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W

spółczesna pedagogika odchodzi od dominującej w XX w. tradycji, w której
skupiano się przede wszystkim na organizacji życia szkolnego, procesie nauczania (w dużo mniejszym stopniu uczenia się), czynnościach i kompetencjach nauczyciela oraz odpowiadającym sytuacji szkolnej obowiązkom ucznia. Te problemy
w cywilizacji nazywanej społeczeństwem wiedzy, w którym to informacja, a następnie
wiedza stają się dobrami kluczowymi w rozwoju gospodarki, nadal są istotne. Dzisiaj
jednak pedagogika nie ogranicza się do problemów szkolnych, a obejmuje swoim
zasięgiem cały okres egzystencji człowieka – od lat najmłodszych po wiek senioralny.
Nie ogranicza się również do sytuacji szkolnej. Zamiast tego z jednej strony bierze
pod uwagę wielowiekową tradycję skupiającą się na wychowaniu człowieka (którego
częścią jest proces kształcenia), jak również rozszerza swój zasięg o aktywność pozaszkolną człowieka (np. problematyka związana z odpowiednim wykorzystaniem
czasu wolnego, problem pomocy człowiekowi dorosłemu w jego codziennych, również pozaedukacyjnych rozterkach). W niniejszym tomie uwaga autorów skupia się
na tych zagadnieniach. Podobnie jak w poprzednich edycjach zostały w nim zawarte
zarówno analizy teoretyczne dotyczące kierunków rozwoju współczesnej pedagogiki,
jak i analizy empiryczne, z których autorzy wyciągają konkretne wnioski z sytuacji
obecnej (jak jest) dla przyszłości (jak być powinno).
Pedagogika, jak każda dyscyplina naukowa, nie rodzi się w próżni. Jej badania
są ograniczane poprzez narzucone ramy badań (w tym sensie pedagogika jest nauką praktyczną), jak i – podobnie jak nauki humanistyczne – odnosi się do dorobku teoretycznego, do klasyki, która na stałe zakorzeniła się w jej rozważaniach.
Wreszcie pedagogika odnosi się do warunków społeczno-kulturowych, które wyznaczają ramy egzystencji osób stanowiących podmiot jej analiz, a zatem pedagogika
jest nauką społeczną. Autorzy zatem odwołują się w swoich analizach do dorobku
tak pedagogicznego, jak i pochodzącego z innych dyscyplin nauk humanistycznych
i społecznych, ale korzystają z metod stosowanych w badaniach pedagogicznych.
W swoich analizach teoretycznych opierają się na kluczowych pozycjach źródłowych,
które nie tylko są rzetelnie analizowane, ale służą do wyprowadzenia autorskich, niejednokrotnie nowatorskich wniosków. Jeśli zaś chodzi o analizy empiryczne, oprócz
przytaczania kluczowych ustaleń z zakresu omawianego tematu, autorzy wykorzystują ugruntowane w metodologii badań pedagogicznych metody i techniki badawcze.
Edukacja nie może pomijać warunków społeczno-kulturowych, w których się odbywa. W tym znaczeniu nie ma ona charakteru uniwersalnego, lecz jest zdominowana przez „ducha swojej epoki”. Dla ludzi żyjących w każdej epoce historycznej
to jej warunki były najistotniejsze, podczas gdy historia, przeszłość spełnia warunek czasu minionego, który co prawda może inspirować, może uczyć, ale zawsze
będzie miał rolę wtórną względem teraźniejszości. Również we współczesnej epoce
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mamy do czynienia ze specyfiką, która dzisiaj wyznacza trendy, lecz nie była ważna w czasach minionych. Na plan pierwszy wysuwa się tutaj ponowoczesność, wraz
z jej cechami pozytywnymi, jak i negatywnymi. Dobrze wykorzystany indywidualizm, nie ograniczający się do postrzegania wolności czy też odpowiedzialności
w sposób negatywny („jestem wolny od... innych”, „ogranicza mnie jedynie prawo
bądź inne środki przymusu”), lecz rozwijana w sposób pozytywny, jako możliwość
realizacji wielu wzorców życiowych niedostępnych ludziom w wiekach poprzednich,
jest jednym z dobrodziejstw naszych czasów. Jego twórcze wykorzystanie dla dobra
człowieka jest jednym z największych wyzwań dla współczesnych pedagogów. Na stan
współczesnej edukacji wpływają inne wątki, takie jak wielokulturowość, dyskurs ponowoczesny, aktywność kobiet. Wyważanie praw i obowiązków różnych podmiotów
i grup społecznych, o różnych celach i aspiracjach życiowych, wydaje się współcześnie
szczególnie ważnym problemem, który owocuje tak problemami wychowawczymi,
jak i edukacyjnymi (np. poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, które treści przekazywane w ramach tzw. „ukrytego programu szkoły” są wzorcami naszej kultury,
a które tylko reliktem przeszłości). Równie ważną kwestią, typową dla współczesnych
rozważań, jest wpływ społeczeństwa sieci na egzystencję współczesnego człowieka.
