praktycznych połączonych z dyskusją i krytyczną refleksją 
nad praktyką, z wykorzystaniem określonych stanowisk i teorii w wyjaśnia-
niu napotykanych problemów i poszukiwaniu dróg wyjścia z wykorzysta-
niem pomysłów przyszłych pedagogów i praktyków;

• braku w wielu uczelniach szkół ćwiczeń i laboratoriów wychowawczych,  
a także z powodu niskich kompetencji kadry akademickiej w tym zakresie, 
często przepracowanej (na umowy o pracę czy umowy cywilnoprawne), któ-
ra stawia na bylejakość i kontrolę formalną, mało wymaga, mało studentów 
motywuje, mało się rozwija, prowadzi zajęcia schematycznie;

• z powodu niskiego kapitału społecznego i braku postaw obywatelskich, dzię-
ki którym podmioty prowadzące szkołę i jej społeczność mogłyby wdrażać 
różne pomysły podnoszenia statusu szkoły i nauczyciela bez grożenia likwi-
dacją małych szkół i zwolnieniami nauczycieli;

• krótkowzrocznej polityki samorządów lokalnych, których przedstawiciele 
mają inne myślenie, cenią inne wartości, stosują inne kryteria oceny jakości 
edukacji niż pedagodzy, brak ukierunkowania polityki lokalnej na promo-
wanie kompetentnych wychowawczo nauczycieli, a nie tylko osiągających 
wysokie noty z egzaminów, testów, olimpiad itp. oraz brak wystarczającej 
troski gremiów nadzorujących szkoły o ich wychowawczą jakość;

• z powodu małego wykorzystania wyników badań naukowych dla korygowa-
nia błędów i niedociągnięć oraz doskonalenia funkcjonowania uczelni i za-
kładów przygotowujących przyszłą i czynną zawodowo kadrę wychowawczą 
w szkołach adekwatnie do potrzeb; 

• z powodu ograniczonej, często destruktywnej roli mediów w kreowaniu ob-
razu szkoły i nauczyciela, systemu jego edukacji wstępnej i ustawicznej, mo-
tywacji i awansu zawodowego.

Analizując przyczyny i źródła niskich kompetencji wychowawczych nauczycieli i ma-
łej ich motywacji wewnętrznej, aby chcieli podejmować trudne role i zadania, któ-
rych efekty są często rozłożone w czasie, nie sposób nie wspomnieć o potrzebie szu-
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kania dróg wyjścia. Zapewne rozwiązania powinny być oparte na analizie czynników 
podmiotowych, a więc tkwiących w samych nauczycielach i odpowiednej ich selekcji 
oraz przygotowaniu do skutecznych odziaływań wychowawczych, jak też do ocenia-
nia pod tym względem ich pracy i uzyskiwania wyższych stopni awansu. W szukaniu 
rozwiązań nie sposób też pominąć czynników pozapodmiotowych – warunków ma-
terialnych, organizacyjnych, prawnych, jak też społecznych i kulturowych do więk-
szej aktywności i skuteczności wychowawczej podmiotów edukacyjnych – uczniów, 
nauczycieli, rodziców i innych reprezentantów społeczności lokalnej.

W od lat prowadzonych przeze mnie badaniach empirycznych na różne tematy 
związane ze szkołą i jej podmiotami na skierowane do uczniów różnych typów szkół 
i szczebli kształcenia pytanie: „Czy lubisz chodzić do szkoły?” – często odpowiada-
ją: „nie!”. I nad tym niepokojącym zjawiskiem należy głęboko się zastanowić, by  
z udziałem różnych podmiotów na nowo przemyśleć szkołę oraz inaczej edukować  
i motywować nauczyciela do wychowania wartościowego człowieka.
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DLACZEGO WSPÓŁCZESNY NAUCZYCIEL JEST SŁABO 
PRZYGOTOWANY I UMOTYWOWANY DO PRACY 

WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE?

Słowa kluczowe: szkoła, uczeń, nauczyciel, niemoc wychowawcza, kompetencje 

Streszczenie: W artykule podjęto tematykę dotyczącą wychowawczej roli szkoły i nauczyciela – 
ich niedomagania i problemy. Autorka podkreśla, że tak ważne wychowanie młodych pokoleń do 
wartościowego życia jest od lat lekceważone w „krótkowzrocznej” polityce oświatowej, nastawio-
nej na urzędowość, testomanię i biurokrację w szkołach. Stąd mówi się o niemocy wychowawczej 
nauczyciela, który jest bezradny wobec zaniku autorytetu i negatywnych zachowań uczniów. Jego 
wpływ wychowawczy na dzieci i młodzież jest bowiem uwarunkowany czynnikami podmioto-
wymi i pozapodmiotowymi. Gros uczących skupia uwagę na edukacji pod egzamin zamiast na 
kształtowaniu postaw, wartości i cech osobowości uczniów, bo taką ma urzędową rolę. Niskie zaś 
kompetencje wychowawcze nauczyciela wynikają z: błędnej polityki reform, dysfunkcjonalnego 
systemu ich edukacji i trudności napotykanych w pracy.

WHY IS CONTEMPORARY TEACHER POORLY PREPARED 
AND MOTIVATED TO EDUCATIONAL WORK IN SCHOOL?

Keywords: school, student, teacher, educational powerlessness, competences

Abstract: The article is about educational role of school and teacher, their failures and prob-
lems. Author stresses that so important education of the young generations for valuable life, 
has been underestimated for years by the “short-sighted” education policy, oriented toward 
officialdom, testomania and bureaucracy. Therefore the talk about teacher’s educational pow-
erlessness, who is helpless against students’ negative behaviors and the vanishing of authority. 
The lecturer’s educational influence on children and teen agers is , in fact, conditioned by 
factors – subjective and non-subjective, which are discussed in the article. The majority of 
tutors focuses attention on education for exam instead of developing the basics, values and 
personality traits, because that is the official role. And teacher’s low educational competences 
are the result from: bad reforms policy, dysfunc tional system of their education and difficul-
ties encountered during the work.
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ZAANGAŻOWANIE NAUCZYCIELI EDUKACJI 
ELEMENTARNEJ W DOSKONALENIE KOMPETENCJI 

ZAWODOWYCH. KOMUNIKAT Z BADAŃ

O przemianach w systemie edukacji narodowej 
decydują światli, kompetentni nauczyciele…

Kazimierz Denek

DOSKONALENIE KOMPETENCJI ZAWODOWYCH NAUCZYCIELI 
JAKO WYZWANIE EDUKACYJNE – WPROWADZENIE

Współczesna rzeczywistość, nacechowana przemianami kulturowo- 
społecznymi i cywilizacyjnymi odnoszącymi się do niemal wszystkich 

sfer funkcjonowania człowieka, nieuchronnie pociąga za sobą zasadnicze zmiany  
w edukacji. Mówi się w tym kontekście o „końcu epoki nauczyciela” pojmowanego 
w sposób „tradycyjny i totalnie”, ponieważ zachodzą zmiany w sposobie myśle-
nia o sprawach wychowania i realnej praktyce edukacyjnej (Szmyd i Uberman, 
2008). Realia współczesnego świata wymagają bowiem od nauczyciela gotowości 
do sprawnego reagowania na różnorodną i niestabilną codzienność edukacyjną, 
będącą elementem równie zmiennej rzeczywistości społecznej (Szyling, 2014).  
Według J. Keil: 

[...] zawód nauczyciela jawi się jako zawód szczególnie trudny, wymagający jedno-
cześnie wielu specyficznych kwalifikacji, określonych postaw kulturalnych, inte-
lektualnych, moralnych, społecznych, psychicznych, a także wysoko rozwiniętych 
umiejętności dydaktycznych i bogatego zasobu informacji z różnych dziedzin nauki  
(Keil, 2000, s. 45). 

W związku z tym istotna staje się refleksja nad wymogami formalnymi stawianymi 
współcześnie przed kandydatami do zawodu nauczyciela oraz diagnozowanie, kształ-
towanie i rozwijanie u nauczycieli potrzeby doskonalenia kompetencji zawodowych 
w trakcie całej praktyki zawodowej. A. Męczkowska, przyjmując za kryterium kla-
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syfikacji koncepcję teoretyczną stanowiącą podstawę interpretacji, zakreśliła 5 ob-
szarów znaczeniowych kluczowego dla niniejszego opracowania pojęcia, jakim są 
kompetencje, przy czym jak zaznaczyła, klasyfikacja ta nie wyczerpuje problematyki 
i perspektyw teoretycznych implikujących zróżnicowane rozumienie pojęcia kompe-
tencji. Klasyfikacja obejmuje:

• kompetencję rozumianą jako podstawę sprawności działania, opartą na 
założeniu, że każde zachowanie człowieka jest zachowaniem sprawczym, 
jest zawsze instrumentem służącym do osiągania kontroli nad zewnętrz-
nym (społecznym bądź przyrodniczym) środowiskiem i jako takie podlega  
modelowaniu;

• kompetencję traktowaną jako warunek konstruowania psychospołecznej 
tożsamości jednostki, w myśl której w rozumieniu kompetencji wskazuje 
się na jej dwa aspekty, tzn. obok – jak w poprzednim ujęciu – technicz-
nej sprawności zastosowania zdobytych umiejętności, także na identyfika-
cję społeczną podmiotu, umożliwiającą konstruowanie społecznego aspektu 
jego tożsamości, zorientowanie na rozwiązywanie problemów o jednocześnie 
praktycznym i poznawczym charakterze, w nowych sytuacjach będących re-
zultatem zmienności warunków otoczenia;

• kompetencję ujętą jako warunek dystansującego rozumienia, która odwołuje 
się do tradycji hermeneutycznej i akcentuje dystans wobec świata kultury  
i aktywnego zaangażowania podmiotu w świat działania, podkreśla znacze-
nie rozumienia traktowanego jako twórcza interpretacja (odszyfrowywanie) 
sensu ukrytego w sensie widocznym, rozwijanie poziomów znaczeniowych 
zawartych w znaczeniu dosłownym;

• kompetencję rozumianą jako potencjał działania o charakterze emancypa-
cyjnym, zgodnie z którą podmiotowe kompetencje członków społeczeń-
stwa traktuje się jako warunek negacji istniejącego porządku społecznego, 
negacji prowadzącej ku realizacji wizji społeczeństwa komunikacyjnego  
(Męczkowska, 2002).

W odniesieniu do przytoczonych wyżej obszarów znaczeniowych omawianego po-
jęcia należy podkreślić, że we współczesnym podejściu do kompetencji zawodowych 
nauczyciela zaznacza się wyraźne odejście wyłącznie od modelu behawioralnego, 
zgodnie z którym kompetencje mają charakter instrumentalny i decydują o spraw-
ności działania, na rzecz modelu humanistycznego i transgresyjnego kompetencji, 
według których nauczyciel posiada zdolność kreowania swojej osobowości i swo-
ich relacji ze światem zewnętrznym. Tak rozumiane kompetencje zawierają w so-
bie nie tylko zdolność podmiotu do transgresyjnego działania, ale także zdolność 
do systematycznego i świadomego przebudowywania kompetencji posiadanych. 
Kompetencje są więc wynikiem nie tylko poznawania rzeczywistości, ale także są 
efektem systematycznego uwzględniania procesu poznawania własnych możliwości 
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jako podmiotu poznającego. Koncepcja ta akcentuje twórczy potencjał jednostki  
w sytuacjach wymagających uwzględnienia dynamicznie zmieniających się warun-
ków zewnętrznych (Furmanek, 2007).

Zadaniem uczelni wyższych kształcących kandydatów na nauczycieli, w tym na-
uczycieli edukacji wczesnoszkolnej, jest wykształcenie określonych kwalifikacji odno-
szących się do kilku obszarów ich wiedzy, umiejętności i postaw, tj.:

• wiedzy pedagogicznej, dotyczącej: rozwoju fizycznego, psychicznego i spo-
łecznego człowieka-ucznia, poszukiwania, formułowania i rozwiązywania 
kluczowych problemów pedagogicznych oraz poznania ich naukowych wy-
jaśnień, antycypowania tendencji rozwojowych edukacji i wychowania oraz 
poznania kierunków wychowania następnych pokoleń;

• wiedzy organizacyjno-metodycznej, dotyczącej: konstruowania sytuacji edu-
kacyjnych, dydaktyczno-wychowawczych, kierowania działalnością własną  
i uczniów oraz jej kontrolą, oceną i ewaluacją wraz z doskonaleniem własne-
go profilu zawodowego;

• tzw. „umiejętności podmiotowych”, czyli empatii, świadomości i samowie-
dzy pedeutologicznej, adekwatnej samooceny, wrażliwości społecznej, po-
czucia odpowiedzialności roli i funkcji zawodowo-społecznej (Gaś, 2001).

Ze względu na specyfikę zawodu nauczyciela wymienione wyżej obszary wiedzy, 
umiejętności i postaw podlegają nieustannej weryfikacji i wymagają doskonalenia. 
Stąd, zdaniem M. Nowak-Dziemianowicz:

[…] program kształcenia kandydatów na nauczycieli nie ma na celu wyposażenia na-
uczycieli akademickich w strukturę naukowo opracowanych metod, lecz ma pomóc 
im w wypracowaniu metod czy stylu pracy najbardziej odpowiadających ich struktu-
rze psychicznej (Nowak–Dziemianowicz, 2014, s. 101). 

Jak podkreśla R. Kwaśnica:

[...] nie można bezgranicznie zaufać posiadanej już wiedzy zawodowej, choćby była 
potwierdzona dyplomami wszelkich możliwych instytucji kształcących nauczycieli. 
Nie przekreślając jej wartości, trzeba założyć, że w mniejszym bądź większym stopniu 
okaże się niewystarczająca. Musi tak być, ponieważ doświadczenie zawodowe nauczy-
ciela, nawet najbardziej bogate, okazuje się zawsze prowizoryczne i niepełne w obliczu 
faktu, że każdy uczeń jest inny i że każdy z osobna z dnia na dzień staje się kimś in-
nym, zmieniając się, rozwijając (Kwaśnica, 2006, s. 295). 

Rozwój zawodowy nauczyciela przebiega od stadium wchodzenia w rolę zawodową, 
poprzez pełną adaptację w tej roli, ku fazie twórczego jej przekraczania i zastępowania 
przepisu roli tożsamością osobową, tj. taką wiedzą o sobie i własnych powinnościach, 
która daje świadomość siebie jako osoby (Gołębniak, 2003). W ramach poszczegól-
nych stadiów rozwoju zawodowego kształtuje się dojrzałość pedagogiczna nauczyciela 
i świadomość w zakresie potrzeby doskonalenia własnych kompetencji zawodowych. 
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Ryc. 1. Stadia rozwoju zawodowego nauczyciela według R. Kwaśnicy a doskonalenie 
zawodowe
Źródło: opracowanie własne na podstawie: R. Kwaśnica (2006).

Rola nauczyciela jest bardzo złożona i wymaga bez wątpienia bogatej wiedzy, do-
świadczenia, refleksyjności i ciągłego doskonalenia. Jak podkreśla U. Kazubowska, 
droga stawania się nauczycielem oznacza ustawiczne pokonywanie siebie, swoich 
słabości, kreowanie prawidłowych relacji ze światem zewnętrznym i wewnętrznym, 
szukanie wewnętrznej harmonii i pokoju (Kazubowska, 2006).

Nieodłącznym elementem rozwoju zawodowego nauczyciela jest doskonale-
nie zawodowe, rozumiane jako celowy, zaplanowany i ciągły proces ustawicznego 
kształcenia nauczyciela, polegający na podwyższaniu i modyfikacji jego zawodowych 
kompetencji i kwalifikacji oraz wszechstronny rozwój osobowości, organizowany 
i realizowany przez wyspecjalizowane w tym kierunku instytucje, a także w toku 
samokształcenia i samodoskonalenia. Doskonalenie zawodowe jest (powinno być) 
procesem trwającym od podjęcia decyzji o wyborze zawodu nauczyciela przez cały 
okres aktywności zawodowej (Grondas i Żmijski, 2005). Tak rozumiane doskona-
lenie zawodowe może pełnić różne funkcje, które związane są w znacznej mierze  
z zapotrzebowaniem nauczycieli na określoną wiedzę, umiejętności lub nowe kwalifi-
kacje i wskazują na poziom samoświadomości nauczycieli w zakresie podejmowania 
działań refleksyjnych, kreatywnych i innowacyjnych. W tym kontekście T. Nowacki 
wymienia następujące funkcje doskonalenia zawodowego:

• adaptacyjną, zwaną często wdrożeniową, związaną z wchodzeniem w nurt 
życia zawodowego;

• wyrównawczą, polegającą na podnoszeniu kompetencji, umiejętności, kwa-
lifikacji do nowych wymagań;

• renowacyjną, związaną z zaznajamianiem się z nowymi osiągnięciami, wie-
dzą, umiejętnościami itp.;
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• rekonstrukcyjną, wyrażającą się w dążeniu do innowacji, zmian, twórczości 
w edukacji (Nowacki, 2004).

Dla prawidłowego rozwoju nauczyciela i praktyki pedagogicznej nie jest bez znacze-
nia, która z wyżej wymienionych funkcji zdominuje jego wysiłki w zakresie dosko-
nalenia zawodowego, ta zaś zależy od wielu czynników, do których zaliczyć można: 
przygotowanie nauczyciela do pracy w czasie studiów, staż pracy, aspiracje i plany za-
wodowe i osobiste, sytuację zawodową w szkole itd. Doskonalenie nauczycieli może 
być realizowane poprzez różne formy, wśród których najczęściej wymienia się: 

• wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli; którego

[…] specyfiką jest wspólny, celowy, planowy, cykliczny i adekwatny do warunków 
funkcjonowania szkoły proces uczenia się rady pedagogicznej, ukierunkowany na 
efektywność kształcenia czy wychowania, prowadzący do powstawania innowacji 
i zmian pedagogicznych w samej szkole, poprawy jakości komunikacji, rozwoju 
współpracy, zespołowego rozwiązywania problemów edukacyjnych, stałego ulepsza-
nia koncepcji programu kształcenia i wychowania, organizowania zajęć i sposobu 
kierowania szkołą (Milerski, 2000, s. 267). 

Mogą one być realizowane w formie szkoleniowych rad pedagogicznych, szkole-
niowych posiedzeń zespołów samokształceniowych, warsztatów, lekcji otwartych, 
wymiany doświadczeń i rozwiązywania problemów w małej grupie nauczycieli itd.

• doskonalenie instytucjonalne realizowane poza szkołą poprzez uczestnictwo 
w studiach podyplomowych doskonalących i/lub kwalifikacyjnych, kursach 
doskonalących i/lub kwalifikacyjnych, warsztatach, konferencjach, spotka-
niach metodycznych itp.;

• samokształcenie w formie czytania literatury fachowej, czasopism, korzysta-
nia z internetu, oglądania wybranych audycji telewizyjnych, wystaw, wymia-
ny doświadczeń i wiedzy w czasie spotkań i rozmów, współpracy z uczelnia-
mi, organizacjami i stowarzyszeniami związanych z edukacją, nauczanym 
przedmiotem itp.

Proces doskonalenia zawodowego może być realizowany równolegle nawet w ramach 
wszystkich z wyżej wymienionych form.

PROCEDURA BADAWCZA

W celu ustalenia poziomu zaangażowania nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 
w doskonalenie ich własnych, zawodowych kompetencji zostały przeprowadzo-
ne badania sondażowe na terenie województwa śląskiego i małopolskiego, które 
objęły 145 losowo dobranych nauczycielek pracujących w środowisku wiejskim  
i miejskim. Badania zostały przeprowadzone w roku akademickim 2014/2015 za 
pośrednictwem słuchaczy studiów podyplomowych pedagogika wczesnoszkol-
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na i wychowanie przedszkolne, odbywających praktyki pedagogiczne w szkołach,  
w których badaniami zostali objęci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. Wśród ba-
danych znalazły się 143 kobiety i 2 mężczyzn, co jest zgodne z ogólnopolską tenden-
cją zatrudnienia w zawodzie nauczycielskim na etapie wczesnej edukacji. Jeżeli chodzi  
o staż pracy badanych, 37 nauczycieli (tj. 25,5%) przepracowało w szkole nie więcej 
niż 10 lat, staż pracy 62 osób (tzn. 42,8%) zawierał się w przedziale między 11 a 20 
lat, a pozostali nauczyciele (31,7%) pracowali w szkole powyżej 20 lat. 

W toku badań przeprowadzonych za pomocą specjalnie skonstruowanego kwe-
stionariusza ankiety poszukiwano odpowiedzi na następujące problemy badawcze 
(na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystano wyniki badań ankietowych 
odnoszące się do wybranych problemów badawczych):

1. Czy i w odniesieniu do jakich form doskonalenia kompetencji zawodo-
wych nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej wykazują się zaangażowaniem?

2. Jakie funkcje pełnią podejmowane przez badanych nauczycieli formy dosko-
nalenia zawodowego?

Pytania kierowane do respondentów w kwestionariuszu ankiety odnosiły się do 
oceny zaangażowania nauczycieli w doskonalenie zawodowe w ramach różnych jego 
form i z uwzględnieniem funkcji, jakie nauczyciele przypisują doskonaleniu.

WYNIKI BADAŃ

Analiza wyników badań ankietowych wykazała, że wszyscy respondenci zadekla-
rowali zaangażowanie w doskonalenie swoich kompetencji zawodowych. 

Tab. 1. Deklarowane przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej formy doskonalenia 
zawodowego (w ciągu ostatnich 3 lat)

Formy doskonalenia nauczycieli Liczba  
wskazań

% 
N = 145

Wewnątrzszkolne 
doskonalenie  
nauczycieli

Szkolenia rady pedagogicznej 145 100
Szkoleniowe posiedzenia zespołów 

samokształceniowych 68 46,9

Wymiana doświadczeń  
w małych grupach 64 44,1

Warsztaty organizowane  
na terenie szkoły 132 91

Lekcje otwarte, pokazowe 75 51,7
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Formy doskonalenia nauczycieli Liczba  
wskazań

% 
N = 145

Doskonalenie  
instytucjonalne 

realizowane poza 
szkołą

Studia podyplomowe  
i kursy kwalifikacyjne 115 79,3

Studia podyplomowe  
i kursy doskonalące 55 37,9

Warsztaty organizowane poza szkołą 126 86,9
Konferencje naukowe 9 6,2

Konferencje metodyczne 93 64,1

Samokształcenie 
nauczycieli

Czytanie literatury  
i czasopism pedagogicznych 86 59,3

Korzystanie z witryn internetowych 121 83,4
Oglądanie wybranych audycji  

telewizyjnych, kaset DVD 42 29

Wymiana doświadczeń i wiedzy  
w czasie spotkań i rozmów 58 40

Współpraca z uczelniami,  
organizacjami i stowarzyszeniami  

związanymi z edukacją
34 23,4

Autorefleksja nad własną  
praktyką pedagogiczną i praktyką 

innych nauczycieli
32 22,1

Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie analizy danych zawartych w tabeli 1 można stwierdzić, że wszyscy 
badani nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej w ramach doskonalenia zawodowego 
uczestniczą w szkoleniach rady pedagogicznej oraz przede wszystkim warsztatach or-
ganizowanych na terenie szkoły (91% badanych), co może mieć związek z obligato-
ryjnością uczestnictwa w tych pierwszych, jak i wygodą udziału ze względu na czas  
i miejsce ich realizacji. W ramach doskonalenia zawodowego preferują instytucjonal-
ne jego formy w postaci kwalifikacyjnych studiów podyplomowych i kursów (79,3% 
nauczycieli). Co więcej, w tej grupie respondentów 33 osoby (tzn. 22,8% wszystkich 
badanych nauczycieli) ukończyła po dwa kierunku studiów podyplomowych lub 
kursów kwalifikacyjnych, a 21 osób (14,5% wszystkich respondentów) trzy i więcej 
kierunków. Wpływ na to może mieć ranga tego rodzaju form edukacji i wymierne, 
bo zakończone certyfikatem, efekty w postaci dodatkowych uprawnień i kwalifikacji. 
Wśród instytucjonalnych form doskonalenia nauczycieli wysokie miejsce zajęły także 
warsztaty organizowane poza szkołą (wskazane przez 86,9% badanych) oraz uczest-
nictwo w konferencjach metodycznych (zadeklarowane przez 64,1% nauczycieli). 
Wskazywane przez nauczycieli instytucjonalne i organizowane na terenie szkół formy 
doskonalenia swoich kompetencji zawodowych wskazują na instrumentalne podej-
ście do doskonalenia kompetencji, zaspokajanie potrzeby aktywności autoedukacyj-
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nej, głównie w ramach form doskonalących warsztatowo-metodyczne umiejętności 
i kompetencje. Ważna jest jednak:

[…] zdolność nauczyciela do modyfikacji tradycyjnych czynności poprzez wprowadza-
nie nowych elementów lub rezygnację z niektórych dotychczasowych, do rozszerzania 
zakresu swej aktywności zawodowej, podejmowania nowych, często nieznanych dotąd 
zadań. Zdolności te mają pozwolić nauczycielowi na przyjęcie perspektywy ucznia, 
przekraczanie ograniczeń, uwalnianie się od algorytmów i stereotypów (Nowak- 
-Dziemianowicz, 2014, s. 105). 

Działania samokształceniowe nauczycieli są tą sferą doskonalenia zawodowego, którą 
najtrudniej jest zbadać i ocenić. Badani nauczyciele w ramach tej formy doskonale-
nia najczęściej wymieniali: korzystanie ze stron (witryn) internetowych (83,4% na-
uczycieli), czytanie literatury fachowej, czasopism (59,3% respondentów), wymianę 
doświadczeń i wiedzy w czasie spotkań i rozmów, oglądanie wybranych audycji te-
lewizyjnych, współpracę z uczelniami, np. w trakcie praktyk. Niestety, najrzadziej 
badani wskazywali refleksję nad własną praktyką pedagogiczną i działaniami innych 
nauczycieli jako źródło doskonalenia zawodowego (22,1% respondentów).

Analiza uzasadnień wyboru form doskonalenia dokonanych przez nauczycieli 
pozwoliła na określenie przypisywanych im funkcji (tabela 2). Należy podkreślić, 
że podział funkcji nie jest rozłączny, tzn. nauczyciele wskazywali często na moty-
wy doskonalenia zawodowego, które można powiązać z więcej niż jedną funkcją. 
Na uwagę zasługuje fakt, że najliczniejsza grupa badanych wskazała na motyw in-
telektualny doskonalenia zawodowego w postaci odczuwanej potrzeby poszerzenia 
swojej wiedzy i umiejętności w celu poprawy jakości swojej pracy dydaktyczno- 
-wychowawczej i opiekuńczej (127, tj. 87,6% nauczycieli). Motyw ten ściśle wią-
że z funkcją renowacyjną doskonalenia zawodowego, polegającą na aktualizowaniu 
wiedzy i umiejętności pedagogicznych i metodycznych nauczyciela. Podając moty-
wy doskonalenia zawodowego, badani wskazywali przede wszystkim na jego funk-
cję wyrównawczą, związaną z motywami pragmatycznymi, utylitarnymi, takimi jak: 
uzyskanie nowych kwalifikacji, aby „lepiej zabezpieczyć i umocnić” swoją pozycję  
i stanowisko pracy (79,3% respondentów), ale również potrzebą uzupełnienia kwali-
fikacji zawodowych (18,6% nauczycieli). Jak pisze K. Wereszczyński:

[…] posiadanie dodatkowych uprawnień zaczyna stawać się coraz powszech-
niejszą cechą polskich nauczycieli. Jest również grupa nauczycieli wybierających 
się na studia podyplomowe z powodu niepisanego zwyczaju – bo tak wypada  
(Wereszczyński, 2004, s. 311). 

W tym przypadku potrzeba uzyskania dodatkowych kwalifikacji może mieć również 
swoje źródło w swoistym „konformizmie” nauczyciela, chęci adaptacji nauczyciela 
do środowiska nauczycielskiego, „dorównania” innym, jak również w dążeniu do 
uzyskania zadowalającej pozycji społecznej, awansu zawodowego. 

Tab. 2. Funkcje przypisane doskonaleniu zawodowemu przez badanych
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Funkcje doskonalenia nauczycieli Liczba 
wskazań

% 
N = 145

Adaptacyjna

Poszukiwanie rozwiązań  
aktualnych problemów związanych  
z warsztatem pracy

95 65,5

System awansu zawodowego 65 44,8

Wyrównawcza

Utrzymanie dotychczasowego  
stanowiska 27 18,6

Podnoszenie kwalifikacji, uzyskanie 
nowych kwalifikacji 115 79,3

Renowacyjna

Chęć poszerzenia i uzupełnienia wiedzy 
i umiejętności w celu poprawy jakości 
swojej pracy dydaktyczno- 
-wychowawczej i opiekuńczej

127 87,6

Rekonstrukcyjna

Odczuwana potrzeba podejmowania 
działań twórczych i innowacyjnych 34 23,4

Odczuwana potrzeba zmian  
w swoim warsztacie pracy 36 24,8

Źródło: opracowanie własne.

Znaczna liczba osób badanych (65,5%) podkreśliła funkcję adaptacyjną, wdro-
żeniową podejmowanych przez siebie form doskonalenia, która sprowadza się do 
nabywania wiadomości i sprawności praktycznych, niezbędnych do rozwiązywania 
aktualnych problemów związanych z nauczaniem, wychowaniem i opieką nad dziec-
kiem, głównie o charakterze metodycznym. 

Najmniej liczna grupa badanych (23,4%) wskazała na funkcję rekonstrukcyjną 
doskonalenia swoich kompetencji zawodowych, podkreślając odczuwane potrzeby 
dokonywania zmian w swoim warsztacie pracy (24,8% nauczycieli) oraz podejmo-
wania działań twórczych i innowacyjnych (23,4% ankietowanych). Umacnianie tego 
rodzaju motywacji jest szczególnie pożądane z uwagi na twórczy rozwój nauczyciela 
oraz zależność między kreatywnymi poczynaniami nauczyciela a rozwojem twór-
czych zdolności jego uczniów. Czynnikiem mobilizującym do podejmowania tego 
typu działań w zawodzie nauczycielskim jest dynamika sytuacji, które trzeba rozwią-
zywać. Jak pisze R. Kwaśnica, rozumienie sytuacji edukacyjnej:

[…] to nie tylko empatia (rozumienie ucznia), ale także samorefleksja nauczyciela, 
bezustanna, krytyczna obserwacja siebie, stałe pogłębianie rozumienia swojej roli,  
a także wciąż ponawiany namysł nad istotą wychowania i bezustanne zapytywanie sie-
bie, czy wartości i wiedza, za którymi się opowiadam, i sposób, w jaki je udostępniam 
uczniom, sprzyjają ich rozwojowi, rozwojowi każdego z nich z osobna, czy też rozwój ten  
ograniczają (Kwaśnica, 2006, s. 303). 

Nową rzeczywistość szkolną będzie potrafił kształtować nauczyciel, który nie tylko 
jest gruntownie wykształcony, ale przede wszystkim umiejący reagować na zmien-
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ność warunków pracy, otwarty na dialog, posiadający kompetencje kreatywne, auto-
nomiczny, refleksyjny, rozumiejący idee przemian społecznych i umiejący je transpo-
nować na rzeczywistość edukacyjną (Adamek i Bałachowicz, 2013).

ZAKOŃCZENIE

W kontekście przedstawionych w niniejszym opracowaniu wyników badań zaznacza 
się potrzeba humanistycznego i aksjologicznego zorientowania doskonalenia zawo-
dowego nauczycieli, które powinno być ukierunkowane na rozwój ich osobowości, 
na system wartości, motywy działań innowacyjno-twórczych, na kształtowanie umie-
jętności dokonywania samoanalizy i samodoskonalenia, a nie tylko na zawodowo 
znaczącą wiedzę i umiejętności (Prokopiuk, 1997). Z powodu niepowtarzalności sy-
tuacji edukacyjnych i z racji komunikacyjnego charakteru pracy nauczycielskiej przy-
gotowanie do tej pracy pozostaje niekompletne i wciąż w procesie rozwoju. Analiza 
wyników przeprowadzonych badań skłania do refleksji, iż w działaniach badanych 
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej nad doskonaleniem swoich kompetencji zawo-
dowych dominuje jednak nastawienie na realizację instrumentalnych celów edukacji. 
O technicznym, instrumentalnym wymiarze doskonalenia zawodowego nauczycieli 
świadczy duży udział form doskonalących ich warsztatowo-metodyczne umiejęt-
ności w postaci szkoleń rad pedagogicznych, konferencji metodycznych, warszta-
tów organizowanych na terenie szkoły lub poza nią czy czytelnictwa czasopism lub 
stron internetowych o tematyce związanej z metodyką nauczania na etapie wczesnej 
edukacji. Optymizm budzi deklaracja nauczycieli wyrażająca się w potrzebie posze-
rzania i uzupełniania wiedzy i umiejętności w celu poprawy jakości swojej pracy  
dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej.

W obecnej rzeczywistości i jej kontekście społeczno-kulturowym instrumentalne 
podejście nauczyciela do swoich kompetencji zawodowych, wsparte głównie na ra-
cjonalizmie technologicznym, na systemie norm, zasad metodycznych, instrukcji, 
wzorów i „niezawodnych” reguł postępowania dydaktycznego, nie jest wystarczające. 
Doskonalenie kompetencji zawodowych powinno być formą inwestowania przez na-
uczycieli w rozwój osobisty i zawodowy. Wymaga to od nauczycieli trafnego wyboru 
form, treści i sposobów dalszej pracy nad sobą (Kowolik, 2011). 
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ZAANGAŻOWANIE NAUCZYCIELI EDUKACJI 
WCZESNOSZKOLNEJ W DOSKONALENIE KOMPETENCJI 

ZAWODOWYCH. KOMUNIKAT Z BADAŃ

Słowa kluczowe: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, kompetencje, doskonalenie 

Streszczenie: We współczesnym podejściu do kompetencji zawodowych nauczyciela zaznacza 
się wyraźne odejście od modelu behawioralnego, zgodnie z którym kompetencje mają cha-
rakter instrumentalny i decydują o sprawności działania, na rzecz modelu humanistycznego  
i transgresyjnego, w których nauczyciel posiada zdolność kreowania swojej osobowości i swo-
ich relacji ze światem zewnętrznym. Ze względu na specyfikę zawodu nauczyciela jego wiedza, 
umiejętności i postawy podlegają nieustannej weryfikacji i wymagają doskonalenia. W ni-
niejszym opracowaniu przedstawiono wyniki badań sondażowych nad zaangażowaniem na-
uczycieli edukacji wczesnoszkolnej w doskonalenie ich własnych, zawodowych kompetencji.

EARLY SCHOOL EDUCATION TEACHERS’ INVOLVEMENT 
IN IMPROVING THEIR PROFESSIONAL SKILLS.  

REPORT ON THE STUDY

Keywords: teacher of early school education, skills, improving 

Abstract: In the modern approach to the professional competence of a teacher we mark  
a clear departure from the behavioral model, where the competences are instrumental and 
determine the efficiency of actions, to the humanistic and transgressive models, according 
to which the teacher has the ability to create their personality and their relations with the 
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outside world. Due to the nature of the teaching profession, teacher’s knowledge, skills and 
attitudes are subject to constant verification and hence require improvement. The following 
study presents the results of survey researches on the involvement of early school education 
teachers in improving their own professional competence.
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WZAJEMNE RELACJE MIĘDZY POCZUCIEM HUMORU, 
STRESEM I WYPALENIEM ZAWODOWYM NA 

PRZYKŁADZIE BADAŃ W GRUPIE NAUCZYCIELI

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów nad Humorem jest organizacją, któ-
ra zrzesza badaczy z różnych dziedzin, w tym również psychologów. Według 

naukowców zajmujących się tym zagadnieniem poczucie humoru spełnia ważne role  
w życiu człowieka i wskazuje się na jego społeczne, poznawcze i emocjonalne funkcje. 
Martin definiuje trzy psychologiczne funkcje humoru: poznawcze i społeczne skutki 
pozytywnych emocji; humor jako formę komunikacji społecznej; oraz obniżanie na-
pięcia i stosowanie humoru jako strategii zaradczej.

Czym więc jest poczucie humoru? Potocznie rozumiany humor to przede wszyst-
kim „chwilowy stan usposobienia; dobry nastrój”. Szymczak uważa, że dobry humor 
to „zdolność dostrzegania zabawnych stron życia, traktowanych zazwyczaj z wyrozu-
miałością i pobłażliwością” (Szymczak, 1994, s. 758). Martin zaś twierdzi, że „humor 
jest uniwersalną ludzką aktywnością, której każdy człowiek doświadcza wielokrotnie 
w ciągu dnia, niezależnie od społecznego kontekstu” (Martin, 2007, s. 35).

Analizując dostępną literaturę przedmiotu, należy wskazać, że do podstawowych 
elementów poczucia humoru można zaliczyć: 

1. Kreatywne zdolności do tworzenia humoru.
2. Skłonność do zabawy.
3. Umiejętność wykorzystywania humoru w sytuacjach społecznych.
4. Dostrzeganie i docenianie komizmu.
5. Umiejętność wykorzystywania humoru jako mechanizmu zaradczego.

Słynny psychoanalityk Zygmunt Freud uważał humor za jeden z najskuteczniej-
szych mechanizmów obronnych (Freud, 1905), natomiast Maslow i Allport podkre-
ślali, że osoby o nieagresywnym poczuciu humoru, które potrafią żartować z siebie 

*   Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu.
**  Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu.
*** Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu. 
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przy jednoczesnej akceptacji własnej osoby, charakteryzują się zdrową i dojrzałą 
osobowością (Maslow, 1954; Allport, 1961).

A zatem humor jest bardzo ważnym aspektem funkcjonowania człowieka, wyra-
żającym się takim rodzajem interakcji, która staje się wręcz pewną metodą, wykorzy-
stywaną przez jednostkę do osiągnięcia społecznie akceptowanych celów. Stąd humor 
może być umiejętnością wywierania wpływu na innych lub formą komunikacji, któ-
rej posiadanie podnosi atrakcyjność człowieka oraz jego relacji interpersonalnych.

Według przeprowadzonych badań poczucie humoru pozwala nam „zachować 
twarz w sytuacji trudnej”. „Twarz” jest w tym ujęciu wewnętrznym obrazem osoby 
podlegającym społecznej ocenie. Gdy człowiek znajduje się w niezręcznej bądź za-
wstydzającej sytuacji, poczucie humoru staje się więc taktyką, która pozwala ochro-
nić ten wewnętrzny obraz przed negatywną oceną społeczną. 

Psychologia komunikacji poczucie humoru spostrzega jako narzędzie ułatwiające na-
wiązywanie kontaktów interpersonalnych. Psychologia osobowości podaje, że jednostki 
o dużym poczuciu humoru uważane są za bardziej interesujące, inteligentne, sprytne, 
bardziej aktywne w działaniu i zdecydowanie mniej narzekające. Osoby takie są rów-
nież uważane za bardziej otwarte na doświadczenia i stabilne emocjonalnie. Te dane 
jednoznacznie świadczą o tym, że poczucie humoru jest społecznie pożądaną cechą; to 
właśnie poczucie humoru sprawia, że trudne sytuacje życiowe zaczynają być odbierane 
nie w kategoriach zagrożenia, ale w kategoriach pozytywnego wyzwania.

Dla celów niniejszego opracowania przyjęto za Thorsonem i Powellem (1993), że 
poczucie humoru jest konstruktem wieloaspektowym, składającym się z następują-
cych elementów: kreatywnych zdolności do tworzenia humoru, skłonności do zaba-
wy, umiejętności wykorzystywania humoru w sytuacjach społecznych, dostrzegania 
i doceniania komizmu oraz umiejętności wykorzystywania humoru jako mechani-
zmu zaradczego. Do tak zdefiniowanego pojęcia poczuciu humoru autorzy stworzyli 
„Wielowymiarową Skalę Poczucia Humoru”, która ocenia zarówno ogólny poziom 
poczucia humoru, jak i poziom w każdej ze skal. 

W literaturze poświęconej tematyce stresu i wypalenia zawodowego można wy-
różnić szereg syndromów wypalenia zawodowego, które Pani Stanisława Tucholska 
(2003, s. 43) zebrała w pięć grup:

• wyczerpanie fizyczne; 
• obniżenie aspiracji;
• bezradność;
• spadek pozytywnych uczuć;
• wyobcowanie.

Większość badaczy zajmujących się pracą nauczycieli zgodnie przyznaje, że zawód 
nauczyciela należy do trudnych i silnie obciążających profesji. Praca nauczyciela jest 
zawodem społecznym, w szczególny sposób związanym z doświadczaniem stresu. Jak 
pisze Ogińska-Bulik:
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pełnione przez pedagoga role wymagają bliskiego kontaktu interpersonalnego, dużego 
zaangażowania osobistego, czujnego, troskliwego i odpowiedzialnego kontaktowania 
się z uczniami i ich rodzicami, co sprawia, że jest to zawód absorbujący psychicznie  
i wyczerpujący (Ogińska-Bulik, 2006, s. 53).

 METODOLOGIA BADAŃ 

CEL, HIPOTEZY I METODY ZASTOSOWANE W BADANIU

Biorąc powyższe pod uwagę, autorzy niniejszego artykułu zadali sobie pytanie: 
jaki jest rzeczywisty wpływ poczucia humoru na stres w grupie zawodowej  
nauczycieli?

W związku z tym do celów badawczych zaprojektowano następujące hipotezy:
H1. Osoby o wysokim poziomie poczucia humoru rzadziej doświadczają syndro-
mu wypalenia zawodowego. 
H2. Poczucie humoru istotnie koreluje z niskimi wynikami w skali  
depersonalizacji.
H3. Osoby o wysokich wynikach w czynniku „Tworzenie humoru i stosowanie 
go do celów społecznych” charakteryzują się niskim ogólnym poziomem wypale-
nia zawodowego.
H4. Osoby, które potrafią doceniać humor, rzadziej doświadczają wypalenia za-
wodowego.
W celu weryfikacji postawionych hipotez zastosowano następujące narzędzia ba-

dawcze: aby określić stopień wypalenia zawodowego, użyto Inwentarza Wypalenia 
Zawodowego MBI autorstwa Ch. Maslach (1996). Kwestionariusz ten składa się  
z trzech zaproponowanych przez Maslach skal: Wyczerpania Emocjonalnego, Deper-
sonalizacji, Obniżonego zadowolenia z osiągnięć osobistych. Natomiast ocenę po-
czucia humoru i jego komponentów przeprowadzono za pomocą Wielowymiarowej 
Skali Poczucia Humoru MSHS autorstwa Thorsona i Powella w polskiej adaptacji 
Klinowskiej (2004).

Badania zostały przeprowadzone w pięciu losowo dobranych szkołach znajdują-
cych się na terenie Małopolski. W badaniu wzięli udział nauczyciele Szkoły Pod-
stawowej nr 18 i Szkoły Podstawowej nr 20 w Nowym Sączu oraz nauczyciele pra-
cujący w Liceach Ogólnokształcących nr 1, nr 2 i nr 4 w Nowym Sączu. Zbadano  
103 nauczycieli, przy czym 73% grupy badawczej stanowiły kobiety (N = 75), a 27%  
(N = 28) mężczyźni. Dysproporcja płci wynika ze specyfiki zawodu nauczyciela,  
w którym częściej pracują kobiety. Badania przeprowadzono w dwóch typach 
szkół. W szkołach podstawowych przebadano 51 osób, kobiety stanowiły tam aż 
86% grupy badawczej. Grupa badanych w liceach ogólnokształcących liczyła  
52 osoby i była bardziej zrównoważona – kobiety stanowiły 56%, a mężczyźni  
34% osób badanych.
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Grupa badawcza była zróżnicowana pod względem wieku osób badanych. Naj-
młodsza z badanych osób miała 25 lat, a najstarsza 70. Najliczniejszą grupę kobiet 
stanowiły nauczycielki w wieku 41–45 lat i w wieku 46–50 lat, a najliczniejszą grupę 
mężczyzn stanowili nauczyciele powyżej 50 roku życia (zob. ryc. 1). Kolejną cechę 
różnicującą badanych stanowił staż pracy (ryc. 2). W grupie badawczej znajdowały 
się zarówno osoby z rocznym doświadczeniem, jak i nauczyciele ze stażem powyżej 
30 lat. W grupie badanych 64% osób pozostawało w związkach małżeńskich, a 36% 
osób zadeklarowało stan wolny. Ostatnią cechą charakteryzującą badanych był po-
ziom wykształcenia (ryc. 3). Wszyscy nauczyciele biorący udział w badaniu posiadali 
stopień magistra.

Ryc. 1. Rozkład wiekowy grupy badawczej
Źródło: opracowanie własne. 

Ryc. 2. Długość stażu pracy w grupie badanych nauczycieli 
Źródło: opracowanie własne. 
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Ryc. 3. Stan cywilny badanych
Źródło: opracowanie własne.

ANALIZA OTRZYMANYCH WYNIKÓW BADAŃ

Celem przeprowadzonych badań było zweryfikowanie postawionych wyżej hipotez 
dotyczących współzależności między stresem, wypaleniem zawodowym i poczuciem 
humoru. W tabeli 1 przedstawiono opisowe statystyki dla wyników w kwestionariu-
szu MBI. W tabeli 2 umieszczono statystki opisowe dla kwestionariusza MBI, przy 
N = 103. W tabeli 3 zaprezentowano statystyki opisowe dla wyników Wielowymia-
rowej Skali Poczucia Humoru. 