Stała się ona częścią naszego codziennego życia. W momencie gdy na naszych oczach
tracą na aktualności niektóre problemy z nią związane (np. czy rzeczywistość wirtualna zastąpi tę realną), pojawiają się nowe, z których dla pedagogiki szczególnie ważna
jest kwestia rozważań między pozytywnymi a negatywnymi aspektami wirtualności
i jej wpływu na edukację człowieka. Czy zatem społeczeństwo sieci przynosi więcej
pozytywów, możliwości edukacyjnych, które istnieją, ale nadal nie są wykorzystane
w praktycznych działaniach tak szkoły, jak i rodziny, czy też bardziej dominują jej negatywne aspekty, takie jak zanik więzi społecznych, niekontrolowany przepływ (nie
zawsze wiarygodnych) informacji i powszechny zanik „kultury myślenia”, co objawia
się nieumiejętnością poprawnego wypowiadania się tak w mowie, jak i w piśmie czy
też brakiem umiejętności formułowania przekonujących argumentów i wynikających
z nich wniosków.
Problem dotyczący wychowania człowieka od zawsze nurtuje myśl pedagogiczną. Jak stosować świadome wpływy dla dobra wychowanka, by doprowadzić go do
pełni jego rozwoju, którego sednem będzie osiągnięcie przez niego dojrzałości (nie
w sensie metrykalnym, lecz psychicznym), tak by wychowanie mogło zostać zastąpione przez samowychowanie (wpływy z zewnątrz na wpływ wewnętrzny)? Autorzy
proponują nieograniczanie wychowania jedynie do korekty negatywnych zachowań,
lecz postrzegają je w dominujący we współczesnej myśli pedagogicznej sposób, tj.
jako doprowadzanie wychowanka do samodzielności, poprzez dostrzeganie od najmłodszych lat jego autonomii, podkreślanie znaczenia jego podmiotowości, indywidualizmu. W tym celu zaznaczają, iż ważne jest nieograniczanie się jedynie do
wpływów dydaktycznych, a w wychowaniu – do oddziaływania na psychikę młodego człowieka. Podstawą dobrego wychowania jest antropologia, opierająca się na
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postrzeganiu człowieka jako istoty holistycznej, gdzie wszystkie aspekty jej rozwoju są równie istotne. Stąd wychowanie nie powinno ograniczać się do oddziaływań
w sferze psychicznej. To również rozwój duchowości, dzięki której młody człowiek
odkrywa to, co najważniejsze w jego egzystencji, tj. sens swojego życia. By tak się
mogło stać, ważne jest zwrócenie uwagi na aksjosferę, tj. na te wartości, które są faktycznie dla wychowanka ważne, a nie tylko te, które społeczeństwo uznaje za istotne,
stąd uważa się, że skuteczne wychowanie kończy się na ich uznaniu przez dziecko.
W wychowaniu ważne jest to, czym wychowanek żyje, tj. pokazywanie mu takiego
świata wartości, który jest dla niego atrakcyjny, wskazywanie przykładów osób, które
staną się dla niego bohaterami i autorytetami, których życie uzna on za ważne i godne naśladowania. Wreszcie współczesne wychowanie, tak jak współczesna cywilizacja,
jest zdominowane przez słowo sukces. Stąd w niniejszym numerze można znaleźć odpowiedzi na pytania, czym jest sukces we współczesnym rozumieniu i jak wychowywać do niego dzieci od najmłodszych lat, tak by stał się on sukcesem wewnętrznym,
tzn. spójnym z tym, do czego w życiu dany człowiek chce dojść, co zrealizować, a nie
wyłącznie życiem nieszczęśliwym, lecz pozytywnie waloryzowanym w społeczeństwie
(sukces materialny, odpowiednia stopa życiowa, kariera itp.).