Tab. 1. Statystyki opisowe dla wyników

PEŁEN OPIS SKAL Średnia Nazwa kwestionariusza
MBI-A-u 2,186505 1,162375
MBI-B_u 1,427184 1,022511
MBI-C-u 1,791165 0,791014

MBI-WO_u 1,86922 0,843928

Źródło: opracowanie własne.
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Tab. 2. Statystki opisowe dla kwestionariusza MBI kwestionariuszu MBI (N = 103)

Nazwa  
kwestionariusza Pełna nazwa skali Zastosowany skrót

MBI

Wyczerpanie psychiczne MBI-A

Cynizm/Depersonalizacja MBI-B

Brak poczucia osiągnięć MBI-C

Wynik ogólny MBI-WO

Źródło: opracowanie własne.

Tab. 3. Statystyki opisowe dla WSPH (N = 103)

PELEN OPIS SKAL Średnia Odchylenie standardowe

H-spol_u 2,327670 0,791044
H-adapt_u 2,762427 0,679213
H-doc_u 2,922136 0,708942

H-negat_u 2,624272 0,808143
H_WO_u 2,566990 0,600925

Źródło: opracowanie własne.

Tab. 4. Skróty stosowane w analizach statystycznych

Nazwa  
kwestionariusza Pełna nazwa skali Zastosowany skrót

WSHP

Tworzenie humoru i używanie go  
do celów społecznych H-społ.

Stosowanie humoru jako narzędzia adapta-
cyjnego i mechanizmu radzenia sobie  

ze stresem
H-adapt.

Docenianie humoru i humorystów H-doc.
Negatywne postawy wobec humoru  

i humorystów H-negat.

Wynik ogólny H-WO
Źródło: opracowanie własne.

W zakresie poczucia humoru zaobserwowano różnice między kobietami a mężczy-
znami, które zaprezentowano na rycinie 4. 
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Ryc. 4. Różnice płciowe w zakresie poczucia humoru ze względu na czynnik płci
Źródło: opracowanie własne.

Kobiety osiągają niższe wyniki w zakresie poczucia humoru od mężczyzn, przy czym 
różnice te są istotne dla skali H-społ. (Tworzenie humoru i używanie go celów spo-
łecznych) (p = 0,00005) i dla wyniku ogólnego (p = 0,0008). Różnica w zakre-
sie społecznego wykorzystywania humoru potwierdza się w prowadzonych współ-
cześnie badaniach nad różnicami płciowymi w zakresie poczucia humoru. Należy 
przypuszczać, że różnica między kobietami i mężczyznami w skali H-społ. może 
wynikać z odmienności celów, do których humor jest wykorzystywany w relacjach  
interpersonalnych. 

PORÓWNANIE NAUCZYCIELI SZKÓŁ  
PODSTAWOWYCH I LICEÓW 

Typ szkoły nie różnicował w sposób istotny wyników w zakresie poczucia humoru. 
Istotna statystycznie różnica wystąpiła w zakresie wypalenia zawodowego. Analizy 
ujawniły, że nauczyciele szkół podstawowych uzyskali wyższe wyniki w zakresie ska-
li wyczerpania psychicznego niż nauczyciele liceów. Istotność tej różnicy wynosiła  
p = 0,013. Pozostałe różnice, widoczne na rycinie 5, nie są istotne statystycznie.
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Ryc. 5. Różnice w zakresie wypalenia zawodowego między nauczycielami szkół  
podstawowych i liceów
Źródło: opracowanie własne. 

PORÓWNANIE GRUP SKRAJNYCH

Na podstawie wyniku ogólnego w WSPH wyodrębniono dwie grupy skrajne. Do 
jednej grupy zaliczono osoby charakteryzujące się wysokim poziomem poczucia 
humoru (H-W), liczyła ona 28 osób. Grupę drugą stanowiły osoby o niskim po-
czuciu humoru (H-N). W grupie o niskim poczuciu humoru znalazło się 29 osób 
(tabela 5).

Tab. 5. Liczebność grup skrajnych

H-W H-N

Liczba 28 29
% 27% 28%

Źródło: opracowanie własne.

Następnie grupy te porównano pod względem wyników otrzymywanych w zakresie 
skal i wyniku ogólnego MBI (rycina 6). Osoby obdarzone dużym poczuciem humo-
ru osiągają znacznie niższe wyniki w kwestionariuszu MBI, zarówno w wyniku ogól-
nym, jak i poszczególnych skalach. Wyniki te bardzo wyraźnie potwierdzają hipotezę 
pierwszą (H1) – Osoby o wysokim poziomie poczucia humoru rzadziej doświadczają 
syndromu wypalenia zawodowego – i wskazują, że osoby o wysokim poczuciu hu-
moru rzadziej doświadczają wypalenia zawodowego. 
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Ryc. 6. Porównanie grup o niskim i wysokim poczuciu humoru
Źródło: opracowanie własne  

Należy zwrócić uwagę, że różnice występujące między grupami skrajnymi charak-
teryzują się wysoką istotnością, co prezentuje poniższa tabela. Najbardziej znacząca 
różnica dotyczy skali MBI-C, czyli „Braku poczucia osiągnięć”.

Tab. 6. Porównanie grup skrajnych pod względem wyników MBI

Średnia Średnia p

H-N H-W

MBI-A-u 2,716552 1,599286 0,000313
MBI-B_u 1,875862 0,907143 0,000212
MBI-C-u 2,352414 1,149286 0,000000

MBI-WO_u 2,391379 1,277143 0,000001
Źródło: opracowanie własne.

Tab. 7. Skróty stosowane w analizach statystycznych

Nazwa  
kwestionariusza Pełna nazwa skali Zastosowany  

skrót

MBI

Wyczerpanie psychiczne MBI-A

Cynizm/Depersonalizacja MBI-B

Brak poczucia osiągnięć MBI-C

Wynik ogólny MBI-WO
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Nazwa  
kwestionariusza Pełna nazwa skali Zastosowany  

skrót

WSHP

Tworzenie humoru i używanie go do celów społecznych H-społ.

Stosowanie humoru jako narzędzia adaptacyjnego  
i mechanizmu radzenia sobie ze stresem

H-adapt.

Docenianie humoru i humorystów H-doc.

Negatywne postawy wobec humoru i humorystów H-negat.

Wynik ogólny H-WO

Źródło: opracowanie własne.

ANALIZA KORELACJI

Celem weryfikacji pozostałych hipotez (H2–H4) przeprowadzono analizę korelacji 
wyników badanych w zakresie MBI i WSHP. W tabeli 8 znajdują się otrzymane wy-
niki, które wyraźnie wskazują na współzmienność wyników. Analiza ta potwierdziła 
prawdziwość hipotez H1, H2, H3 i H4. Umiarkowanie silna korelacja ujemna wy-
stępuje między wynikiem ogólnym MBI a skalą H-społ., H-adapt. oraz wynikiem 
ogólnym WSPH. Słabsza, ale wciąż istotna korelacja zachodzi między wynikiem 
ogólnym MBI a skalą H-doc. Najsilniejsze korelacje zachodzą między skalą MBI-C 
(Brak poczucia osiągnięć) a skalami H-społ., H-adapt., H-doc. oraz wynikiem ogól-
nym WSPH. Korelacje dla skali MBI-C są silniejsze od korelacji zachodzących dla 
wyniku ogólnego MBI. 

Tab. 8. Korelacje wyników MBI i WSPH

H-spol H-adapt H-doc H-negat H-WO

MBI-A

korelacja  
Pearsona -,384** -,367** -,299** -,295** -,447**

istotność  
(dwustronna) ,000 ,000 ,002 ,002 ,000

N 103 103 103 103 103

MBI-B

korelacja  
Pearsona -,375** -,401** -,248* -,221* -,432**

istotność  
(dwustronna) ,000 ,000 ,012 ,025 ,000

N 103 103 103 103 103
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H-spol H-adapt H-doc H-negat H-WO

MBI-C

korelacja  
Pearsona -,561** -,482** -,432* -,187 -,592**

istotność  
(dwustronna) ,000 ,000 ,000 ,059 ,000

N 103 103 103 103 103

MBI-WO

korelacja  
Pearsona -,511** -,481** -,384** -,291** -,572**

istotność  
(dwustronna) ,000 ,000 ,000 ,003 ,000

N 103 103 103 103 103
Źródło: opracowanie własne.  

Analiza skupień również potwierdza postawione hipotezy, ze względu na ogra-
niczoną objętość niniejszego opracowania nie dokonano prezentacji wyników. 

ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ POD KĄTEM  
WERYFIKACJI POSTAWIONYCH HIPOTEZ

Przeprowadzone badania wykazały, że istnieje silny związek między poczuciem humo-
ru (H-WO), a poziomem wypalenia zawodowego. Osoby o wysokim poczuciu hu-
moru osiągają znacząco niższe wyniki ogólne w zakresie wypalenia zawodowego oraz 
niemal dwukrotnie niższe wyniki w zakresie wyczerpania psychicznego, depersonali-
zacji i braku poczucia osiągnięć. Korelacja wyniku ogólnego WSPH oraz wszystkich 
skal MBI wykazała, że u osób o wysokim poczuciu humoru wynik ogólny wypalenia 
zawodowego charakteryzuje się szczególnie niskim wyczerpaniem psychicznym, de-
personalizacją i brakiem osiągnięć, co daje nam prawo do wyciągnięcia wniosku, iż 
wysokie poczucie humoru w sposób istotny przeciwdziała potencjalnym negatywnym 
skutkom wypalenia zawodowego.

Bardzo znaczące są wyniki w zakresie skali MBI-C (brak poczucia osiągnięć), które 
wskazują, że osoby o wysokim poczuciu humoru zdecydowanie rzadziej odczuwają 
brak osiągnięć. Wynik ten potwierdzają dotychczasowe badania, które wykazały, że 
osoby obdarzone poczuciem humoru mają bardziej pozytywny obraz siebie niż oso-
by go pozbawione. Osoby o dużym poczuciu humoru znacznie częściej odbierają 
sytuacje stresujące w kategoriach pozytywnego wyzwania. Zależność ta przejawia się 
również wyższą samooceną osób o dużym poczuciu humoru, większą stabilnością 
emocjonalną tych osób, spójnością ja realnego i idealnego oraz trwałością obrazu 
siebie w czasie.

Dalsze analizy statystyczne wykazały kolejne związki między skalami MBI  
i WSPH. Zgodnie z wynikami istnieje ujemna korelacja między wynikami  
w H-społ. a wynikami w MBI-A, MBI-C i MBI-WO. Oznacza to, że osoby, które 
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osiągają wysokie wyniki w tworzeniu humoru i stosowaniu go do celów społecz-
nych, osiągają niższe wyniki w zakresie wyczerpania psychicznego, poczucia braku 
osiągnięć i ogólnym wypaleniu zawodowym. Wydaje się zatem, że osoby dowcipne, 
zabawne, potrafiące w żartobliwy sposób odwrócić trudną sytuację rzadziej wypa-
lają się zawodowo. Należy zauważyć, że osoby osiągające wysokie wyniki w zakresie 
H-społ. można potocznie określić jako „dusze towarzystwa”. Zatem być może osoby 
te dzięki swojemu poczuciu humoru mogą łatwiej nawiązywać kontakty i posiadają 
szersze grono znajomych niż osoby o niskich wynikach w tym zakresie. 

Kolejny ważny wniosek wzmacniający hipotezę (H3) daje przesłanki do poszerzo-
nej konkluzji w postaci stwierdzenia o występowaniu zależności między stosowaniem 
humoru jako strategii radzenia sobie ze stresem a poziomem wypalenia zawodowego. 
Badania wykazały, że osoby, które wykorzystują poczucie humoru jako mechanizm 
radzenia sobie ze stresem osiągają znacząco niższe wyniki w zakresie depersonalizacji, 
poczucia braku osiągnięć i wyniku ogólnego. Wynik ten może wskazywać na me-
chanizm, w którym poczucie humoru może być efektywną strategią radzenia sobie  
w sytuacjach stresowych. Poczucie humoru pozwala zatem jednostce na konfrontację 
z trudną sytuacją, ale nie w sposób bezpośredni, co chroni ją przed działaniem nega-
tywnych emocji. Z kolei obrócenie sytuacji trudnej w żart wymaga od jednostki kon-
troli własnych emocji, co może być uznane za emocjonalnie zorientowaną strategię 
radzenia sobie ze stresem. Słaba korelacja między humorem, jako strategią zaradczą,  
a wyczerpaniem psychicznym może być spowodowana koniecznością intelektualnej 
aktywności osoby wykorzystującej żarty do osłabienia sytuacji stresowych. Ozna-
czałoby to, że osoba, która często wykorzystuje humor jako mechanizm obronny 
w sytuacji stresowej, nie będzie osiągała niższych wyników w zakresie wyczerpania 
psychicznego gdyż strategia ta wymaga zaangażowania zarówno emocjonalnego, jak 
i intelektualnego.

Zakładano również, że osoby doceniające humor i humorystów H4 (WSHPH-
-negat – Negatywne postawy wobec humoru i humorystów) będą osiągały niższe 
wyniki ogólne w zakresie wypalenia zawodowego. Badania wykazały jednak, że 
choć zachodzi taka korelacja, to jest ona słaba. Osoby, które potrafią dostrzec ab-
surdy życia, docenić komizm sytuacji oraz pozytywnie oceniają osoby o dużym po-
czuciu humoru, rzadziej odczuwają brak osiągnięć. Być może dzieje się tak, gdyż 
osoby te, dzięki swojemu poczuciu humoru, w sposób bardziej pozytywny oceniają 
rzeczywistość i zachodzące w ich życiu wydarzenia. Dostrzegają absurd i komizm  
w przeżywanej obecnie sytuacji stresującej, minimalizując tym samym negatywną siłę 
oddziaływania stresora.
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PODSUMOWANIE

Poczucie humoru, choć nie jest w psychologii nowym zagadnieniem, to stosunkowo 
od niedawna cieszy się zwiększonym zainteresowaniem badaczy. Celem niniejszych 
badań było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: czy poczucie humoru może wpły-
wać na poziom wypalenia zawodowego na przykładzie grupy zawodowej nauczycieli? 
Główna hipoteza, o pozytywnym wpływie poczucia humoru na wypalenie zawo-
dowe, została potwierdzona wynikami badań własnych. Okazuje się, że osoby, któ-
re wykorzystują poczucie humoru, by osiągnąć cele społeczne, stosują humor jako 
mechanizm obronny oraz potrafią docenić poczucie humoru innych, rzadziej do-
świadczają syndromu wypalenia zawodowego. Przeprowadzone badania przyniosły 
nie tylko interesujące wskazówki dla programów profilaktyki wypalenia, ale także dla 
efektywności pracy nauczycieli. Osoby, u których syndrom wypalenia nie występuje, 
przywiązują większą uwagę do sposobu prowadzenia zajęć, są lepiej przygotowane 
i łatwiej radzą sobie z trudnościami w klasie. Odpowiednia doza humoru w czasie 
zajęć lekcyjnych pomaga nie tylko nauczycielom zachować równowagę psychiczną, 
ale także uczniom lepiej przyswoić materiał.

Wyniki badań własnych jednoznacznie wskazują, że poczucie humor może obni-
żać stres związany z pracą. Należy zatem zwrócić uwagę na wykorzystywanie humo-
ru w programach profilaktyki wypalenia zawodowego. Poczucie humoru może być 
szczególnie ważne dla nauczycieli pracujących w szkołach specjalnych lub placów-
kach dla trudnej młodzieży. Poziom wypalenia zawodowego jest wśród tych nauczy-
cieli bardzo wysoki, a okazje do śmiechu zdarzają się prawdopodobnie rzadziej niż 
w szkołach tradycyjnych. Dlatego też zwrócenie uwagi nauczycieli na konieczność 
dostrzegania tych aspektów zawodowego funkcjonowania, które mogą być uznane za 
zabawne, jest istotną wskazówką profilaktyczną.
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WZAJEMNE RELACJE MIĘDZY POCZUCIEM HUMORU, 
STRESEM I WYPALENIEM ZAWODOWYM NA 

PRZYKŁADZIE BADAŃ W GRUPIE NAUCZYCIELI

Słowa kluczowe: humor, poczucie humoru, stres, wypalenie zawodowe, mechanizmy obron-
ne, profilaktyka, uczeń, nauczyciel

Streszczenie: Poczucie humoru, choć nie jest w psychologii nowym zagadnieniem, to sto-
sunkowo od niedawna cieszy się zwiększonym zainteresowaniem badaczy. Celem przepro-
wadzonych badań była odpowiedź na pytanie, czy poczucie humoru może wpływać na po-
ziom wypalenia zawodowego? Postawiono pytania badawcze, które następnie sprowadzono 
do szczegółowych hipotez. Główna hipoteza o pozytywnym wpływie poczucia humoru na 
wypalenie zawodowe została potwierdzona wynikami badań własnych. Okazuje się, że osoby, 
które wykorzystują poczucie humoru, by osiągnąć cele społeczne, stosują humor jako mecha-
nizm obronny oraz potrafią docenić poczucie humoru innych, rzadziej doświadczają syndro-
mu wypalenia zawodowego. Rezultaty te wskazują, że osoby, które są obdarzone poczuciem 
humoru i żartują z pracy, częściej rozpatrują trudności zawodowe w kategoriach zagrożeń. 
Poczucie humoru pozwala na przewartościowanie sytuacji trudnych i umożliwia zmierzenie 
się z problemami, z którymi jednostka nie radzi sobie „na poważnie”. Takie wyniki zdają się 
obalać powszechnie panujące przekonanie, że w pracy powinno zachować się powagę. Wyniki 
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badań jednoznacznie wskazują, że poczucie humoru może obniżać stres związany z pracą. 
Należy zatem zwrócić uwagę na wykorzystywanie humoru w programach profilaktyki wypa-
lenia zawodowego. Poczucie humoru może być szczególnie ważne dla nauczycieli pracujących 
w szkołach specjalnych lub placówka dla trudnej młodzieży. Poziom wypalenia zawodowego 
jest wśród tych nauczycieli bardzo wysoki, a okazję do śmiechu zdarzają się prawdopodobnie 
rzadziej niż w szkołach tradycyjnych.

INTERRELATIONSHIPS BETWEEN HUMOR, STRESS 
AND PROFESSIONAL BURNOUT ON THE BASIS OF THE 

RESEARCH IN A GROUP OF TEACHERS

Keywords: humor, a sense of humor, stress, professional burnout, defense mechanisms, pre-
vention, student, teacher

Abstract: A sense of humor is not a new issue in psychology, but recently it has been a subject 
of more advanced scientific research. The research is aimed at providing a reply to the follow-
ing question: Can sense of humor have an influence on the level of professional burnout? The 
general research problems have been followed by thorough hypotheses. The main hypothesis 
involving the impact of sense of humor on the level of professional burnout was supported 
by own results. It has been stated that people who take advantage of the sense of humor in 
order to achieve social purposes use humor as a defense mechanism and are able to appreciate 
a sense of humor of other people. In addition, they rarely experience the syndrome of profes-
sional burnout. The results indicate that people who have a sense of humor and make fun of 
their job more often examine the difficult situations as a category of threats. A sense of hu-
mor enables to evaluate the difficult situations and deal with them in the way different from  
“a serious approach,” difficult to put into practice. The mentioned research results should 
dispel the myth that at work the serious behavior is to be a rule. The results of research show 
that a sense of humor may lower the level of stress connected with work. The issues of a sense 
of humor are to be included in the burnout prevention programs. A sense of humor can be 
particularly important in special education schools as well as troubled-youth establishments. 
The level of teachers’ burnout is very high and the opportunities for laughing are probably 
less common than in traditional schools.
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OCENA WSTĘPNA EMISJI GŁOSU KANDYDATÓW NA 
NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ  

I PRZEDSZKOLNEJ. KOMUNIKAT Z BADAŃ

WPROWADZENIE

Od kandydata do zawodu nauczyciela wymaga się wielu predyspozycji. Nie-
wątpliwie przydatna będzie tutaj łatwość przyswajania wiedzy, otwartość na 

uczniów, umiejętność zbudowania i zachowania autorytetu. Praca nauczyciela nie-
wiele różni się od pracy aktora: musi on szybko przyswajać i wygłaszać dłuższe 
fragmenty tekstów, ażeby publiczność – w tym przypadku dzieci – nie nudziła się; 
powinien swój przekaz interpretacyjnie wzmocnić, wywołując określone emocje. Nie 
ulega więc wątpliwości, że ma być on przede wszystkim słyszalny, a wypowiadane 
przez niego słowa, frazy, zdania, powinny być bez najmniejszej trudności rozumia-
ne przez uczniów. Można więc powiedzieć, że u genezy nauczycielskiego rzemiosła 
tkwi doskonalenie umiejętnego operowania głosem i kształtowanie wyraźnej wymo-
wy. Te prymarne umiejętności, uzależnione od poprawnej budowy aparatu głoso-
wego, oraz dążenia nauczyciela do poprawy warunków dobrej emisji głosu często 
zostają spychane w cień, traktowane jako oczywiste. Kandydaci na nauczycieli nie 
biorą pod uwagę tego, że głos będzie ich podstawowym narzędziem pracy, bagate-
lizują znaczenie poprawnej emisji głosu. Może właśnie dlatego Mariola Śliwińska- 
-Kowalska pisze, że: 

Wszyscy mówimy dużo i narząd głosu może sprostać niezmiernie wygórowanym wy-
maganiom (np. u śpiewaków), to jednak wśród nauczycieli problemy dotyczące fo-
nacji stają się czasem przyczyną indywidualnych dramatów. W tej szczególnej grupie 
zawodowej problemy tego typu niekiedy leżą nawet u podstaw decyzji o rezygnacji 
pracy w zawodzie (Śliwińska-Kowalska, 1999, s. 5).

Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na potrzebę prowadzenia 
pogłębionych badań nad emisją głosu. Głos stanowi podstawowe narzędzie pracy na-
uczyciela, dlatego autor chciałby zwrócić uwagę na problem braku badań wstępnych 
nad prawidłową emisją głosu przeprowadzanych wśród kandydatów na nauczycieli. 
Odnosząc się do wyników badań własnych, jak również wybranych opracowań na-
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ukowych, autor chciałby przedstawić tezę, że nieprawidłowa emisja głosu kandyda-
tów na nauczycieli staje się jednym z determinantów ich przyszłej pracy. 

ZARYS PODSTAW TEORETYCZNYCH

Pragnąc skupić się na pojęciu emisji głosu mówionego, trzeba przedstawić założenia 
teoretyczne. Podejmując rozważania, należy rozpocząć od opisania terminologicz-
nych podstaw emisji głosu i podjąć próbę ich uściślenia. Próbę zdefiniowania emisji 
głosu podejmowało wielu uczonych. Czesław J. Wojtyński pojęcie to opisuje w na-
stępujący sposób: 

Emisja głosu (łac. emitto = wysyłam, puszczam wolno; emissio = wypuszczenie) – jest 
nauką i sztuką. Nauką, w której zakres wchodzą wszystkie problemy związane z proce-
sem wydobywania głosu, zgodnie z prawami fizjologii oraz wymogami estetycznymi. 
Tymi elementami są: sprawność mięśni wdechowo-wydechowych, praca mięśni krtani 
podczas śpiewu, praca narządu artykulacyjnego oraz zdolność wysyłania impulsów 
ruchowych z odpowiednich pól kory mózgowej do mięśni krtani, do strun głosowych  
w szczególności. […] Emisja głosu jest także sztuką. Sztuką oddziaływania na psychi-
kę, wyobraźnię muzyczną, na wszystko, co jest związane z procesem wydobywania 
głosu (Wojtyński, 1970, s. 3–4).

Powyższa definicja ukazuje nam dwa poziomy, na których emisję głosu rozpatruje jej 
autor, po pierwsze poziom nauki – rozumiany jako uczenie się, kształcenie wokalne, 
poprawne wydobywanie dźwięku uzyskane poprzez szereg ćwiczeń aparatu głoso-
wego. Po drugie na poziomie sztuki – rozumiany jako sztukę oddziaływań pedago-
gicznych, budowanie zaufania pomiędzy nauczycielem i uczniem, umiejętność prze-
kazywania wiedzy i pozytywnego oddziaływania na psychikę i wyobraźnię ucznia. 
Powyższy opis terminu emisja głosu odnosi się do głosu śpiewanego i jest jedynym 
znanym autorowi, który porusza aspekt wpływu wykonywania ćwiczeń oraz, kolo-
kwialnie mówiąc, dobrego nauczyciela na realne postępy ucznia. 

Kolejne definicje będą miały zgoła inny charakter, na przykład według Haliny 
Sobierajskiej: 

Emisja głosu (łac. emissio – wysyłanie, wydawanie) to skoordynowany zespół czynno-
ści oddychania, fonacji, artykulacji i rezonansu (Sobierajska, 1972, s. 46). 

Natomiast Alicja Legieć-Matosiuk oraz Joanna Chacińska wyjaśniają termin emisja 
głosu jako: 

zespoloną czynność oddychania i fonacji w połączeniu ze zjawiskiem rezonansu  
w komorach rezonacyjnych klatki piersiowej i nasady utożsamianej z rezonansem gło-
wy (Legieć-Matosiuk i Chacińska, 1994, s. 20). 

Według autora niniejszego artykułu, są to bardzo uproszczone definicje omawianego 
zagadnienia, nie poruszają one ważnego aspektu, a mianowicie różnicy pomiędzy 

ZN_Pedagogika_2016_13.indb   226 2016-06-02   19:25:35



227Ocena wstępna emisji głosu kandydatów na nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej...

emisją głosu mówionego i śpiewanego, którą próbuje nakreślić Zygmunt Pawłowski, 
konstatując: 

Emisja głosu jest zespołem czynności fonacyjnych, artykulacyjnych i oddechowych 
w połączeniu z funkcją rezonansową komór rezonansowych części twarzowej czaszki, 
krtani i klatki piersiowej. Rozróżniamy emisję mówionego i śpiewanego głosu, a ist-
niejące różnice między nimi są ilościowe, a nie jakościowe. W emisji głosu mówionego 
na plan pierwszy wysuwa się problem akcentów (akcent melodyczny, dynamiczny  
i rytmiczny). Mowa jest związana ze stałą zmiennością akcentów, natomiast w śpiewie 
akcenty są podporządkowane utworowi muzycznemu (Pawłowski, 2009, s. 8). 

Marta Radwańska w odróżnieniu od Zygmunta Pawłowskiego pisze, że: 

Różnice w emisji głosu podczas mowy i śpiewu mają charakter ilościowy oraz jakościo-
wy. Ilościowe właściwości dotyczą poszczególnych cech dźwięku związanych z akustyką 
głosu, a więc wysokością, natężeniem, czasem trwania i barwą. Podczas śpiewu wy-
korzystywana jest bardziej rozległa skala głosu, większe jego natężenie, wytrzymałość 
oraz długość oddechu. Ważne jest też pełniejsze wykorzystanie rezonansu, który nadaje 
głosowi specyficzny blask i nośność. Podczas mówienia natomiast elementy akustycz-
ne zaznaczają się w formie akcentów melodycznych (intonacja głosu), dynamicznych, 
rytmicznych oraz wyrazowych. W słowie mówionym głównym środkiem ekspresji jest 
artykulacja, a więc wymowa. W czasie śpiewu ważniejszym czynnikiem staje się dźwięk 
i jego walory brzmieniowe. Tekst natomiast, choć jest niezależny, pozostaje na drugim 
planie (Radwańska, 2014, s. 79).

Analizując opisane wyżej definicje, zauważyć można różne podejścia do przedsta-
wianego zagadnienia. Wraz z upływem czasu uczeni zaczęli dostrzegać coraz więk-
sze różnice pomiędzy emisją głosu mówionego i śpiewanego, co według autora ni-
niejszego artykułu, jest zrozumiałe, ponieważ prowadzonych jest coraz więcej badań 
wykorzystujących zaawansowany sprzęt medyczny czy też doświadczeń opartych na 
analizie drgań oraz odsłuchowych arkuszy obserwacji, a także przeprowadzone są ba-
dania ankietowe przez specjalistów z tego zakresu. Oczywiste stają się różnice ilościowe  
w zależności od rodzaju śpiewu (klasyczny, rozrywkowy, poezja śpiewana, kabareto-
wy, rokowy, metal itp.). Będą one większe lub mniejsze: ekstremalne pomiędzy mową  
a śpiewem klasycznym; duże mogą występować pomiędzy mową a śpiewaniem rozryw-
kowym czy rokowym (zależne jest to od umiejętności wokalisty); natomiast stosun-
kowo małe między mową a śpiewaniem kabaretowym, jak również poezją śpiewaną. 

W trakcie śpiewu, w porównaniu z mową, następują: intensyfikacja oddechu 
(appogio), większe otwarcie (opuszczenie krtani wraz z podniesieniem podniebienia 
miękkiego) i wyższa pozycja głosu, co w konsekwencji prowadzi do wykorzystania 
szerokiej skali głosu, natężenia dźwięku i możliwości jego kontrolowania oraz zmia-
ny, jak również długości wykonywanej frazy. 

Wieloletnia praktyka w zawodzie śpiewaka operowego, nauczyciela śpiewu solo-
wego, jak również wykładowcy emisji głosu mówionego oraz możliwość obserwacji, 
rozmów i porównań zarówno w środowisku śpiewaczym, jak i nauczycielskim po-
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zwala autorowi na wysunięcie stwierdzenia, że emisja głosu mówionego postawio-
nego* (Tarasiewicz, 2003, s. 13) jest ściśle powiązana z prawidłowo wykształconym  
i rozwiniętym narządem głosu i słuchu, stanem psychofizycznym i zharmonizowanym 
funkcjonowaniem podparcia oddechowego, fonacji charakteryzującej się synergicz-
nym działaniem systemu krtaniowego i oddechowego, aparatu artykulacyjnego oraz 
przestrzeni rezonacyjnych. Intensyfikacja wszystkich czynności jest mniejsza niż pod-
czas prawidłowej emisji głosu śpiewanego.

METODY BADAŃ NARZĄDU GŁOSU   

Podstawowym badaniem narządu głosu jest szczegółowy wywiad, w którym powinny 
zostać określone: 

• zasadnicze objawy związane z aktywnością głosową;
• stan hormonalny (ewentualne leczenie hormonami);
• objawy reakcji alergicznych; 
• schorzenia ogólne; 
• niezdrowe nawyki (podnoszenie głosu, palenie papierosów);
• warunki w środowisku pracy;
• dotychczasowe leczenie, rehabilitacja foniatryczna. (Śliwińska-Kowalska, 

1999; Obrębowski, 2008; Zaleska-Kręcicka, Kręcicki i Wierzbicka, 2004).
Kolejnym badaniem jest subiektywna ocena głosu, w której najczęściej stosowaną 

jest skala oceny GRABAS, mająca 4-stopniową skalę nasilenia zaburzeń (głos nor-
malny fizjologiczny, lekka zmiana, mieran zmiana, zmiana ciężka nasilona) i opiera-
jąca się na pięciu parametrach:

• stopień chrypki;
• szorstkość głosu;
• głos chuchający;
• głos słaby asteniczny;
• głos napięty, hiperfunkcyjny.

W dalszej kolejności możemy zaobserwować:
• napięcia mięśni szyi, krtani, głowy oraz nadmiernego wypełnienia żył 

szyjnych, co ma ścisły związek ze sposobem tworzenia głosu (swobodny  
lub party);

*  Impostacja głosu – prawidłowe postawienie głosu. W nauce śpiewu są to wszystkie środki służące 
uzyskaniu maksymalnego działania organów uczestniczących w emisji głosu. Celem impostacji gło-
su jest uzyskanie naturalnej emisji, rozszerzenie skali głosowej, zwiększenie siły głosu, wykształcenie  
jego barwy. 
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• ocena nastawienia głosowego (miękkie, twarde, chuchające);
• czas fonacji (badanie polega na fonacji głoski „a” po uprzednim wzięciu wde-

chu, średnia arytmetyczna z kilkukrotnie przeprowadzonego badania powin-
na wynieść 20 sekund);

• próba Gutzmanna – jest to test służący do oceny sprawności zwarcia podnie-
bienno-gardłowego (podczas naprzemiennego wymawiania przez badanego 
głosek „a” oraz „i” badający naprzemiennie uciska i zwalnia ucisk na skrzy-
dełka nosa osoby badanej, natomiast w przypadku stwierdzenia nosowania 
otwartego, podczas ucisku na skrzydełka wyczuwalne są drgania, a głos staje 
się ciemniejszy);

• rejestr głosowy (przewaga rejestru głowowego, przewaga rejestru piersiowe-
go, rejestry wymieszane);

• średnie położenie głosu mówionego, zakres głosu (tessitura) (Śliwińska- 
-Kowalska, 1999; Obrębowski, 2008; Zalesska-Kręcicka, Kręcicki i Wierz-
bicka, 2004).

Kolejnym badaniem narządu głosu jest ocena stanu laryngologicznego, na którą 
składa się: 

• wydolność słuchowa (badana szeptem lub audiometrią tonalną);
• drożność nosa (wziernik);
• błona śluzowa nosa;
• ogniska zapalne (zęby, zatoki przynosowe, migdałki podniebienne gardłowy);
• natężenie głosu przed i po obciążeniu;
• fałdy głosowe (barwa, gładkość powierzchni, napięcie, ruchomość w stawach 

pierścienno-nalewkowych, konfigurację nagłośni, różnice poziomu fałdów, 
stopień zwarcia fonacyjnego itp.) (Śliwińska-Kowalska, 1999; Obrębowski, 
2008; Zalesska-Kręcicka, Kręcicki i Wierzbicka, 2004).

Badanie laryngologiczne ukazujące fałdy głosowe wykonuje się przy użyciu luster-
ka krtaniowego, laryngoskopu lupowego, fiberoskopu, wideostroboskopu. Do bar-
dziej zaawansowanych badań należą: tomografia fonacyjna krtani w rzucie przednio- 
-tylnym, laryngografia z użyciem środka cieniującego, laryngotomografia kompute-
rowa oraz laryngotomografia rezonansu magnetycznego (Śliwińska-Kowalska, 1999; 
Obrębowski, 2008; Zalesska-Kręcicka, Kręcicki i Wierzbicka, 2004).

OPIS KONCEPCJI BADAŃ

Na prawidłową emisję głosu mówionego wpływ ma wiele czynników. Wśród nich 
wyróżnić można czynniki związane z poprawnym funkcjonowaniem narządu głosu 
i słuchu, kondycję psychofizyczną oraz współdziałanie aparatu oddechowego, fona-
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cyjnego, artykulacyjnego i rezonansowego. W celu poznania stanu początkowego 
emisji głosu kandydatów na nauczycieli przeprowadzono badania, którymi objęto  
61 osób w wieku 19–21 lat. Byli to studenci Akademii Techniczno-Humani-
stycznej w Bielsku-Białej, pierwszego roku studiów na Wydziale Humanistyczno- 
-Społecznym, kierunku pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, 
którzy nie uczestniczyli jeszcze w zajęciach z emisji głosu. 

W toku badań poszukiwano odpowiedzi na następujące pytania problemowe:
1. Jaka jest kondycja głosowa kandydatów na nauczycieli edukacji wczesnosz-

kolnej i wychowania przedszkolnego?
2. Jaka jest samoocena badanych w zakresie kondycji głosowej? 
3. Czy i w jakim zakresie badani spełniają warunki prawidłowej emisji głosu?

Badania diagnostyczne zostały przeprowadzone w oparciu o następujące metody:
1. Wywiad wstępny, mający na celu uzyskanie od osób badanych informacji 

na temat zdiagnozowanych wcześniej bądź odczuwanych przez samych ba-
danych objawów dotyczących aktywności głosowej, nałogów, ewentualnych 
patologii, leczenia, rehabilitacji.

2. Obserwacja studentów, przeprowadzona podczas fonacji tekstu mówionego 
(narzędzie badawcze opracowane na podstawie skali oceny GRABAS oraz 
subiektywnej oceny emisji głosu).

3. Wywiad końcowy, przeprowadzony w celu oceny kondycji głosowej po wy-
siłku fonacyjnym.

WYNIKI BADAŃ

Na podstawie przeprowadzonego wywiadu wstępnego można stwierdzić, że zaledwie 
5 osób zgłosiło występujące aktualnie objawy chorobowe w zakresie nosa, gardła, 
uszu lub krtani. Wśród zgłoszonych dolegliwości znalazły się: katar, chrypka, kaszel. 
W związku z tym osoby te zostały wyeliminowane z przebiegu dalszych badań. Dal-
szym badaniom poddanych zostało 56 osób. Żadna z nich nie zgłosiła, że jest objęta 
leczeniem foniatrycznym czy rehabilitacją głosową. W grupie pozostałych osób bada-
nych prawie połowa (24 osoby, tj. 42,8%) stwierdziła, że stosunkowo często dotykają 
ich dolegliwości związane z chorobami górnych dróg oddechowych w postaci zapa-
lenia gardła, zatok, krtani, rzadziej zapalenia oskrzeli. W subiektywnej ocenie bada-
nych (15 osób, tj. 26,8%) dolegliwości w postaci kaszlu, kichania, trudności w oddy-
chaniu mają podłoże alergiczne. Nałogiem, który pozostaje w bezpośrednim związku 
z kondycją głosową, jest nikotynizm. W grupie badanych 18 osób (tj. 32,1%) pali 
papierosy. Subiektywne dolegliwości ze strony narządu głosu po wysiłku głosowym, 
na przykład chrypkę, zasychanie w gardle, łamanie głosu, kaszel, zgłosiło (12 osób, 
tj. 21,4%). Podsumowując wyniki wywiadu wstępnego, można stwierdzić, że w ba-
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danej grupie kandydatów na nauczycieli samoocena kondycji głosowej kształtuje się 
pozytywnie. Zgłaszane objawy chorobowe czy subiektywne odczucia badanych przy 
właściwej higienie głosu nie powinny wpływać w większym stopniu na prawidłową 
emisję głosu.

Kolejnym, właściwym, etapem badań była obserwacja studentów w trakcie fonacji 
tekstu mówionego. Badanie polegało na tym, że studenci czytali tekst, przygotowany 
wcześniej i spełniający odpowiednie kryteria, to znaczy: o odpowiedniej długości, 
stopniu trudności pod względem artykulacyjnym, wymagający intonacji od piano 
do forte, oddechowym i interpretacyjnym. Każda osoba była badana indywidualnie.  
W trakcie czytania w odpowiednio przygotowanym arkuszu obserwacji odnotowy-
wano wyniki badań przedstawione w tabeli 1.

Tab. 1. Wyniki subiektywnej oceny emisji głosu uzyskane na podstawie obserwacji

Kategorie obserwacji Liczba badanych 
N = 56

Tak Nie

Charakter głosu dźwięczny 19 33,9
matowy 17 30,3
obłożony 13 23,2
ochrypły 22 39,3
bezgłos 0 0

Prawidłowy  
(eufoniczny) głos

dźwięczny 16 28,6
pozbawiony komponenty szumowej 42 75

bogaty rezonansowo 19 33,9
bez napięcia wewnętrznego 17 30,3
bez napinania mięśni szyi 21 37,5

niemęczliwy,tworzony z miękkim  
napięciem głosowym

16 28,6

Stopień chrypki głos czysty 34 60,7
lekkie nasilenie 16 28,6

mierne 6 10,7
ciężkie nasilenie 0 0

Szorstkość głosu głos czysty 39 69,6
lekkie nasilenie 13 23,2

mierne 4 7,1
ciężkie nasilenie zaburzenia 0 0
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Kategorie obserwacji Liczba badanych 
N = 56

Tak Nie

Nastawienie  
głosowe

miękkie 17 30,3
twarde 35 62,5

chuchające 4 7,1
Oddech –  

tor oddechowy
górno-piersiowy 42 75

środkowo-piersiowo-brzuszny 14 25
dolny-brzuszny 0 0

Czas fonacji prawidłowy 37 66,1
nieprawidłowy 19 33,9

Próba  
Gutzmanna

wynik prawidłowy 51 91,1
nosowanie otwarte 5 8,9

Wydolność  
słuchowa

prawidłowa 52 92,8
nieprawidłowa 4 7,1

Rejestr głosowy 
wykorzystywany 
w fonacji

przewaga rejestru głowowego 35 62,5
przewaga rejestru piersiowego 9 16,1

rejestry mieszane 12 21,4

Źródło: opracowanie własne.

W trakcie wysiłku głosowego u znacznej większości badanych zaobserwowano 
pogorszenie kondycji głosowej. Jedynie u 14 badanych (tj. 25%) nie stwierdzono 
występowania trudności i dolegliwości towarzyszących czytaniu tekstu. W pozostałej 
grupie respondentów problemy głosowe zostały przeanalizowane w odniesieniu do 
wyróżnionych w tabeli 1 kategorii obserwacji. W ramach oceny charakteru głosu  
w trakcie wysiłku głosowego u najliczniejszej grupy badanych (22 osoby, tj. 39,3%) 
pojawiła się chrypka oraz zmatowienie głosu (17 osób, tj. 30,3%). Po wysiłku związa-
nym z czytaniem tekstu dźwięczność głosu pozostała u 19 (tj. 33,9%) respondentów. 
Kolejną kategorią obserwacji była eufoniczność głosu. Zdecydowana większość bada-
nych (42 osoby, tj. 75%) nie posiadała komponenty szumowej, natomiast u większo-
ści osób stwierdzono różnego typu napięcia organizmu w trakcie fonacji, szczególnie  
w dynamice forte, oraz napięcia okolic krtani i szyi. Jedynie u 16 osób (tj. 28,6%) 
zaobserwowano głos niemęczliwy, tworzony z miękkim napięciem głosowym. Nie-
pokojącym elementem wynikającym z badań jest chrypka, która z miernym lub lek-
kim nasileniem pojawiła się podczas wysiłku głosowego u 22 (tj. 39,3%) respon-
dentów. Kolejnymi kategoriami obserwacji były szorstkość głosu oraz nastawienie 
głosowe. W pierwszej z nich u 17 (tj. 30,3%) badanych wystąpiło lekkie lub mier-
ne nasilenie, natomiast w drugiej prawidłowe miękkie nastawienie głosowe zaob-
serwowano u 17 (tj. 30,3%) respondentów, twarde u 35 (tj. 62,5%), a chuchające  

ZN_Pedagogika_2016_13.indb   232 2016-06-02   19:25:36



233Ocena wstępna emisji głosu kandydatów na nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej...

u 4 (tj. 7,1%) badanych. Wnikliwej obserwacji poddano również rodzaj toru odde-
chowego, którym posługują się osoby badane podczas fonacji. Stwierdzono, że tor 
górno-piersiowy wystąpił u 42 (tj. 75%) badanych, środkowo-piersiowo-brzuszny 
u 14 (tj. 25%). Nie stwierdzono podczas badania występowania najbardziej prawi-
dłowego toru oddechowego, jakim jest tor dolny-brzuszny, tak zwany całościowy. 
U większości badanych (37 osób, tj. 66,1%) stwierdzono prawidłowy czas fonacji,  
a u zdecydowanej większości wyniki próby Gutzmanna (51 osób, tj. 91,1%) oraz wy-
dolność słuchowa (52 osoby, tj. 92,8%) były prawidłowe. Ostatnią kategoria obser-
wacji był rejestr głosowy wykorzystywany w fonacji. U większości badanych stwier-
dzono przewagę rejestru głosowego podczas fonacji (35 osób, tj. 62,5%), najbardziej 
prawidłowe, czyli wymieszane użycie rejestrów głosowych, stwierdzono zaledwie  
u 12 (tj. 21,4%) respondentów.

Końcowym etapem badań było ponowne przeprowadzenie krótkich wywiadów 
ze studentami, mające na celu sprawdzenie, w jaki sposób wysiłek głosowy związany 
z czytaniem tekstu wpłynął na samoocenę kondycji głosowej badanych. W wyniku 
wywiadu stwierdzono, że znaczna część badanych (42 osoby, tj. 75%) wskazała na 
trudności i dolegliwości towarzyszące czytaniu tekstu w postaci: bólu gardła, rwania 
frazy, ucisku w gardle, suchości w ustach i gardle, chrząkania, chrypki, co wskazuje 
na nieprawidłową emisję głosu podczas fonacji. Osoby badane same zauważyły pro-
blemy, które pojawiły się w trakcie fonacji i po jej zakończeniu. 

PODSUMOWANIE

U wszystkich studentek przeprowadzono badanie podmiotowe, zwracając szczegól-
ną uwagę na rodzaj dolegliwości pojawiających się w trakcie i po fonacji trudnego 
pod względem emisyjnym tekstu literackiego. Podczas badania oceniono charak-
ter głosu, tor oddychania, czas fonacji, stopień pojawiającej się chrypki, szorstko-
ści w głosie, nastawienie głosowe oraz napięcie mięśni szyi. Podczas prowadzo-
nych badań 42 osoby (tj. 75%) zgłosiły występowanie subiektywnych dolegliwości  
krtaniowo-gardłowych w przynajmniej jednej badanej kategorii i ściśle wiązały je  
z wysiłkiem głosowym, na który były narażone podczas czytania tekstu. Najczęściej 
pojawiały się dolegliwości związane ze zmianą głosu, jak chrypka o lekkim lub mier-
nym nasileniu (22 osoby, tj. 39,3%), obłożenie głosu (13 osób, 23,2%), ból gardła, 
suchość w gardle, uczucie ucisku itp. Aż u 35 osób (tj. 62,5%) zaobserwowano na-
pięcia w okolicy szyi i krtani. Podczas prowadzonych badań zauważono, że powyż-
sze dolegliwości mogły zostać wywołane brakiem umiejętności operowania prawi-
dłowym torem oddechowym, brakiem umiejętności mieszania rejestrów głosowych 
oraz twardym nastawieniem głosowym. Świadczy to o dużych nieprawidłowościach 
emisyjnych kandydatów na nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania 
przedszkolnego. Posiadają oni słabą kondycję głosową, a tylko nieliczni (16 osób,  
tj. 28,5%) spełniają warunki poprawnej emisji głosu, dysponując naturalnie ustawio-
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nym głosem. Trzeba tutaj podkreślić, iż wysiłek głosowy w trakcie zaprezentowanych 
badań, choć intensywny, nie był długotrwały. Wnioskować zatem należy, co zresz-
tą potwierdzają wyniki wcześniej prowadzonych badań (Śliwińska-Kowalska i in., 
2002), że wydłużenie czasu wysiłku głosowego doprowadzić może do pogłębienia 
dolegliwości związanych z nieprawidłowym użytkowaniem aparatu mowy. 