Mimo zarysowanych powyżej problemów współczesnej pedagogiki, obejmujących
środowisko społeczno-kulturowe, a rzutujących na problemy związane z wychowaniem człowieka, z jej rozważań nie zniknęły problemy związane ze sferą nauczania.
Dydaktycy nadal zastanawiają się, jak uczynić środowisko nauczania – uczenia się
bardziej atrakcyjnym, tj. jak ułatwić proces uczenia się. Co zrobić, by stał się przyjemniejszy, ale także skuteczniejszy. Co zrobić, by umożliwił młodemu człowiekowi
funkcjonowanie w środowisku nadmiaru informacji. Co zrobić, by z dostępnych
danych wybierał to, co jest dla niego faktycznie ważne. Jak wreszcie rozumieć kreatywność współczesnego człowieka i przygotować go do przetwarzania informacji
w wiedzę, służącą zarówno uczniowi, jak i całemu społeczeństwu? To wreszcie poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jak skutecznie motywować uczniów, by chcieli
przekraczać pozorne, dostrzegane w sytuacji obecnej przeciążenia i realizować w pełni
swój potencjał.
W zarysowanych warunkach szczególnie ważna jest rola nauczyciela, łączącego
w sobie funkcję wychowawcy i dydaktyka. Nauczyciela, który w nieprzyjaznych dla
niego czasach może stać się dla młodzieży osobą, która będzie inspirować młode
pokolenie, która stanie się dla niego autorytetem. W tym wymiarze nauczyciel poszukuje we współczesnych warunkach przestrzeni dla wypełniania swojej tradycyjnej
roli. Jednocześnie autorzy pokazują trud tej pracy – przeciążenie obowiązkami, problem stresu, wypalenia zawodowego oraz wskazują na skuteczne sposoby przezwyciężania negatywnych stron tego zawodu. To równocześnie umiejętność dostrzegania
w nawale pracy pozytywnych stron wybranej przez siebie profesji, szacunek (wbrew
opiniom społecznym) dla niej i dla swojej pracy. To własna praca każdego nauczyciela nad prestiżem całego środowiska, w której szczególnie ważne jest dostrzeganie
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własnej wartości, swoich mocnych stron, na których buduje się karierę i odczuwa
satysfakcję z wykonywanych czynności zawodowych.
Współczesne oddziaływania na wychowanka nie kończą się – jak w epokach
poprzednich – wraz z opuszczeniem przez ucznia ławy szkolnej. Dzisiaj mamy do
czynienia z przenikaniem się sfery pracy i edukacji do końca aktywności zawodowej oraz kontynuowaniem edukacji w wieku emerytalnym. Stąd w obrębie zagadnień współczesnej pedagogiki ważne miejsce zyskały potrzeby edukacyjne, ale
i wychowawcze, osób dorosłych. Kontynuowanie edukacji w momencie posiadania
całej gamy doświadczeń zawodowych, jak i rozwój edukacyjny osoby starszej stwarzają nowe wyzwania dla środowiska edukacyjnego. Każda z dorosłych grup uczniów
ma swoje indywidualne potrzeby edukacyjne, z których zdaje sobie sprawę, potrafi
je jasno zdefiniować i wyartykułować, oczekując od środowiska edukacyjnego ich
realizacji. To również problematyka związana z wychowywaniem i rozwojem dorosłego człowieka. Na dzień dzisiejszy mamy do czynienia z wieloma nierozwiązanymi
problemami w zakresie stworzenia kompleksowej oferty edukacyjnej, która satysfakcjonowałaby osoby dorosłe.
Na szereg problemów postawionych w niniejszym wstępie próbują odpowiedzieć
autorzy tekstów w nim zgromadzonych. Ich analizy stanowią wkład we współczesną
myśl pedagogiczną – często jest to wkład niedokończony, pobudzający do dalszych
rozważań i pogłębiania poszczególnych wątków. Ale jednocześnie jest to wkład istotny, gdyż skupia uwagę Czytelnika na problemach ważnych dla współczesnych rozważań w pedagogice, zachęcając go do stawiania pytań w obrębie analizowanych zagadnień, prowadzenia z autorami dyskusji, jak i dochodzenia do własnych, z pewnością
niejednokrotnie nowatorskich, wniosków.