Z badań nad zależnością między odbytym w czasie studiów pedagogicznych kształ-
ceniem w zakresie emisji głosu a stopniem niedomagań narządu głosu wynika, że  
w grupie nauczycieli, którzy w czasie swojej edukacji na studiach odbyli kształcenie 
w zakresie emisji głosu, współczynnik zachorowalności był stosunkowo niski (Koste-
cka, 2013). Stanowi to poważne wyzwanie edukacyjne przed uczelniami kształcącymi 
nauczycieli, w tym nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, związane  
z zapewnieniem kandydatom na nauczycieli w programach studiów odpowiednich 
treści, liczby godzin i form zajęć w związku z realizacją przedmiotu emisja głosu. Nade 
wszystko należy jednak uświadamiać studentom znaczenie głosu profilaktyki chorób 
narządu głosu w pracy nauczyciela.
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OCENA WSTĘPNA EMISJI GŁOSU KANDYDATÓW NA 
NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ  

I PRZEDSZKOLNEJ. KOMUNIKAT Z BADAŃ

Słowa kluczowe: emisja głosu, emisja głosu mówionego, kandydaci na nauczycieli, wydol-
ność głosowa

Streszczenie: W niniejszym opracowaniu autor uzasadnia postawioną przez siebie tezę, 
głoszącą, iż emisja głosu mówionego postawionego jest ściśle powiązana z prawidłowo wy-
kształconym i rozwiniętym narządem głosu i słuchu, stanem psychofizycznym i zharmoni-
zowanym funkcjonowaniem podparcia oddechowego, fonacji charakteryzującej się syner-
gicznym działaniem systemu krtaniowego i oddechowego, aparatu artykulacyjnego oraz 
przestrzeni rezonacyjnych. Przedstawia wyniki badań nad emisją głosu mówionego prze-
prowadzonych wśród kandydatów na nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania 
przedszkolnego z zastosowaniem wywiadu wstępnego, badania subiektywnej oceny emisji 
głosu z wykorzystaniem arkusza obserwacji podczas i po wysiłku głosowym oraz wyniki  
wywiadu końcowego. 

PRELIMINARY ASSESSMENT OF VOICE EMISSION IN 
CANDIDATES FOR EARLY SCHOOL AND PRESCHOOL 

TEACHERS. REPORT ON THE STUDY

Keywords: voice emission, spoken voice emission, candidates for teachers, voice performance

Abstract: The following study justifies the thesis which states that the issue of posed spo-
ken voice is closely linked to the well-developed organ of voice and hearing, the state of 
psycho-physical and harmonized functioning of breathing support, phonation characterized 
by the synergistic work of the laryngeal and respiratory system, articulatory apparatus and 
resonant space. Furthermore, it also presents the results of the research on the spoken voice 
emission conducted among the candidates for teachers of early school and preschool educa-
tion with the use of the preliminary interview, test of subjective assessment of voice emission 
applying an observation form during and after voice emission exercise and the results of the 
final interview. The author highlights that deficiencies in the correct voice emission in trainee 
teachers can become one of the determinants of their future careers.
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Agnieszka Kozerska*

UCZENIE SIĘ W OKRESIE PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI  
JAKO PRZEDMIOT BADAŃ

Obserwowany obecnie wzrost zainteresowania edukacją osób starszych ma w du-
żym stopniu związek z postępującymi zmianami w strukturze wieku społeczeń-

stwa europejskiego, ale też można go łączyć z ewolucją znaczenia, jakie nadawane jest 
edukacji – przesunięciem akcentu z nauczania na uczenie się. Konsekwencją zmiany 
jest to, że praktyki edukacyjne przestały być wyraźnie wyodrębnione z codzienności, 
ich atrybutem przestała być intencjonalność. Zauważono, że uczenie się jest zinte-
growane z doświadczaniem codzienności przez jednostkę, że nie zawsze ma charakter 
zaplanowany i nie zawsze jest przez jednostkę uświadomione. Edukacja osób star-
szych rzadko jest związana z nauczaniem. Dotyczy ona przede wszystkim uczenia 
w kontekstach nieformalnych. Zmiany definicyjne pojęcia edukacji spowodowały 
więc, że uczenie się w okresie późnej dorosłości mogło znaleźć się w obszarze badań 
nad edukacją.

KONTEKSTY UCZENIA SIĘ OSÓB STARSZYCH 

Uczenie się osób dorosłych można podzielić na trzy kategorie, biorąc pod uwagę 
kryterium, jakim jest kontekst, w którym ma ono miejsce: 1) uczenie się formalne, 
odbywające się w szkołach i na uczelniach, a także w ramach kursów wiedzy i umie-
jętności praktycznych, z określonym programem kształcenia, listą zarejestrowanych 
uczestników, związane z uzyskaniem formalnego potwierdzenia uzyskania określo-
nych kwalifikacji; 2) uczenie się pozaformalne, zorganizowane instytucjonalnie, ma-
jące ustalone określone cele edukacyjne, ale niezakończone uzyskaniem formalnego 
potwierdzenia uzyskanych kwalifikacji; 3) uczenie się nieformalne, odbywające się  
w trakcie życia codziennego, w ramach kontaktów z innymi osobami, środkami ma-
sowego przekazu, literaturą. W przypadku uczenia się w kontekście formalnym lub 
pozaformalnym uczenie się seniorów jest kierowane przez inne osoby. Jest tutaj okre-
ślony cel edukacyjny, jaki ma zostać osiągnięty. W zależności od tego, jak rozumie 
się ten cel, można wyróżnić trzy modele myślenia o uczeniu się seniorów w ramach 
instytucji edukacyjnych (Kuchcińska, 2004; Malewski, 2010): 1) model determini-
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styczny, w którym za kryterium efektywności edukacji przyjmuje się stopień, w jakim 
seniorzy przyswoili wiedzę im przekazywaną; 2) model humanistyczny, w którym  
w centrum zainteresowania znajduje się rozwój osobowościowy seniorów i zaspo-
kojenie ich potrzeb edukacyjnych; 3) model krytyczny, w którym jako cel edukacji 
przyjmuje się transformację treści świadomości uczestników edukacji i ich zdolność 
do zmiany swojego życia (emancypacji). Edukacja formalna i pozaformalna seniorów 
odbywa się na przykład w Uniwersytetach Trzeciego Wieku, gdzie przede wszystkim 
jest realizowany model humanistyczny. W Polsce UTW w większości są stowarzysze-
niami lub działają w ramach stowarzyszeń albo fundacji. Stosunkowo niewiele UTW 
(19%) działa w ramach uczelni lub jest związanych z uczelnią (Gołdys i in., 2012). 
Ponadto edukacja formalna i pozaformalna może być organizowana w ramach kur-
sów wiedzy i umiejętności praktycznych, prowadzonych przez organizatorów oświaty 
dorosłych, czy też zajęć edukacyjnych dla osób starszych, prowadzonych przez stowa-
rzyszenia, fundacje. Autorzy podejmujący temat zorganizowanej edukacji seniorów 
podkreślają znaczenie instytucji edukacyjnych dla przeciwdziałania marginalizacji 
osób starszych (Kuchcińska, 2009; Trafiałek, 2009; Marcinkiewicz, 2012). W pol-
skiej literaturze temat wspierania edukacji seniorów przez instytucje został szczegó-
łowo omówiony na przykład w pracach Szaroty (2009, 2010), natomiast sposób 
działania UTW przestawiony jest w raporcie Zoom na UTW (Gołdys i in., 2012),  
w raporcie Lenart (2009) lub w pracach takich autorów, jak Aleksander (2001), 
Czerniawska (2009). Badania nad edukacją formalną i pozaformalną osób star-
szych w Polsce w dużej części dotyczą sposobów „aktywizowania” osób z tej gru-
py wiekowej oraz pokazują związek aktywności edukacyjnej seniorów z ich jakością 
życia. Przykładem mogą być opracowania Kozieł i Trafiałek (2007), Zielińskiej- 
-Więczkowskiej i Kędziory-Kornatowskiej (2009), Kaczmarczyk i Trafiałek (2007), 
Błachnio (2012). W tym podejściu zakłada się, że osoby starsze powinny po przejściu 
na emeryturę znaleźć sobie nowe zadania, podkreśla się znaczenie aktywności fizycznej 
i społecznej dla ich dobrostanu. Przedstawiciele edukacyjnej gerontologii krytycznej, 
jak na przykład Formosa (2011), podkreślają jednak, że nie wszyscy mają jednakowe 
szanse na to, aby „starzeć się aktywnie”. Zmienne, takie jak rasa, płeć, klasa społecz-
na, różnicują seniorów pod względem dostępu do formalnej i pozaformalnej eduka-
cji. Duża część osób starszych znajduje się poza zasięgiem oddziaływania instytucji 
edukacyjnych. Poza tym programy tych instytucji wychodzą naprzeciw potrzebom  
i zainteresowaniom osób określanych jako elita. Zajęcia edukacyjne są też, w pew-
nym sensie, środkiem do odzyskania utraconego przez takie osoby statusu, wynika-
jącego z przejścia na emeryturę (Formosa, 2002). Bardziej szczegółowo ten temat 
został potraktowany przez autorkę w innym opracowaniu (Kozerska, 2015 w druku). 

Uczenie się osób starszych może mieć także miejsce w kontekstach nieformalnych. 
Takim kontekstem są instytucje społeczne, których członkami są seniorzy, organizacje 
religijne, polityczne, a także rodzina, znajomi. Źródłem uczenia się mogą być także 
działania podejmowane w ramach wolontariatu. Schugurensky (2000) wyróżnia trzy 
rodzaje uczenia się nieformalnego, jednak każdy z wyróżnionych przez tego autora 
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rodzajów może mieć miejsce także w ramach uczenia się formalnego lub pozaformal-
nego. Pierwszy rodzaj to samokształcenie (self-directed learning). Pojęcie samokształ-
cenia nie jest pojęciem jednoznacznie rozumianym przez wszystkich autorów. Istnieją 
równolegle inne terminy naukowe, którymi autorzy posługują się jako zamiennikami 
pojęcia samokształcenia lub jako wyrazami bliskoznacznymi, o czym pisze szerzej  
w odniesieniu do literatury polskiej Jankowski (2012) lub anglojęzycznej Ciechanow-
ska (2009). W koncepcji Schugurensky’ego (2000) samokształcenie jest rozumiane 
jako podejmowanie przez jednostkę samodzielnie lub we współpracy z innymi oso-
bami „projektów uczenia się”. Cechą istotną samokształcenia jest jego zaplanowany 
charakter. Badania nad samokształceniem osób starszych prowadzili na przykład Ro-
berson i Merriam (2005) czy Sulik (2009). Na podstawie wywiadów prowadzonych  
z osobami starszymi autorzy ci zauważyli, że samokształcenie osób starszych ma czę-
sto związek z dostosowywaniem się do zmian związanych z okresem późnej doro-
słości. Drugim rodzajem uczenia się nieformalnego jest uczenie się incydentalne, 
które Schugurensky (2000) odnosi do sytuacji, w których osoba ucząca się nie ma 
intencji uczenia się, nie jest ono zaplanowane. Jednak jednostka uświadamia sobie, 
że uczenie się ma lub miało miejsce. Przykładem może być następująca sytuacja:  
w swobodnej rozmowie osoba, która nie miała na celu uczenia się, uzyskuje infor-
macje, dzięki którym uczy się w większym stopniu dbać o swoje zdrowie. Trzeci 
rodzaj uczenia się, to socjalizacja, która ma związek z pozyskiwaniem wiedzy ukrytej 
(Polanyi, 1966), internalizacją wartości, postaw, zachowań, umiejętności, których 
uczenie się nie jest przez jednostkę zaplanowane, ale też nie jest ona świadoma, że 
takie uczenie się ma miejsce. Wiedza ukryta często ma charakter intuicyjny, ma raczej 
charakter „wiedzy, jak” niż „wiedzy, że”. Jest trudna do zbadania. Można ją rozpoznać 
w momentach, kiedy jest zastosowana. Zdaniem Alheita (2011), przynajmniej teo-
retycznie jesteśmy w stanie dużą część tej wiedzy odzyskać, ujawnić w wyniku świa-
domej refleksji. Zwykle taka refleksja następuje w sytuacjach trudnych, gdy „tracimy 
grunt pod stopami”. Takie procesy refleksyjne Alheit (2011) interpretuje jako mo-
menty autoedukacyjne. Omawiany model stworzony przez Schugurenky’ego (2000) 
został uzupełniony przez Bennett (2012) o czwarty rodzaj nieformalnego uczenia 
się, które jest intencjonalne, ale ma charakter nieuświadomiony. Ten czwarty rodzaj 
dotyczy sytuacji, w których rozwiązanie problemu następuje w wyniku połączenia 
intuicji z aktem twórczym. Człowiek zdaje sobie wtedy sprawę, że postawiony przez 
niego świadomie problem został rozwiązany, ale sposób rozwiązania nie jest przez 
niego uświadomiony. Ten rodzaj uczenia się nieformalnego występuje w zjawisku 
zwanym „efektem Aha!”, które polega na pojawieniu się rozwiązania problemu po 
okresie nieświadomego rozwiązywania go. Każdy z czterech rodzajów opisanych ro-
dzajów uczenia się nieformalnego uczenia się może mieć miejsce w różnych sytu-
acjach związanych z życiem codziennym, w ciągu całego życia człowieka, ale każdy  
z nich może też mieć miejsce w kontekście formalnym lub pozaformalnym. 
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PROCES UCZENIA SIĘ OSÓB STARSZYCH

Uczenie się osób starszych jest bardzo słabo rozpoznane naukowo, nie mamy obecnie 
teorii, która by je opisywała. Istnieje natomiast wiele teorii rozpatrujących z różnych 
perspektyw starzenie się i rolę edukacji w procesie starzenia się (Kozerska, 2014; 
Seredyńska, 2013). W badaniach nad uczeniem się osób starszych może okazać się 
przydatna teoria uczenia się egzystencjalnego Petera Jarvisa. Uczenie się, w ujęciu tej 
teorii, dotyczy nie tylko wymiaru poznawczego, ale całej osoby (Jarvis, 2012). Jarvis 
definiuje uczenie się jako: 

kombinację całożyciowych procesów, w ramach których osoba ciałem (geny, fizjolo-
gia, biologia) i umysłem (wiedza, umiejętności, postawy, wartości, emocje, znaczenia, 
przekonania i odczucia) doświadcza sytuacji społecznych, których treść transformo-
wana jest poznawczo, emocjonalnie lub praktycznie (lub poprzez dowolną kombina-
cję tych wymiarów) oraz włączana w jednostkową biografię, powodując ciągłą prze-
mianę (lub zwiększenie zakresu doświadczeń osoby (Jarvis, 2009, s. 25). 

Uczenie się jest zatem zawsze związane ze zmianami, jakie zachodzą w osobie uczącej 
się. Zdaniem Jarvisa (2012), źródłem uczenia jest dysjunkcja, czyli niewspółzacho-
dzenie – różnica pomiędzy tym, co jest przez nas oczekiwane w obrębie naszego 
sposobu doświadczania świata w oparciu o dotychczasowe własne doświadczenia 
biograficzne, a tym, z czym jesteśmy konfrontowani. Dysjunkcją może być dyle-
mat poznawczy, ale też może ona dotyczyć sfery emocjonalnej i działaniowej. Ucze-
nie się, zdaniem Jarvisa, odbywa się w codzienności, w społecznym kontekście. Nie 
musi zawsze być racjonalne, świadome, oparte na tym, co werbalne. Nie musi być 
połączone z wykonaniem planu stworzonego przez umysł analityczny. Większość 
naszego uczenia się jest niezaplanowana, ale też intuicyjna, odbywa się w sposób 
nieuświadomiony, dotyczy na przykład sfery emocji. Wraz z przyjęciem takiej defi-
nicji uczenia się pojawiają się trudności związane z badaniem tego procesu. Uczenie 
się staje się czymś nieuchwytnym, często trudnym do zauważenia, nie tylko dla ba-
dacza, ale też dla samej osoby uczącej się. W biograficznym podejściu do procesów 
uczenia się reprezentowanym przez Alheita (2015) uczenie się jest procesem kon-
struowania wiedzy i znaczeń wytwarzanych w wyniku doświadczenia. W sytuacjach 
życia codziennego człowiek odnosi się do własnych, wcześniejszych doświadczeń  
i w połączeniu z tym, co wydarza się aktualnie, kreuje nową wiedzę i nowe zdarze-
nia. W ten sposób, zdaniem Alheita (2015), tworzy się struktura biograficzna, któ-
ra konstytuuje indywidualność jednostki. Struktura ta jest ciągle przebudowywana  
i rozbudowywana. Biografia kształtuje się zatem przez uczenie się. Równie ważne jest 
spostrzeżenie cytowanego autora, że zachodzi także relacja w drugą stronę: biografia 
wpływa na procesy uczenia się. Biograficzno-naukowe podejście do koncepcji ucze-
nia się w okresie późnej dorosłości jest skoncentrowane na jednostce w określonym 
kontekście, w którym tworzy ona własne doświadczenia.
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REZULTATY UCZENIA SIĘ OSÓB STARSZYCH

W koncepcji Jarvisa rezultaty uczenia się można interpretować jako osiągnięcie har-
monii z sobą i światem zewnętrznym. Wynikiem uczenia się jest zmiana, jaka doko-
nuje się w człowieku. W tym ujęciu 

proces uczenia się jest fundamentalny dla zrozumienia człowieczeństwa i odnosi się 
do bycia jednostki w świecie i do bycia świata w jednostce (Muszyński, 2013, s. 109). 

Podobnie w koncepcji Alheita (2015), w wyniku uczenia się konstytuuje się in-
dywidualność jednostki. Składa się na nią jej ciągle przebudowywana wiedza bio-
graficzna. Autorzy zajmujący się tematyką uczenia się w okresie późnej dorosłości 
mówią też o wyniku uczenia się w ciągu całego życia, jakim jest mądrość. Z punk-
tu widzenia teorii Eriksona (2002), mądrość jest związana z rozwojem osobowo-
ści. Jej przejawem jest integralność oraz związane z nią poczucie sensu własnego 
życia, akceptacja zarówno życia, jak i perspektywy własnej śmierci. Wiąże się ona  
z przekraczaniem egoistycznej perspektywy na rzecz innych osób. Mądrość jest efektem 
uczenia się człowieka w ciągu całego życia, może też być jednym z celów rozwoju czło-
wieka w drugiej połowie życia (Kałużna-Wielobób, 2014). Mądrość jest często wyni-
kiem uczenia się odbywającego się poza świadomością człowieka, zwraca na to uwagę  
Sternberg (1998). Zdaniem tego autora, mądrość polega na zastosowaniu zdobytej  
w trakcie uczenia się w ciągu całego życia wiedzy ukrytej „dla wspólnego pożytku, 
przez: równoważenie interesów osobistych, interpersonalnych i pozaosobowych” 
(Sternberg, 1998, s. 347). A zatem człowiek mądry działa, uwzględniając nie tylko 
dobro własne, ale także dobro wspólne; ponadto rozpatruje skutki swojego działania 
z różnych perspektyw czasowych (w krótkim i długim okresie). Uczenie się w okresie 
późnej dorosłości jest źródłem mądrości praktycznej, która jest oparta na doświadcze-
niu życiowym (Jarvis, 2011). Oprócz mądrości praktycznej w literaturze gerontolo-
gicznej przedmiotem zainteresowania jest też mądrość duchowa. Przejawia się ona w:

odrzuceniu czy uwolnieniu się od osobistego, tzn. angażującego własne „ja” i zara-
zem oceniającego punktu widzenia rzeczywistości, dzięki czemu relacje jednostki 
ze światem nabierają charakteru pozapodmiotowego, transpersonalnego (Straś- 
-Romanowska, 2001, s. 283). 

O tego rodzaju mądrości jest mowa w teorii gerotrancendencji (Tornstam, 1989). 
Z punktu widzenia badacza zajmującego się edukacją dorosłych interesujące 
może być zbadanie, jakiego typu sytuacje sprzyjają uczeniu się, którego wyni-
kiem jest mądrość. Poza tym interesująca może być odpowiedź na pytanie, czy 
istnieje związek pomiędzy mądrością a jakością życia lub odczuwaną satysfakcją  
z życia. Wyniki badań prowadzonych dotychczas w tym obszarze pokazują, że istnie-
je dodatnia korelacja pomiędzy tymi zmiennymi. Na przykład z badań prowadzo-
nych przez Ardelt (1997) wynika, że w okresie późnej dorosłości mądrość ma związek  
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z poziomem zadowolenia z życia i ten związek jest silniejszy niż relacja pomiędzy zado-
woleniem z życia a warunkami obiektywnymi, takimi jak stan zdrowia, sytuacja finan-
sowa, status socjoekonomiczny. Reichstadt i inni (2010) pokazali, że z perspektywy 
osób starszych dla jakości życia w starości ważniejsza od braku dolegliwości fizycznych  
i pojawiających się niekorzystnych zmian w życiu jest umiejętność adaptacji do poja-
wiających się zmian życiowych i fizycznych dolegliwości. 

Jeszcze innym rezultatem uczenia się osób starszych branym pod uwagę przez ba-
daczy uczenia się w okresie późnej dorosłości jest tzw. pomyślne starzenie się. Istnieją 
obiektywne wskaźniki, za pomocą których można ocenić, czy dana osoba pomyśl-
nie się starzeje. Należą do nich: brak choroby i niepełnosprawności, wysoki poziom 
funkcjonowania fizycznego i poznawczego, aktywne zaangażowanie w życie (Rowe  
i Kahn, 1998). Niektórzy autorzy zwracają uwagę, że uczestnictwo w różnego ro-
dzaju inicjatywach edukacyjnych może zwiększyć szanse na pomyślne starzenie się. 
Mówi się o edukacji „w starości” i edukacji „do starości” (Halicki, 2009). Cel, jakim 
jest pomyślne starzenie się, stawiają sobie często instytucje edukacyjne kierujące swo-
je oferty do osób starszych. 

ZAKOŃCZENIE

W artykule przedstawione zostały wybrane wątki podejmowane w literaturze doty-
czące przedmiotu badania, jakim jest uczenie się osób starszych. Badacze zajmujący 
się tematem uczenia się w okresie późnej dorosłości, cytowani w tym opracowaniu, 
interesują się tym, jak przebiega sam proces uczenia się w okresie późnej dorosłości, 
jakie są wyniki (rezultaty) uczenia się osób starszych, jakie są uwarunkowania uczenia 
się; uczenie się przez nich badane jest w różnych kontekstach. Zaprezentowane przy-
kłady badań na temat uczenia się osób starszych, z uwagi na ograniczenia dotyczące 
objętości tekstu, nie stanowią kompleksowego opracowania podjętego tematu. 
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UCZENIE SIĘ W OKRESIE PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI  
JAKO PRZEDMIOT BADAŃ

Słowa kluczowe: starzenie się, uczenie się, edukacja osób starszych

Streszczenie: W artykule zaprezentowane zostały wybrane przykłady z literatury naukowej 
dotyczące sposobów podejmowania przez badaczy tematu uczenia się w okresie późnej doro-
słości. Przedstawiono wybrane definicje uczenia się, które mogą znaleźć zastosowanie w bada-
niach empirycznych. Wymieniono też przykładowe konteksty, w jakich badane jest uczenie 
się seniorów, a także scharakteryzowano wybrane sposoby rozumienia wyników (rezultatów) 
uczenia się osób starszych. 

LEARNING IN LATE ADULTHOOD AS  
AN OBJECT OF RESEARCH

Keywords: aging, learning, older people’s education

Abstract: The article is concerned with some selected examples of scientific literature high-
lighting approaches employed by researchers to analyse learning in late old age. Both the 
exemplary contexts associated with consideration of learning undertaken by older people 
and selected ways of understanding and interpreting learning results of the elderly have been 
described. Furthermore, some selected definitions of learning, which may be applied in em-
pirical research, have been also discussed. 
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EDUKACJA MOBILNA SENIORÓW –  
NA PRZEKÓR STEREOTYPOM

WSTĘP

Francuski pilot, pisarz i poeta, autor Małego Księcia, Antoine de Saint- 
-Exupery skonstatował: „Przyszłość? Nie jest naszym zadaniem. Sprawmy, by 

stała się rzeczywistością” (zwłaszcza dla seniorów – dop. M.W.) (www.cytaty.o.pl). 
Jednym z wyznaczników przyszłości jest medialność, a jej pochodną jest nadmiar 
informacji napływających z różnorodnych źródeł. Obecnie najszybszym środkiem 
dotarcia do informacji są media cyfrowe, które błyskawicznie zaanektowały prze-
strzeń funkcjonowania człowieka. Rzeczywistość generowana przez media sprawia, 
że nie tylko młode pokolenie chętnie sięga do tych środków i traktuje je jako źró-
dło pozyskiwania informacji i wiadomości, ale coraz częściej robią to także seniorzy. 
Brak wiedzy i umiejętności korzystania z mediów przez ludzi starszych uniemożliwia 
im efektywną eksploatację tych urządzeń i dotarcie do ich szerokich możliwości. 
W kontekście rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego i stopniowego prze-
noszenia większości aktywności człowieka w cyberprzestrzeń korzystanie z techno-
logii informacyjno-komunikacyjnych staje się jedną z podstawowych umiejętności 
umożliwiających skuteczne zaspokajanie własnych potrzeb, samorealizację a także 
integrację społeczną. Rewolucja technologiczna – komputery, internet, telefony ko-
mórkowe czy karty kredytowe zmieniły polską rzeczywistość, w której funkcjonują 
również seniorzy. Nie można pozbawić seniorów możliwości korzystania z multi-
mediów. Starzenie nie musi być równoznaczne z porzuceniem wszelkiej aktywności,  
w tym aktywności medialnej. W obliczu dynamicznego rozwoju mediów elektronicz-
nych, a zwłaszcza multimediów interaktywnych, niezwykle ważne staje się zapewnie-
nie osobom starszym godziwej i w pełni satysfakcjonującej starości. Edukacja osób  
w wieku starszym powinna uwzględniać także potrzebę aktualizacji wiedzy, wyni-
kającą zarówno z przemian zachodzących w świecie, jak i w samej jednostce, oraz 
rozwój różnorodnych kompetencji i umiejętności, między innymi medialnych. Na-
leży podjąć wszelkie działania, by podnieść poziom motywacji, świadomości, wiedzy 
oraz umiejętności w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych i komunika-

* Uniwersytet Rzeszowski.
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cyjnych, a zwłaszcza technologii mobilnych, których już nie można wyeliminować  
i udawać, że ich nie ma. 

MULTIMEDIA – INTERAKTYWNOŚĆ

Z badań Zbigniewa Pietrasińskiego wynika, że bierność intelektualna i fizyczna sta-
nowią poważne zagrożenie dla osób w tzw. trzecim wieku, przyspieszając procesy 
starzenia (Pietrasiński, 1990). Dlatego ważne jest stymulowanie umysłu seniorów 
między innymi poprzez multimedia, które nie tylko umożliwiają osobom starszym 
uzyskanie potrzebnych informacji, ale pozwalają przede wszystkim na kontakt z ro-
dziną, rozwijanie pasji, edukują, dostarczają rozrywki. Umożliwiają również aktywny 
udział w życiu społecznym, podnoszą jakość życia seniorów.

Termin multimedia został użyty w 1965 roku podczas pokazu przedstawienia 
zatytułowanego Exploding Plastic Inevitable wyreżyserowanego przez Andy’edgo 
Warhola*. Był to swoisty eksperyment w formie multimedialnego spektaklu, w któ-
rym wykorzystano równocześnie stroboskop, wiązkę światła i kilka projektorów po-
kazujących w tym samym czasie i nakładających się na siebie filmy: Harlot, Sleep, 
Empire i Blow Job oraz tańce przy akompaniamencie muzyki na żywo wykonywanej 
przez zespół Velvet Underground and Nico**.

Multimedia, etymologicznie, to dwa wyrazy: multi i media, z których każdy posia-
da swoje odrębne znaczenie. Multi – pierwszy człon złożenia wyrazowego o znaczeniu 
„wielo” (z języka łacińskiego multus – liczny) – nazywa coś, co jest wielokrotnością 
tego, o czym mówi drugi człon. Zatem są to media, które korzystają z różnych form 
przekazu informacji, na przykład tekstu, dźwięku, grafiki, obrazu statycznego, ani-
macji, filmu. Biorąc pod uwagę aspekt technologiczny oraz aspekt procesu komuni-
kowania, multimedia to cztery wspólne elementy: urządzenia cyfrowe, przekazywane 
obrazy i dźwięki, autor (nadawca wiadomości) oraz odbiorca. 

*   Amerykański artysta (1928–1987), studiował kierunek projektowanie użytkowe na Carnegie 
Mellon University w Pittsburgu. Czołowa postać w ruchu sztuki wizualne, malarz, rzeźbiarz, grafik, 
filmowiec, producent muzyczny, autor wielu książek i wydawca. Obszar jego działalności twórczej 
był nadzwyczajny i objął cały zakresu kultury popularnej w epoce lat sześćdziesiątych, siedemdzie-
siątych i początków lat osiemdziesiątych. Większość rzeczy wytwarzanych przez Andy’ego Warho-
la obracała się wokół konceptu szeroko pojętej kultury amerykańskiej. Malował ważne osobistości 
i gwiazdy, pieniądze, jedzenie, damskie obuwie, wycinki z gazet oraz przedmioty codziennego użyt-
ku. Według niego, te właśnie obiekty reprezentowały kulturalne wartości Stanów Zjednoczonych,  
a Coca-Cola utożsamiana była z demokratyczną równością: najbogatsi konsumenci kupują zasadniczo te 
same rzeczy, co najbiedniejsi.
**  Velvet Underground – amerykańska grupa rockowa, będąca przedstawicie-
lem awangardy rockowej i rocka eksperymentalnego, aktywna w latach 1964–1973 oraz  
1990–1994. Członkowie zespołu: między innymi Lou Reed, John Cale, Sterling Morrison i Nico – 
wokalistka zespołu, niemiecka piosenkarka, autorka tekstów, kompozytorka, modelka i aktorka, która 
zasłynęła jako supergwiazda Andy’ego Warhola.
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Multimedia stały się ważnym składnikiem środowiska naturalnego każdego czło-
wieka, w tym seniora, narzędziem jego pracy intelektualnej i zawodowej. Przyczyniły 
się w istotny sposób do zniesienia bariery czasu i przestrzeni. Charakterystyczną ce-
chą wszystkich multimediów jest interaktywność, czyli zdolność odbierania infor-
macji z równoczesnym reagowaniem na nie (wymienność ról nadawcy i odbiorcy). 
Jak twierdzi Karol Jakubowicz, interaktywność rodzi ponadto dezintermediację, czyli 
zdolność każdej jednostki do rozpowszechniania treści bez pośrednictwa organizacji 
czy instytucji medialnych i tym samym zdolność odbiorców do bezpośredniego od-
bioru tych treści. Autor podkreśla także, że pojawia się nowe zjawisko, które nazywa 
„neointermediacją” – powstawanie nowych pośredników w postaci portali, wyszuki-
warek itp. agregujących, organizujących i oferujących zawartość lub dostęp do niej. 
Multimedia, w przeciwieństwie do mediów tradycyjnych, umożliwiają jednoczesną 
komunikację porozumiewawczą (one-to-one), rozsiewczą (one-to-many) i powszechną 
(many-to-many), wykorzystując sieci kablowe, satelitarne lub telekomunikacyjne (Ja-
kubowicz, 2008, s. 73).

Współczesne multimedia charakteryzuje cyfrowy przekaz (digitalizacja). Wyróżnia 
je asynchroniczność – przekaz może być zmagazynowany i odebrany w dowolnym 
momencie; hipertekstowość – połączenie treści za pomocą sieci logicznych relacji 
umożliwiających nieprzerwany przepływ powiązanych ze sobą informacji; kompresja 
czasowo-przestrzenna; multi- i hipermedialność; globalność (deterytorializacja); mo-
bilność (miniaturyzacja).

MOBILNE TECHNOLOGIE

Rozwój technologii mobilnych, a tym samym coraz większa dostępność do inter-
netu niezależnie od miejsca i czasu sprawiła, że mobilność stała się codziennością 
i doświadczeniem, radykalnie odmiennym od pracy przy komputerze stacjonar-
nym. Technologie mobilne gwałtownie się rozwijają i zyskują coraz większą popu-
larność we wszystkich dziedzinach życia. Za doskonaleniem sprzętu podąża potężne 
wsparcie programowe, czyli jakość i ilość aplikacji mobilnych. Mianem technologii 
mobilnej określa się urządzenia, które mogą być używane przy ciągłej zmianie loka-
lizacji w terenie, wykorzystując transmisję danych na odległość za pomocą bezprze-
wodowego medium (częstotliwości fal radiowych). Z roku na rok moc obliczenio-
wa urządzeń mobilnych wzrasta, zwiększa się przepustowość przesyłu danych, a ich 
użytkownicy zyskują dostęp do informacji zawsze i wszędzie, w dowolnym miejscu  
i w dowolnym czasie.

Od 2008 roku obserwujemy gwałtowny rozwój technologii bezprzewodowych 
powiązany ze spadkiem cen urządzeń. To bezprzewodowa sieć, bezprzewodowy lap-
top, bezprzewodowy telefon oraz zminiaturyzowane ich wersje – palmtop, smartfon, 
netbook, ultrabook, iPad, tablet, phablet, a także czytnik książek elektronicznych,  
tj. e-booków.
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O szybkim rozpowszechnieniu technologii mobilnej i jej wykorzystaniu zadecy-
dowały przed wszystkim takie cechy, jak: przenośny charakter urządzeń, niska waga 
oraz niewielkie rozmiary; osobisty charakter – każde urządzenie zazwyczaj przy-
pisane jest do konkretnej osoby; niskie koszty urządzeń i prosta obsługa aplikacji; 
kon wergencja – zastosowanie w jednym urządzeniu wielu przydatnych funkcji. 
Obecnie smartfon to nie tylko telefon, ale również odtwarzacz muzyki, aparat foto-
graficzny, kalendarz czy też klient poczty elektronicznej. Dzięki możliwości podłą-
czenia zewnętrznych modułów zwykły telefon może stać się projektorem, zestawem  
telekonferencyjnym itp.

O popularności urządzeń i technologii mobilnych świadczą statystyki. W I kwar-
tale 2015 roku globalna sprzedaż smartfonów sięgnęła 345 milionów sztuk, co ozna-
cza wzrost o 21,1% wobec 285 milionów sztuk rok wcześniej (za: wirtualnemedia.- 
pl, 2015). W ciągu pięciu najbliższych lat polski rynek tabletów wzrośnie aż sześcio-
krotnie, do 12 mln tych urządzeń na rynku – prognozuje firma PwC. W 2018 roku 
już prawie jedna trzecia z nas będzie miała tablety – szacują analitycy (Lemańska  
i Zając, 2015). Muszę dodać od siebie, że tablet nie jest już rynkową nowinką i do 
tego roku na pewno zastąpią go nowocześniejsze i wydajniejsze modele. O popular-
ności tych urządzeń przemawiają także względy praktyczne. Urządzenia przenośne 
zajmują mniej miejsca niż desktopy i znajdują coraz więcej zastosowań w życiu co-
dziennym. Wiele instytucji czy firm usługowych udostępnia swoje oferty poprzez 
aplikacje dostępne na urządzenia mobilne. Większa dostępność urządzeń mobilnych 
wyznacza nowe trendy i stanowi odpowiedź na potrzeby konsumentów.

EDUKACJA MOBILNA SENIORÓW

Edukacja mobilna na pewno sprzyja aktywizacji osób starszych, wspierając ich 
uczestnictwo w życiu społecznym. Dzięki niej wzrasta pozytywna ocena jakości życia. 
Bardzo ważnym czynnikiem warunkującym powodzenie edukacyjne jest motywacja 
uczącego się. Dla grupy osób starszych szczególnie, ponieważ większość z nich ma za 
sobą karierę zawodową. Uczenie się praktycznych umiejętności jest dla nich bardzo 
ważne, stymuluje ich aktywność umysłową. Jest oczywiście wiele barier, które muszą 
pokonać seniorzy w kontynuacji nauki. To ich stan zdrowia – pogarszający się wzrok, 
słuch czy trudności z poruszaniem się. Poza tym pamięć i możliwości przyswajania 
nowych informacji są ograniczone, co jednak nie oznacza, że osoby starsze nie mogą 
uczyć się nowych rzeczy – po prostu potrzebują na to więcej czasu i innego podejścia. 

Można także sformułować pytanie: Czy obecność technologii mobilnych, których 
znajomość determinuje funkcjonowanie we współczesnym społeczeństwie, a także 
ułatwia zaspokajanie różnorakich potrzeb ludzkich, musi wykluczać czy izolować, 
zwłaszcza seniorów, którym brak kompetencji z dziedziny obsługi nowych mediów? 
Twierdzę, że nie istnieje granica wiekowa, zwłaszcza ta górna, która byłaby barie-
rą w korzystaniu z nowości technologicznych. Do takiego sformułowania upoważ-

ZN_Pedagogika_2016_13.indb   252 2016-06-02   19:25:37



253Edukacja mobilna seniorów – na przekór stereotypom 

nia mnie fakt, iż od 2006 roku do chwili obecnej, wspólnie z magistrem Piotrem 
Karasiem*, prowadzę regularne zajęcia z wybranych obszarów edukacji medialnej  
z seniorami – Słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku (szczegółowe cele i pro-
gram tych zajęć znajdują się na stronie internetowej Katedry Pedagogiki Medialnej: 
http://www.multimedia.univ.rzeszow.pl//3wiek/start.htm). Systematyczna edukacja 
komputerowa znacznie podniosła świadomość medialną naszych seniorów, którzy 
chętnie i bez obaw posługują się komputerem. 

W bieżącym roku akademickim 2015/2016 sami zaproponowali, aby do ich edu-
kacji włączyć smartphony, nie jako narzędzie do dzwonienia, bo to mają doskona-
le opanowane, ale jako właśnie urządzenia mobilne, w których mogą zainstalować 
różne aplikacje ułatwiające ich codzienne funkcjonowanie. Nasi seniorzy doskonale 
wiedzą, że żyją w „erze aplikacji” i to dzięki im ich smartphony i tablety zmieniają się 
w potężne narzędzia o nieograniczonych możliwościach, co jest dla nich dużym plu-
sem. Badania TNS pokazują, że duży procent właścicieli smartfonów prawie w ogóle 
nie wykorzystuje ich możliwości. Tylko 23% osób w wieku 60+ posiada smartphony. 
Aplikacje, które decydują o funkcjonalności smartfonów, pobiera 36% użytkowni-
ków systemu operacyjnego iOS, 22% użytkowników Androida i 16% użytkowni-
ków Windows Phone. Co więcej, z badania TNS wynika, że 13% Polaków nie wie, 
że korzysta ze smartfonu (zob. Mikowska, 2015). 

Na zajęciach omawiamy aplikacje dla Androida, ponieważ smartfony naszych 
seniorów posiadają ten właśnie system operacyjny. Badania TNS potwierdzają, że 
niekwestionowanym liderem polskiego rynku jest system operacyjny Android. Sza-
cunkowo 65% polskich smartfonów jest w niego wyposażonych (Mikowska, 2015). 
Zmotywowani przez nas seniorzy zakupili nowe smartfony, ale czuli się zagubieni, 
przeglądając zasoby internetowego sklepu Google Play z aplikacjami dla Androida, 
których jest ogrom. Po prostu nie wiedzieli, które warto wybrać i do czego tak na-
prawdę służą. Dzięki naszym zajęciom seniorzy sukcesywnie poznają ich potencjał  
i uczą się go wykorzystywać. Są świadomi, że aplikacji nie ściąga się na „wszelki wy-
padek” – jeśli już jakąś aplikację instalują, to robią to wtedy, gdy są przekonani, że 
spełni ona ważną rolę. Zaproponowaliśmy aplikacje poprawiające działanie telefonu. 
Urządzenie to można łatwo zainfekować, pobierając aplikacje z nieznanych źródeł, 
nawet w Google Play pojawiają się niebezpieczne programy. Najskuteczniejszym za-
bezpieczeniem jest ostrożność przy pobieraniu aplikacji i przede wszystkim programy 
antywirusowe. Obowiązkowa antywirusowa aplikacja to ESET Mobile Security, któ-
ra działa na takich samych zasadach, co program antywirusowy skanujący komputer 
stacjonarny czy laptop w poszukiwaniu wirusów próbujących zainfekować pocztę 
e-mail, system operacyjny czy pliki. Równie ważny jest Clean Master, optymalizu-
jący działanie systemu oraz oczyszczający go ze wszelkich niepotrzebnych plików, 
zbędnych danych i pozostałości po przeglądaniu stron internetowych. Clean Master 
oczyszcza pamięć RAM, tym samym zwalnia miejsce na nowe programy.

*  Pracownik Katedry Pedagogiki Medialnej Uniwersytetu Rzeszowskiego, pełnomocnik Dziekana  
ds. informatyzacji Wydziału Pedagogicznego UR.
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Kolejne, bardzo przydatne aplikacje to dyski w chmurze: Dysk Google i Dropbox. 
To narzędzia zwiększające przestrzeń dostępną dla plików i ułatwiające przenoszenie 
danych między urządzeniami. Dzięki dyskom w chmurze nie trzeba kopiować pli-
ków. Zrobione smartfonem zdjęcia i filmy mogą być automatycznie przenoszone do 
chmury. Należy umieścić je na serwer, by po chwili były dostępne także na innych 
urządzeniach. Zdjęciami magazynowanymi w chmurze można się łatwo dzielić. Wy-
starczy wysłać znajomemu link. Oczywiście konieczne jest połączenie z siecią internet.

Zapoznaliśmy także seniorów z mobilnymi komunikatorami internetowymi. Jesz-
cze nie tak dawno komunikatory internetowe były programami kojarzonymi głów-
nie z komputerami stacjonarnymi i laptopami. Dziś wymiana zdań realizowana za 
pośrednictwem tych aplikacji odbywa się głównie na smartfonach. Aplikacje te ofe-
rują szeroki zakres funkcji komunikacyjnych, obejmujący oprócz komunikacji tek-
stowej, również wideo rozmowy czy komunikację głosową z możliwością załączania 
do prowadzonych dialogów plików multimedialnych w postaci zdjęć czy wideokli-
pów. Należy pamiętać, że komunikatory te będą przydatne wówczas, jeśli nasi zna-
jomi również wyposażą w nie swoje smartfony i będą z nich korzystać. Zaprezento-
waliśmy trzy najbardziej popularne Google Hangouts, Viber i WhatsApp. Mobilny 
klient Hangouts jest jedną ze standardowych aplikacji Google’a dostępnych na każ-
dym smartfonie pracującym pod kontrolą systemu Android. Jest aplikacją regular-
nie aktualizowaną. Google stale poszerza jej funkcjonalność. Nie wymaga rejestracji, 
gdyż aplikacja automatycznie podczas pierwszego uruchomienia wiąże się z kontem  
Google’a zdefiniowanym na smartfonie. 

W aplikacji Viber nasz numer telefonu jest jednocześnie naszym identyfikato-
rem. Aplikacja ta synchronizuje się z listą kontaktów zapisaną na naszym telefonie 
i automatycznie wykrywa numery, które także korzystają z komunikatora. Program 
wzbogacony o powiadomienia push gwarantuje, że nigdy nie przegapimy żadnej wia-
domości. Dotrą one do nas nawet wtedy, gdy aplikacja będzie wyłączona. 

Cechą wyróżniającą komunikator WhatsApp jest jego wieloplatformowość na 
urządzeniach mobilnych. Z WhatsApp mogą korzystać nie tylko posiadacze smart-
fonów pracujących pod kontrolą systemu Android czy Apple iOS, ale również po-
siadacze słuchawek z mobilnym Windows, użytkownicy smartfonów Blackberry,  
a nawet urządzeń z Symbianem (jeden z pierwszych mobilnych systemów operacyj-
nych dla telefonów komórkowych). Pod względem liczby platform mobilnych, na 
których WhatsApp jest dostępny, program ten jest absolutnym liderem. Od 2014 
roku jest własnością Marka Zuckerberga – amerykańskiego programisty i przedsię-
biorcy, głównego twórcy serwisu społecznościowego Facebook.

Poruszyliśmy także temat mobilnej bankowości. To wykorzystanie dedykowa-
nych aplikacji na urządzenia mobilne, pozwalających klientom na przeprowadzanie 
szeregu transakcji pieniężnych oraz wykorzystanie usług dodatkowych. Wiele ban-
ków umieściło już w Google Play oficjalne aplikacje oferujące podobne funkcje do 
serwisów internetowych. Wystarczy wpisać w wyszukiwarce nazwę banku i zalogo-
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wać się. Oczywiście uczulamy naszych słuchaczy, by korzystali wyłącznie z oficjal-
nych programów danego banku. Dzięki aplikacjom udostępnionym przez instytucje  
finansowe użytkownicy mogą m.in. wykonać dowolny przelew, doładować tele-
fon, sprawdzić stan rachunków, historię transakcji, informację o kredytach, spłacić 
zadłużenie karty kredytowej, a także założyć nowe rachunki, konta oszczędnościo-
we lub lokaty.

Omówiliśmy również funkcjonalny AirDroid, który służy do bezprzewodowego 
łączenia smartfonu z komputerem. Pozwala zarządzać swoim smartfonem bezprze-
wodowo z dowolnego komputera z systemem Windows. Dostęp jest możliwy, gdy 
jesteśmy połączeni z siecią Wi-Fi lub przez sieć komórkową. Po zatwierdzeniu połą-
czenia użytkownik może na komputerze obsługiwać wiele funkcji swojego smartfo-
na bezpośrednio w przeglądarce internetowej. Menadżer plików umożliwia między 
innymi wysyłanie i pobieranie plików, zarządzanie kontaktami, przeglądanie historii 
rozmów czy przeglądanie i pisanie wiadomości sms. 

To tylko wybrane przeze mnie tematy zajęć z edukacji mobilnej z seniorami, któ-
rych realizacja udowodniła nam, że starsi ludzie najefektywniej przyswajają wiado-
mości, gdy rozumieją znaczenie i wartość tego, czego się uczą, mają wpływ na prze-
bieg zajęć i są dobrowolnie zaangażowani w proces dydaktyczny.

ZAKOŃCZENIE

Piotr Szukalski, demograf z Uniwersytetu Łódzkiego, twierdzi, że w Polsce senio-
rzy wciąż padają ofiarą ageizmu, czyli dyskryminacji i deprecjonowania z uwagi na 
starszy wiek. Co roku, rozpoczynając zajęcia z gerontologii, demograf przeprowadza 
wśród studentów prosty eksperyment. Prosi o wypisanie na kartce kilku przymiotni-
ków, które kojarzą im się ze starością. Otrzymuje listę: zrzędliwy, nieudolny, brzydki, 
niepełnosprawny. Po zajęciach prosi studentów o wypisanie pojęć związanych z ich 
dziadkami. Wtedy czyta, że dziadek i babcia są: kochający, aktywni, sprawni, serdecz-
ni, ciepli, mądrzy. 

Skąd ta różnica? Studenci zawsze odpowiadają: seniorzy w mojej rodzinie są wy-
jątkowi. To dowodzi, że żyjemy stereotypami, a starość obserwujemy na ulicach,  
a nie w rodzinie 

– ocenia Piotr Szukalski (za: Jankowska, 2014). Wejście człowieka w okres starości 
nie zwalnia go z pracy nad sobą, a wręcz przeciwnie – powinno mobilizować całe jego 
siły i możliwości do aktywnego oraz efektywnego działania w obszarze technologii 
mobilnych, których potencjał jest ogromny, a i one same wciąż podlegają multipli-
kacji. Edukacja mobilna, zwłaszcza seniorów, jest konieczna i zasadna na przekór 
stereotypom głoszącym, że senior to osoba zacofana technologicznie. Konieczne jest 
uświadomienie, szczególne młodszemu pokoleniu, że starość jest fazą życia, której 
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dożywa większość ludzi, że ten okres może być także twórczy i radosny. Musimy 
walczyć z uprzedzeniami, by aktywna i pomyślna była starość nie tylko dzisiejszych 
seniorów, lecz również nasza. 
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EDUKACJA MOBILNA SENIORÓW –  
NA PRZEKÓR STEREOTYPOM

Słowa kluczowe: Edukacja mobilna seniorów, multimedia, potencjał edukacyjny technologii 
mobilnych 

Abstract: Rzeczywistość generowana przez media zachęca także osoby starsze do swobodnego 
korzystania z technologii mobilnych. Seniorzy są świadomi, iż wiedza ludzka i nauka ewo-
luują w zawrotnym tempie. Technologie te są dziś kluczowym czynnikiem warunkującym 
tempo zmian i poziom rozwoju społecznego współczesnego człowieka. Umberto Eco wręcz 
konstatuje, iż nowe techniki informacyjne oznaczają nowy sposób myślenia, studiowania, 
przekazywania ideologii. Dlatego też nie mogą być one obce również ludziom starszym. 
Komputery, internet, telefony komórkowe czy karty kredytowe zmieniły polską rzeczywi-
stość. Aby seniorzy mogli w niej bezpiecznie funkcjonować, powinni mieć szeroki dostęp do 
edukacji mobilnej.

MOBILE EDUCATION OF THE ELDERLY –  
AGAINST STEREOTYPES

Keywords: Mobile education of the elderly, multimedia, educational potential of mobile 
technologies

Abstract: Reality generated by media also encourages the elderly to use mobile technology 
freely. They are aware that human knowledge and science are evolving at staggering speed. 
These technologies are nowadays a key to the pace of changes and the level of contemporary 
man development. Umberto Eco states that new information techniques denote new ways of 
thinking, studying and conveying ideology. Therefore, the elderly cannot be unfamiliar with 
them. Computers, the Internet and credit cards have changed the Polish reality. In order that 
the elderly may function safely within it, they need to have wide access to mobile education.
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ENOTURYSTYKA – ROLA EDUKACJI  
W KSZTAŁTOWANIU OFERTY TURYSTYCZNEJ

WSTĘP

Jedzenie jest jedną z podstawowych czynności pozwalających podtrzymać funkcje 
życiowe organizmu, utrzymać go w odpowiedniej formie. Nie jest to jednak jedy-

na korzyść płynąca z jedzenia. Jedzenie to także przyjemność, czemu również trud-
no zaprzeczyć, w końcu jedzenie to także sposób poznania. Poznania innej kultury, 
społeczności i ich dziedzictwa materialnego, jak i niematerialnego. Danie, produkt 
gastronomiczny nie sprowadza się tylko do przemiany materii. Jest także depozy-
tariuszem historii, w którą wpisane są doświadczenia pokoleń, momenty gorzkie, 
cierpkie, ale i słodkie. Patrząc z tej perspektywy, zostaje już krok do lekcji histo-
rii przez pryzmat jedzenia. Smakowanie może pełnić i coraz częściej pełni funkcję 
edukacyjną. Funkcja ta jest szczególnie wyraźnie widoczna w przypadku turystyki.  
Z każdym rokiem coraz istotniejszą staje się turystyka oparta na walorach gastro-
nomii odwiedzanego regionu. Są całe regiony, kraje, których jednym z głównych 
motywów wizyty turystycznej jest właśnie lokalna gastronomia. Jest to wyraźnie wi-
doczne w przypadku tak egzotycznych destynacji, jak kraje dalekiego wschodu. Jak 
wskazują choćby Enright i Newton (2005) czy Hall i Sharpies (2003), drugim naj-
istotniejszym czynnikiem generującym ruch turystyczny w Hong Kongu jest właśnie 
jedzenie. Nie mniej istotne jest to w przypadku tak istotnych turystycznie miast 
regionu, jak Bangkok, gdzie tę motywację wskazuje się jako czwarty w swojej wadze 
czynnik przyciągający turystów, czy Singapur. Około 40% ogólnej liczby turystów 
odwiedzających Tajwan przyjeżdża tam właśnie w celu posmakowania odmiennej 
oferty gastronomicznej wyspy, mocno kulinarnie związanej z coraz popularniejszą na 
świecie kuchnią chińską. Nie inaczej jest w przypadku regionów znanych z produkcji 
wina. Europa Południowa, Kalifornia ze słynną Napa Valley, Australia czy Republika 
Południowej Afryki coraz częściej są odwiedzane przez turystów zainteresowanych 
smakowaniem wina. Szybko też samo smakowanie przestaje wystarczać. Pojawia się 
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chęć poznania głębszego regionu, z jego kulturą, zwyczajami, bo dopiero w tym szer-
szym kontekście wino smakuje odpowiednio. I tutaj zaczyna się rola edukacji. 

ENOTURYSTYKA – CHARAKTERYSTYKA POJĘCIA

Literatura prezentująca wyniki badań nad enoturystyką jest bogata, jako że samo 
zjawisko było wielokrotnie opisywane. Wszyscy w zasadzie zgadzają się co do samej 
kwintesencji zjawiska, wskazując na wino jako głównego bohatera, powodu, dla któ-
rego podejmuje się migrację o charakterze turystycznym (Theverin, 1996; Frochot, 
2000; Hall et al., 2000; Getz & Brown, 2006). Zwłaszcza Getz i Brown (2006) 
wskazują na doznania estetyczne i smakowe jako istotny czynnik, którego poszukuje 
turysta. Sami jednak dalej podkreślają, że zwykle to nie wystarcza. Równie ważne,  
a bywa że ważniejsze, są atrakcje stanowiące otoczenie produktu, którego rdzeniem 
jest wino. Hall wraz z autorami (2000) znacząco poszerza kontekst enoturystyczny. 
Jako istotne elementy wskazują samo odwiedzanie winnic połączone z poznaniem 
samego procesu produkcji i przechowywania wina, udział w smakowaniu lub de-
gustacji, w końcu także udział we wszelkiego rodzaju imprezach, gdzie pretekstem 
zorganizowania było właśnie wino. Na szerszy kontekst wskazują inni autorzy. Wy-
mienia się tutaj sam walor kulturowy i przyrodniczy, jakim jest region, w którym 
wino powstaje (Hall et al., 2000; Dowling, 1998; Getz, 2000), i wszystko co na tej 
bazie może stanowić podstawę nowego produktu turystycznego. Charters wraz z Ali-
-Knightem (2002) szansy na rozwój turystyki winiarskiej upatrują w wykorzystaniu 
istniejących i tworzeniu nowych festiwali, prezentacji dziedzictwa zarówno material-
nego, jak i niematerialnego (Widawski, 2011). Nie należy przy tym pomijać odpo-
wiedniej atmosfery, która powinna towarzyszyć ofercie; atmosfery opartej na trady-
cyjnej dla środowiska wiejskiego gościnności. Charters wraz z Ali-Knightem mocno 
podkreślają rolę edukacji w tworzeniu atrakcyjnej oferty. Głos ten, który podkreśla 
wagę tego elementu jako nieodzownego w procesie prawidłowego przygotowania 
produktu enoturystycznego, nie jest odosobniony (Van Westring, 1999; Widawski 
i Łoboda, 2012). Wymiar edukacyjny w turystyce winiarskiej podkreśla Ali-Knight 
tym razem wespół z Carlsenem (2004). Tylko odpowiednio przygotowana oferta, 
oparta o zdobytą wiedzę na temat kultury wina, jest w stanie zachować dziedzic-
two niezmienione przez obce kulturowo naleciałości bądź uproszczenia. To właśnie 
wiedza na temat własnego dziedzictwa, własnej kultury i jej prawidłowe wykorzysta-
nie daje szansę na zachowanie tego rodzaju walorów na długie lata z jednej strony,  
z drugiej zaś może stanowić doskonałą podstawę do stworzenia unikalnego produktu 
turystycznego, tym cenniejszego, że autentycznego w swojej formie i treści (Bruwer, 
2003). Takim produktem o charakterze przestrzennym jest region winiarski. Region 
postrzegany jako składowa wielu elementów, gdzie na pierwszym miejscu sytuuje się 
lokalną kuchnię i regionalne produkty gastronomiczne (Williams, 2001), wszelkie 
aktywności towarzyszące produkcji wina, ale też i krajobraz w ujęciu holistycznym, 
postrzegany jako malowniczy. Region winiarski jawi się jako rodzaj specyficznego 
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wiejskiego raju (Bell, 1992), w którym element kulturowy odgrywa coraz istotniej-
szą rolę. Równie istotna jak znajomość wina staje się wiedza na temat regionu, jego 
historii zamkniętej w zabytkach, czy – szerzej – w jego dziedzictwie materialnym. 
Wagę składnika kulturowego podkreśla też Houghton (2001), który zwraca uwagę 
przede wszystkim na funkcję dziedzictwa niematerialnego na przykładzie festiwali 
poświęconych winom, które stanowią istotną, dodatkową atrakcję, będącą w sta-
nie uruchomić nowe segmenty rynku turystycznego. Podobnie, zdaniem Carlsena 
i Dowlinga (2001), szansą na rozwój enoturystyki jest poszerzenie jej o dodatkowe 
produkty regionalne, jak choćby produkty lokalnego rzemiosła.

EDUKACYJNY CHARAKTER TURYSTYKI WINIARSKIEJ

Turystyka winiarska, jak wskazano to już na poziomie samego definiowania zjawiska, 
ma charakter edukacyjny i jest to wyraźnie obecne na niemal każdym etapie przygo-
towywania, a następnie realizacji produktu enoturystycznego. Filozofią, która legła 
u podstaw takiego podejścia, jest idea zrównoważonego rozwoju – idea towarzysząca 
wielu przejawom aktywności współczesnych społeczeństw bliska jest także i tury-
styce. Edukacyjny charakter enoturystyki pojawia się na wielu płaszczyznach. Dla 
potrzeb niniejszego pracowania zagadnienie zawężono do dwóch istotnych:

• kształtowanie postawy proekologicznej w duchu idei zrównoważonego  
rozwoju;

• kształtowanie odbiorcy oferty winiarskiej. 

ENOTURYSTYKA – EDUKACJA DLA LOKALNEGO ŚRODOWISKA

Wśród wielu funkcji turystyki jest także i edukacyjna, która może wyrażać się rów-
nież w kształtowaniu odpowiednich postaw, odpowiednich zachowań, które można 
między innymi sprowadzić do wyczulenia na ideę zrównoważonego rozwoju, także  
w turystyce winiarskiej. Doskonałym przykładem jest, implementowana między in-
nymi na rynku hiszpańskim, Europejska Karta Enoturystyki (recevin.net). Doku-
ment został opracowany przez Europejską Sieć Miast Winiarskich (RECEVIN); sieć, 
której jednym z celów jest właśnie zrównoważony rozwój enoturystyki. W ramach 
tej idei to region winiarski winien odgrywać wiodącą rolę w konserwacji, zarządzaniu  
i waloryzacji dóbr, którymi dysponuje. Dobra te powinny być chronione i wykorzy-
stywane w sposób zrównoważony, tak by korzyść z nich mogły odnieść kolejne poko-
lenia. Mocno podkreśla się takie wykorzystanie zasobów związanych z kulturą wina, 
które nie zakłócałoby funkcjonowania innych gatunków flory i fauny wchodzących 
w skład lokalnego ekosystemu.

Aby osiągnąć te założenia, zdaniem twórców Karty to właśnie regiony winiarskie 
powinny w pierwszej kolejności zająć się popularyzowaniem autentycznej kultury 
wina. Szansy na zachowanie takiego charakteru upatruje się w prawidłowym i holi-
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stycznym zarządzaniu walorami naturalnymi, kulturowymi oraz społecznymi, któ-
rymi dysponuje region. Jest to możliwe, o ile instytucje funkcjonujące w ramach 
regionu będą przestrzegać trzech podstawowych zasad:

• zasady zrównoważonego rozwoju. Każdy z organizatorów firmujących Kar-
tę winien opracować i rozwijać strategię zrównoważonego rozwoju definio-
wanego jako: forma rozwoju, planowania i działania na polu enoturystyki, 
która respektuje i zachowuje w dłuższym okresie zasoby zarówno naturalne, 
jak i kulturowe i społeczne, i która poprzez swoje funkcjonowanie wpływa 
pozytywnie zarówno na rozwój ekonomiczny, jak i osobisty osób, które żyją, 
pracują lub przebywają w regionie winiarskim;

• wspomagania regionów i członków w zdefiniowaniu własnej strategii rozwo-
ju turystyki. Członkowie winni mieć opracowany wieloletni plan rozwoju 
enoturystyki, a także program działań firm i instytucji związanych z regio-
nem i przemysłem winiarskim;

• opracowanie i wdrażanie wspólnej wizji rozwoju. W celu ustalenia zasad re-
giony winiarskie winny wymieniać się informacjami dotyczącymi danych 
statystycznych, wzorców zarządzania, technologią i modelami analitycznymi. 

Podstawą sukcesu jest owocna współpraca na wszystkich etapach określania i reali-
zowania programu zrównoważonego rozwoju enoturystyki. Współpraca, która po-
winna obejmować sektor zarządzający regionem jako sektorem prywatnym, z drugiej 
strony na innej płaszczyźnie łączyć aktywne na polu turystyki winiarskiej instytucje, 
począwszy od sektora winiarskiego przez turystyczny po lokalne władze, szczególnie 
zaś uwzględniając współpracę między firmami winiarskimi i turystycznymi. W tej 
płaszczyźnie ważny w pierwszym względzie winien być długofalowy rozwój, zapew-
niający ochronę dóbr, nie zaś maksymalizacja zysku. 

Rolą lokalnych władz winno być według Karty uwzględnianie w opracowywa-
nej dla regionu strategii takich działań, które zaowocowałyby rozwojem turystyki,  
w szczególności położenie nacisku na rozwój oryginalnych produktów turystycznych, 
konkurencyjnych na rynku lokalnym, jak i ponadregionalnym, opartych na jakości, 
którą zapewnia zrównoważony rozwój. Należy też promować taki rozwój ekono-
miczny i społeczny, który w największym stopniu uwzględniłby potrzeby środowiska  
naturalnego. 

Wśród wielu zobowiązań o charakterze szczegółowym, na które wskazują autorzy 
Karty, warto przyjrzeć się tym, które kładą nacisk na edukacyjny charakter propo-
nowanego produktu. Otóż zgodnie z zaleceniami strategia, którą winny opracować 
lokalne władze, wśród celów powinna zawrzeć ochronę i waloryzację kultury wina 
poprzez działania zarówno prawne, jak i o charakterze edukacyjnym. Winna też 
promować zrównoważony rozwój turystyki w regionie oparty na jakości. Strategia 
powinna być częścią działań, wśród których należy wskazać potrzebę stworzenia spe-
cyficznej oferty enoturystycznej, w której istotny byłby element odkrywania i odpo-
wiedniej interpretacji, przekazywania wiedzy w atrakcyjny sposób na temat kultury 
wina w najszerszym możliwym ujęciu. Mocno podkreśla się potrzebę uwrażliwienia 
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użytkowników oferty poprzez odpowiednią edukację środowiskową, przekazanie 
odpowiedniej wiedzy na temat dziedzictwa winiarskiego, na którym powinno się 
oprzeć całą politykę turystyczną regionu. Odpowiedni stosunek do waloru (wina) 
przez korzystających z niego powinno się także uzyskać poprzez informację określo-
nej jakości, która byłaby łatwo dostępna dla obu stron: mieszkańców regionu, jak 
i odwiedzających, a która w pełni zaspokajałaby potrzebę wiedzy na temat oferty 
turystycznej, jak i wyjątkowości kultury wina. Swoją rolę edukacyjną winien odegrać 
także marketing, jak i odpowiedzialna promocja, które winny uwzględniać w swoich 
działaniach uwrażliwienie turystów na rzeczywiste walory regionu oraz, po raz kolej-
ny, na zasady zrównoważonego rozwoju. 

Rozłożenie akcentów edukacyjnych w idei zrównoważonego rozwoju jest syme-
tryczne. Nie tylko odwiedzający region winiarski winien nabyć pewną wiedzę cha-
rakterystyczną dla obszaru, na którym przebywa. W procesie tworzenia produktu 
turystycznego o charakterze zrównoważonym równie istotne jest kształcenie aktorów 
enoturystyki. Podkreśla się wagę i niezbędność formacji, która powinna stanowić 
jedno z głównych narzędzi strategii zrównoważonego rozwoju obszaru winiarskiego. 
Powinnością zarządzających regionem winno być przygotowywane i uruchamiane 
programów kształcących i przygotowujących do obsługi oferty turystycznej o cha-
rakterze zrównoważonym. Za jeden z istotnych elementów kształcenia uważa się 
okresowe przeprowadzanie seminariów dla agentów turystycznych przekazujących 
wiedzę teoretyczną i praktyczną związaną z dziedzictwem kulturowym zawartym  
w produktach turystycznych regionu. Obok przekazywania lokalnej społeczności 
wiedzy na temat waloru władze regionu winny zadbać o przygotowanie merytorycz-
ne mieszkańców angażujących się w działania, zarówno bezpośrednie, jak i pośred-
nie, na polu turystyki, tak by byli w stanie współuczestniczyć w podejmowaniu de-
cyzji na temat działań regionu oraz jego promocji. Władze lokalne w miarę swoich 
możliwości powinny kształcić w kierunku podejmowania nowych form aktywności 
ekonomicznych wspomagających rozwój enoturystyki, powinny wskazywać nowe 
drogi, nowe szanse. 

Nieco inaczej zostały rozłożone akcenty w kwestii powinności na polu eduka-
cyjnym sektora prywatnego. Powinien zgodnie z Kartą współpracować z zarzą-
dzającym regionem, tak by zminimalizować możliwe negatywne oddziaływanie 
jego aktywności na środowisko, z drugiej strony wpływać na rozwój ekonomiczny  
i społeczny obszaru. Stąd sektor powinien wzmocnić działania mające na celu uwra-
żliwienie na potrzebę zrównoważonego rozwoju odwiedzających region, wzmacniać 
także działania ekonomiczne respektujące środowisko. Wśród zobowiązań ogólnych 
wymienia się, podobnie jak w przypadku instytucji zarządzających regionem, po-
prawę oferty enoturystycznej, opartą o wdrażanie przy współpracy z władzami lo-
kalnymi programu jakości, udział w procesie edukowania odwiedzających poprzez 
prawidłowo przygotowaną interpretację, co stanowi nawiązanie do postulatów Til-
dena (1977), odpowiednie przygotowanie informacji i promocji w kontekście kul-
tury wina. Jednym z podstawowych zadań firm sektora prywatnego winno być także 
kształcenie pracowników, tak by byli świadomi wagi charakteru zrównoważonego  
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w rozwoju oferty enoturystycznej. Nakłada się na nich także obowiązek uaktualnia-
nia swojej wiedzy na temat kultury wina w swoim regionie. Zdobyta wiedza winna 
być narzędziem ochrony walorów dziedzictwa naturalnego, kulturowego i historycz-
nego. Powinna być wykorzystana przy:

• zarządzaniu zasobami materiałowymi – przedsiębiorstwo winno rozwijać się 
z uwzględnieniem stylu architektonicznego charakterystycznego dla regio-
nu, w oparciu o materiały lokalne, a także dawać pierwszeństwo renowacji 
zasobów w miejsce konstruowania nowych od podstaw;

• waloryzacji dziedzictwa związanego z kulturą wina w regionie – firma po-
winna promować nie tylko swoją ofertę, ale także kulturę wina. W tym celu 
winna współpracować z zarządzającymi regionem oraz innymi usługodawca-
mi w ramach enoturystyki w regionie;

• przyczynianiu się do utrzymania dziedzictwa kulturowego i historycznego  
w swoim otoczeniu;

• ochronie zasobów naturalnych – firma powinna tak zarządzać swoją działal-
nością, aby możliwie maksymalnie zredukować zużycie wody, energii, w celu 
ochrony środowiska. 

ENOTURYSTA – WYCHOWANIE ŚWIADOMEGO ODBIORCY

W przypadku enoturysty i jego zaangażowania w poznanie produktu można mówić 
o swoistej gradacji, stopniach wtajemniczenia. Celem, choć nie do końca osiągal-
nym, jest wykształcenie turysty świadomego, znającego i rozumiejącego świat wina, 
z nim się utożsamiającego, lubiącego w nim bywać i z jego dóbr korzystać. Wierny, 
zadowolony turysta to jeden z głównych czynników sukcesu w turystyce. 

Warto przyjrzeć się samemu enoturyście. Mitchell i Hall (2003) wskazują na  
wiek – z reguły średni, wykształcenie – zwykle wyższe niż przeciętne, wyższe też od 
średnich dochody i zwykle wolny zawód. Taka osoba ceni sobie świat wina w szerszym 
aspekcie. Istotne są dla niej wartości kulturowe i estetyczne krajobrazu winiarskiego; 
unika masowości, chcąc nawiązać kontakt z lokalnością (Williams & Kelly, 2001). 
Ważna jest dla niej atmosfera, którą buduje przyjaźnie nastawione, kompetentne, 
jeżeli chodzi o wiedzę na temat wina, jak i obsługę logistyczną, otoczenie, słowem: 
fachowość w podejściu do zagadnienia produktu enoturystycznego. Enoturysta, 
obok atrakcyjnego krajobrazu i przyjemnego klimatu, tak charakterystycznego dla 
obszarów uprawy winorośli, oczekuje pełnej informacji na temat związany z enologią 
i kulturą, podanej w sposób przystępny, łatwo osiągalnej, także w kontekście dostęp-
ności językowej. Lubi poruszać się w terenie samodzielnie, stąd oczekuje dobrego 
oznakowania oferty o charakterze linearnym. Z komplementarnych propozycji naj-
częściej sięga po dziedzictwo niematerialne, jak festiwale, wydarzenia związane z wi-
nem, ale też szuka gastronomicznego dopełnienia w propozycjach kuchni regionalnej  
(Getz & Brown, 2006).

W oparciu o stopień świadomości, czym jest wino, szerzej: kultura wina, oraz 
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rozłożenie akcentów pomiędzy głównym bohaterem tego rodzaju turystyki, a jego 
kontekstem literatura proponuje wiele podziałów enoturysty. Warto przyjrzeć się 
tym najistotniejszym.

Ali-Knight i Charters przytaczają podział na trzy podstawowe grupy:
• enoturystów „przypadkowych”, takich, którzy zwiedzają region winiarski świa-

domi obecności w nim wina jako istotnego czynnika, ale nie jest to dla nich 
motyw decydujący, choć sam akt skosztowania zapewne się odbywa;

• enoturystów kategorii średniej, są to osoby, które nie wyróżniają się szczególną 
wiedzą na temat wina czy regionu, ale są skłonni przeżyć takie doświadcze-
nie. Pijają one wino na tyle regularnie, że są skłonne, odwiedzając region, 
zaplanować wizytę także w winiarni, u lokalnego producenta;

• osoby gustujące w winach, o wyrobionym smaku; to grupa, która wyróżnia 
się aktywnym zainteresowaniem, poszukuje informacji dotyczącej wina i ja-
kiejkolwiek innej związanej z tym tematem (Ali-Knight & Charters, 2000). 

W kolejnej swojej klasyfikacji ten sam duet autorów doprecyzował podział, propo-
nując cztery grupy turystów zainteresowanych winem. Są to:

• profesjonalista – w wieku od 30 do 45 lat; zna wina oraz świat win, jego 
wiedza pozwala mu na prowadzenie dyskusji z producentami wina na temat 
win, potrafi ocenić walory i niedociągnięcia konkretnego wina, jest stale za-
interesowany nowinkami w temacie win, jest w stanie poświęcić wiele czasu 
i energii na odkrywanie kolejnych aspektów związanych z winem;

• zafascynowany neofita – przedział wiekowy 25–30 lat; raczej dobrze sytu-
owany ekonomicznie, lubi wina, upatrując w nich przyjemnego środka na-
wiązywania znajomości i prowadzenia swobodnej konwersacji, lubi jedzenie  
i zwiedzanie regionu, podróżuje z przyjaciółmi, znajomymi (niektórzy  
z nich mogą należeć do I grupy), zawsze ma pod ręką przewodnik win; wy-
raża chęć poszerzenia wiedzy na temat win, ale nie w takim samym stopniu  
jak profesjonalista;

• zainteresowany winem – grupa wiekowa od 40 do 50 lat; zainteresowany 
winami, bo wiedza na ich temat to rodzaj wyróżnika w społeczeństwie, sa-
tysfakcjonują go już podstawowe informacje, w porównaniu do osób z po-
przednich kategorii łatwo ulega opinii innych, chętnie sięga po znane marki, 
często sądzi po pozorach; czasami prosi o zniżkę;

• kosztujący wino – osoba między 50 a 60 rokiem życia; odwiedza winiarnie 
lub winnice w grupie, najczęściej w niedziele, traktując je jako alternatywę 
dla baru czy pubu, szybko wypija swoje wino i prosi o dolewkę, chętnie 
kupuje w ilościach hurtowych, niekiedy w tym celu wozi ze sobą w samo-
chodzie pojemnik na wino (Charters & Ali-Knight, 2002).

Ibanez Rodriguez proponuje własną klasyfikację opartą o stopień znajomości taj-
ników zarówno produkcji i smakowania wina, jak i samej kultury z nim związanej. 
Są to:
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• ekspert – to osoba, której początkowa znajomość kultury wina była słaba, 
ale w procesie samokształcenia zdobyła odpowiednią wiedzę. Turysta z tej 
grupy ma najwyższe wymagania związane z wiedzą teoretyczną i praktyczną 
w stosunku do proponowanych produktów turystycznych. Odwiedza wiele 
winnic, rozwijając swoją wiedzę poprzez udział w kursach smakowania wina, 
odwiedziny w muzeach wina czy kursach dotyczących winorośli;

• półekspert – turysta, który zarażony fascynacją światem wina przez znajome-
go eksperta lub z własnej inicjatywy zgromadził jakąś wiedzę, która pozwala 
na poruszanie się w tym świecie, aczkolwiek region winiarski jest dla nie-
go ważny zarówno z powodu wina, jak i szerszego kontekstu kulturowego  
lub przyrodniczego;

• amator – osoba, której wiedza na temat wina jest raczej rudymentarna, choć 
opanował podstawowe pojęcia i wino może być elementem składowym w pro-
cesie podejmowania decyzji o docelowym miejscu wyjazdu. Region winiarski 
w większym jednak stopniu doceniany jest przez niego ze względu na możli-
wość praktykowania turystyki kulturowej bądź aktywnej, przygodowej;

• profan – to w zasadzie jeszcze nie enoturysta. Do regionu winiarskiego 
trafił przypadkiem, zetknął się z samym winem i otaczającą go kulturą.  
Z reguły jest to jego pierwsze tego rodzaju doświadczenie i od wrażenia, 
jakie wywarł na nim produkt, zależy, czy stanie się enoturystą, czy też nie  
(Ibanez Rodriguez, 2010).

Najpełniej rolę edukacji w rozwoju enoturysty przedstawia właśnie ostatni przy-
toczony podział. Rolą wszystkich instytucji zaangażowanych w tworzenie i realizację 
produktu enoturystycznego jest takie jego podanie, by turysta ze zwykłego profana 
przeistoczył się w profesjonalistę lub choćby połowicznego eksperta. Nie jest to by-
najmniej sztuka dla sztuki, przekonanie kogoś do czegoś w imię wyższej idei. U pod-
staw tego wszystkiego leży ekonomiczny sukces. Osoba zainteresowana danym tema-
tem, co więcej: znajdująca w tym przyjemność, to turysta powracający, a podstawą 
w rozwoju turystyki, nie tylko w kontekście zrównoważonym, jest wierność. Turysta 
przekonany to turysta wierny i na tej bazie można stworzyć produkt turystyczny, 
który jeżeli będzie odpowiednio przygotowany, zarządzany i w odpowiednich mo-
mentach modyfikowany, może zapewnić funkcjonowanie podmiotom turystycznym 
na lata. Co więcej, jeżeli wiernemu turyście będzie towarzyszyć zadowolenie z jako-
ści, to grupa co najmniej amatorów wina będzie stale rosła, gdyż atrakcyjny produkt 
szeptaną promocją będzie zdobywał nowych zwolenników, zaś turystyczna funkcja 
regionu będzie wzrastała (Butler, 1980). 

Dlatego właśnie rola edukacji odpowiednio prowadzonej, wiedzy przekazywanej 
w sposób atrakcyjny jest nie do przecenienia. Bez tego istotnego elementu całość 
produktu turystycznego pozostanie daleka od doskonałości, a na turystyczny sukces 
przyjdzie jeszcze długo czekać. 
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PODSUMOWANIE

Jakkolwiek poruszone w artykule zagadnienia dotyczące turystyki winiarskiej od-
noszą się jedynie do dwóch wybranych aspektów, już na tym przykładzie widać wy-
starczająco wyraźnie rolę edukacji w procesie kształtowania produktu turystycznego, 
zwłaszcza jeżeli w grę wchodzi próba zbudowania wartości, opierając się na zrówno-
ważonym rozwoju. Głównym motorem wszelkich działań w tym wypadku jest zdo-
byta wiedza. Ona stanowi punkt wyjścia najpierw do określenia zasobów, na bazie 
których tworzony będzie produkt, poznania ich specyfiki i uwarunkowań, w ramach 
których funkcjonuje. Bez prawidłowo przekazanej wiedzy rzecz taka nie może się 
udać. Potrzebne jest zrozumienie, i to zarówno po stronie lokalnych decydentów, 
jak i prywatnych instytucji, dlaczego daną rzecz trzeba realizować tak, a nie ina-
czej. Skąd ta powściągliwość w gromadzeniu zysków i jakież to elementy są ważniej-
sze od czysto merkantylnego podejścia do oferty. Edukacja jest zresztą stale obecna  
w procesie rozwoju turystyki, a jej rola wzrasta wraz ze wzrostem zapotrzebowania 
na coraz to nowe, nierzadko bardziej skomplikowane produkty turystyczne. Zestaw 
podstawowy, jaki legł u początków turystyki masowej, jest już dalece niewystarcza-
jący. Zapewnienie noclegu i wyżywienia w regionie uznawanym za atrakcyjny to już 
za mało. Aby stworzyć nową jakość, należy zgromadzić odpowiednią wiedzę. Jest 
to jednak dopiero pierwszy krok. Bez jej umiejętnego przekazania, z odpowiednim 
rozłożeniem akcentów, nie na wiele się przydaje, a już z pewnością nie na produkt 
jakości, którego poszukuje współczesny turysta. Turysta odpowiednio wyedukowany, 
świadomy swoich potrzeb, nie jest skłonny poprzestawać na małym. Szuka spełnie-
nia, które tym trudniej osiągnąć, im większa znajomość w ramach poszukiwanych 
dóbr. I znów edukacja przychodzi w sukurs twórcom produktu, którzy chcą marze-
niom turysty sprostać, gdyż tylko jego satysfakcja przyniesie im wymierne korzyści 
ekonomiczne. Koniec końców, niezależnie od tego, czy jest to kwestia jakości, jaką 
oferuje akurat enoturystyka, czy jest to kwestia odpowiednio uzbrojonego w wiedzę 
miłośnika wina – żeby uzyskać satysfakcję, żeby odnieść sukces, po obu stronach 
musi najpierw znaleźć się wiedza zdobyta w procesie edukacji. I tam tak naprawdę 
wiele się zaczyna, także i w enoturystyce.
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ENOTURYSTYKA – ROLA EDUKACJI  
W KSZTAŁTOWANIU OFERTY TURYSTYCZNEJ

Słowa kluczowe: enoturystyka, enoturysta, region winiarski, edukacja, zrównoważony rozwój

Streszczenie: Artykuł prezentuje rolę edukacji w rozwoju turystyki winiarskiej w regionie. 
Krótkie wprowadzenie w problematykę enoturystyki prezentuje jeden z ważniejszych elemen-
tów szerszego zjawiska, jakim jest turystyka kulinarna, kojarzonej jednoznacznie z produktem 
jakości. Rolę edukacji w kształtowaniu tego zjawiska zbadano na bazie dwóch aspektów: uwa-
runkowań rozwoju produktu enoturystycznego w kontekście zrównoważonego rozwoju oraz 
profilu enoturysty jako odbiorcy tegoż produktu. W pierwszym wypadku poddano analizie 
założenia Europejskiej Karty Enoturystycznej, wskazując na istotne dla edukacji elementy,  
w drugim zaprezentowano profil turysty odwiedzającego region winiarski, uwzględniając po-
ziom jego wyedukowania w kwestii wiodącego waloru, jakim jest wino. 
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ENOTOURISM – A ROLE OF THE EDUCATION IN THE 
FORMATION OF THE TOURIST OFFER

Keywords: enotourism, enotourist, wine region, education, sustainable development

Abstract: The article presents the role of the education in the development of wine tourism 
in the region. Short introduction into the field of enotourism presents one of the most im-
portant element of the wider phenomenon – culinary tourism associated directly with the 
product of the quality. The role of the education in the formation of the wine tourism was 
investigated in two different aspects: the conditions of the wine tourism product in the con-
text of the sustainable development and the profile of the enotourist as the receiver of such 
product. In the first case the assumptions of the European Cart of Enotourism pointing the 
most important elements for the education, in the second – the profile of the tourist visiting 
the wine region was presented together with his level of knowledge concerning the leading 
value – the wine. 
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PHYSICAL ACTIVITY AS PERCEIVED  
BY CIVIL SERVANTS 

INTRODUCTION

One can assume that the state administration is going through constant devel-
opment, which reflects the changes and needs of the society. The basic philos-

ophy of local authorities in building up new and effective organization models is 
their orientation towards public services. This means that services offered by local 
authorities should be designed not only for people but also in cooperation with 
them (Welsh, 1994). It is thus necessary for the municipality to stay in contact 
with its inhabitants and to evaluate their needs and attitudes. According to Welsh 
(1994), the task of local authorities is to analyze the impact of services offered to 
particular segments of the community, which should be served by the authorities.

The European Urban Charter (Evropská..., 1992) defines the present and future 
conditions of urban development. It states, besides others, that the enforcement of 
individual rights should be based on solidarity and responsible citizenship. The cit-
izens of European towns have, according to the above mentioned Charter, the fol-
lowing rights:

• health – the right to live in an environment which promotes human physical 
and psychical health;

• sport and leisure – the right to use a large variety of sports and leisure facili-
ties, irrespective of age, abilities or income;

• culture – the right to use the facilities and take part in a variety of creative 
activities;

• participation – the right to participate in pluralistic democratic structures 
and in the municipal management, the participation being characterized by 
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cooperation among different partners, by the principle of subsidiarity, by  
a right to information, and by protection against excessive regulation; 

• personal development – the right to live in urban conditions that help to 
acquire personal richness and contribute to the individual social, cultural, 
moral, and spiritual development;

• financial mechanisms and structures – these should enable local authorities to 
find financial backing necessary for putting in practice the rights defined in 
the Declaration. 

In the frame of creating a new “Conception of Sport and Physical Culture Devel-
opment in the Liberec Region,” the Liberec regional council has asked the Faculty 
of Physical Culture to work out a study describing and evaluating the opinions and 
attitudes of local authorities’ employees toward communal recreation. The stress was 
put on educational activities of sports character. 

The study comprised of three parts: 
• The representatives’ attitudes toward leisure activities of sports character, 

seen in the frame of local politics. 
• The present day situation in financing of communal recreation from  

local budgets.
• The present day situation in the domain of ownership (in the sphere of sport 

and physical education).
The size of the region and the diversity of the studied subjects made the realiza-

tion of the study very difficult. Due to the volume of information gathered, we have 
restricted the article to the first part of the problem: the representatives’ attitudes 
toward leisure activities in the frame of local politics. 

METHODOLOGY AND CHARACTERISTICS 
 OF THE SAMPLE

The client agreed on realizing a survey which would include 23 questions and  
8 demographic indicators.

The number of 228 questionnaires were distributed in two rounds. Question-
naires were sent by post to 97 communities and, after a logic control, all 97 of them 
were used for statistical processing – this means that the return rate was 100%. The 
results of the survey are described in the paper. In the second round, the researchers 
spoke to 131 local authorities representatives in the remaining communities of the 
Liberec region. After a logic control, all 131 questionnaires were applied in statistical 
processing. The results are being treated.

Note: the authors of the survey use the terminology as defined by the client and 
they are aware of the fact that objections of technical character could be raised. 
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REPRESENTATIVES’ ATTITUDES TOWARD LEISURE 
ACTIVITIES OF SPORTS CHARACTER  

ON THE LEVEL OF COMMUNAL POLITICS

Having taken in consideration the needs of the article, we will state several find-
ings of the research realized in 1999 by the Institute of Children and Youth of the 
Ministry of Education, Youth, and Sport in cooperation with the Department of 
Recreology of the Palacký University in Olomouc and departments N°73 and K3 
of the Ministry of Education, Youth, and Sport. 

In the research, opinions and attitudes were analysed of those regional and local 
authorities’ employees who had already been working in the field of youth and phys-
ical education.

The respondents stated that their work did not comply with the initial objectives. 
It is evident that the classification of particular work positions is not clear: one third 
of the employees admitted that they used only 10% of their time working on original 
objectives of the particular position. 

There are significant contrasts among the respondents when it comes to the nature 
of their work (what they think it should be) and the reality:

The respondents consider as important the following items:
1. Protection of society against negative influences.
2. Realization and use of state subventions.
3. Support of NGO’s, counselling activities. 
4. Information.
5. Coordination of the activities of all participating subjects.
6. Participation in creating plans and budgets.
7. Participation in material, economic and personal backing of the activities.
8. Working out proposals of local conceptions.

On the other hand, they consider as less important:
1. Creating the conditions for good functioning of the corporations.
2. Working out communications for higher administration units. 

The level of education and professional training is unsatisfactory. The respon-
dents’ opinion concerning their own readiness for the function corresponds with 
their opinion concerning the methodical leadership of higher structures. The em-
ployees want to express that they are not to “blame” themselves. 

The central system of financing leisure activities in the frame of regions is incon-
venient. Decentralized financing of individual bodies (the finance distribution by  
a particular local administration) is more clear and more “fair.” 

In respect of the need of creating a clear concept in this domain, we consider as 
very important the following opinions:
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1. The issue of leisure time is very important for the public.
2. For the decision making, certain conception issues should be transferred to 

the competence of lower administration units.
3. There is an urgent need to resolve the issue as a system solution.
4. It is beneficial and necessary to solve the issue of leisure activities as a whole 

(“from one point”), given that it is possible to coordinate the process with 
other departments – social department, department of construction, etc.

It is interesting to compare the conclusions of the analysis of opinions and at-
titudes of the employees already “active” in the sphere (made in the entire Czech 
Republic) with the results of the survey concerning the Liberec region (see table 1).

We state that the methodology of the two surveys was identical, the only differ-
ence being the partition of the communities. We made a more detailed partition in 
the case of Liberec, according to the number of inhabitants.

CONCLUSION

On the basis of the data gathered in the survey, we can state that:
• The present state of affaires is very similar to the one described in the research 

conducted in 1999. We can therefore say that the development rate does not 
correspond with the needs and developmental trends of the today’s society.

• In general, it is not true that the communities have created specific work po-
sitions that would ensure the functioning of this domain.

• Education of responsible employees is higher in the communities with high-
er population.

• The number of employees with proper education is rising in accordance with 
the population growth but still does not correspond with the trends. 

• Only one community has an independent department which is fully focused 
on the issue.

• 4/₅ of the communities do not even consider creating such departments. 
• The bigger the community, the more likely it is to have sports committees. 

However, ¹/₂ of the communities do not even consider creating such com-
mittees.

• It is encouraging that only one community considers the issue of communal 
recreation as unimportant, and only two as less important.
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• 94 communities consider the issue as important for all age and social groups.
• 67 communities consider combining communal recreation with tourism as 

important and beneficial, only 3 communities smaller than 500 inhabitants 
perceive these issues as not connected.

• 41 communities support the NGO’s by lending them the communal sports 
facilities for free or for a symbolic price.

• The majority of communities support the NGO’s by combining several  
approaches.

• Grant policies are also often used to stir up the material and personal  
development. 

The results have shown that the issue of communal recreation – not only in the 
domain of sport and physical culture – is becoming a subject of interest of state em-
ployees on all levels of state administration. It is necessary to add that in most cases 
these employees do not have the capacity to leave the traditional point of view and 
that they do not recognize the domain as a space for influencing and forming the 
modern lifestyle.
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PHYSICAL ACTIVITY AS PERCEIVED  
BY CIVIL SERVANTS 

Keywords: municipality, citizen, leisure activities, organisations, conditions

Abstract: It is possible to state that the organisation and way of functioning of the state 
administration has gone and will be going through an incessant development process, which 
has responded and will be responding to the changes and needs of the society. The analysis, 
which can be considered as an audit made for certain clients groups, is, besides others, also  
a starting point for the elaboration of an overall municipality strategy. The analysis can be 
realised by means of primary or secondary research. The present state of our society and 
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the developmental tendencies taken in consideration, it is clear that the existence of leisure 
activities system will be a significant element in the decision-making processes of state em-
ployees on all levels of state (public) administration. The relationship between those who can 
influence the outer forces and those who occupy positions in the leisure-time organizations 
defines the dynamics of the future development. The role of municipalities in the domain 
of public services cannot be replaced. That is why it is necessary to study the opinions and 
attitudes of employees responsible on the local scale. It is also important for the information 
transfer and communication to be realized rapidly. 

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA Z PERSPEKTYWY  
URZĘDNIKÓW PAŃSTWOWYCH

Słowa kluczowe: miasto, obywatel, zajęcia w czasie wolnym, organizacje, warunki

Streszczenie: Organizacja i sposób funkcjonowania administracji państwowej jest proce-
sem zależnym od potrzeb i zmian społeczeństwa. Aktywność fizyczna podejmowana przez 
pracowników z tego sektora będzie wpływać na proces podejmowanych przez nich decyzji  
zawodowych. 
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