Aleksandra Kamińska
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WSTĘP

D

awno temu (jako początkująca asystentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który dziś świętuje 50-lecie!) zwróciłam uwagę podczas zimowych szkół
pedagogów na osobowość i twórczość indywidualności osoby i całokształtu działalności naukowo-pedagogicznej, wówczas dopiero docenta, Kazimierza Denka.
Ta znacząca postać zapalająca do aktywności swoim przykładem uczonego stała się
ważkim punktem i zaczynem zawodowego śledzenia osób i aktywności ludzi nauki,
od których próbowałam zapożyczać cechy i podpatrywać ich drogi do mistrzostwa
pedagogicznego. Kwestie te postrzegam na kontinuum od indywidualności do uspołecznienia, do współpracy z grupą.
Przyjęłam tu model oglądu problemu z tytułu opracowania w świetle piśmiennictwa – aktualnego oraz ważnego i interesującego, a nawet intrygującego – zakładam
akcentowanie w osnowie tekstu wybranych sformułowań generalizujących dobrane
wątki (kwestie, sprawy i zagadnienia) w ich ujęciu całościowym horyzontalnie, więc
raczej panoramicznie i kalejdoskopowo (jak wymagają tego problemy dynamiczne)
niż wertykalnie. Zadania wertykalnych ujęć stawiam bowiem dopiero jako otwarte
w zakończeniu niniejszego tekstu.
1. Szukając odpowiedzi na pytanie o „indywidualizm pedagogów akademickich”, najpierw rozważmy przesłanki filozoficzne, potem – w następstwie –
*
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metodologiczne z epistemologii nauk, później zaś możliwości transferu oraz
aplikacji do nauk szczegółowych, do których pedagogika należy.
2. Indywidualizm nauczyciela akademickiego postrzegać będziemy z perspektywy humanistycznej między podmiotowością jednostki a jej uspołecznieniem/socjalizacją.
3. Przedstawiamy indywidualny styl nauczyciela akademickiego na przykładzie
działalności osoby z pasją i poczuciem samorealizacji jako ilustrację indywidualizmu osobowości zmotywowanych do współdziałania ze studentami i kolegami z personelu pracowników szkoły wyższej, zatrudnionych na
wszystkich stanowiskach pracy.
Tak uporządkowane zagadnienia toku tematycznych rozumowań przedstawiam
z nadzieją na uzyskanie porozumienia z czytelnikami przez sięganie do źródeł z literatury specjalistycznej* celem przeprowadzenia analiz i interpretacji przeglądu interdyscyplinarnych poglądów specjalistów na wybrane kwestie, co stanowi „teoretyczną”
materię opisu.

WYJŚCIOWE TEZY
EPISTEMOLOGICZNO-GNOSEOLOGICZNE
Zachodzi konieczność zarysowania filozoficzno-metodologicznych przesłanek myślenia o indywidualizmie osoby nauczyciela akademickiego. Idee, które aktualnie
uznajemy za indywidualistyczne, są obecne w filozofii polityki i etyce już od starożytności greckiej (np. u Sokratesa czy Demokryta). Samo pojęcie indywidualizmu (łac.
individuum – jednostka, coś niepodzielnego) powstało jednak we Francji dopiero
około 1820 roku w kręgach reakcji wobec oświecenia i rewolucji francuskiej. Miało
znaczenie negatywne: łączono je z anarchią i rozczłonkowaniem społeczeństwa (pojęcia tego używali m.in. Joseph de Maistre, Hugues-Félicité-Robert de Lamennais
czy zwolennicy Henriego de Saint-Simona). Termin ten następnie przyjęto w innych
krajach, gdzie zmianie uległy jego znaczenie i ocena. W Niemczech zaczęto go łączyć
z romantyzmem, w Wielkiej Brytanii – z utylitaryzmem i leseferyzmem, a w USA –
z wartościami demokratycznymi i kapitalizmem (Bokszański, 2007).
Indywidualizm to jedna z głównych orientacji myśli społecznej, korzeniami swymi
sięgająca średniowiecza (Jan Duns Szkot, William Ockham), a szczególnie intensywnie rozwijająca się w epoce nowożytnej wraz z renesansowym zwrotem humanizmu
ku człowiekowi. Indywidualizm znalazł wówczas swój wyraz w wielu obszarach –
jednak głównie na płaszczyźnie epistemologicznej (Kartezjusz), społeczno-etycznej
*
Do których szczegółowe przypisy bibliograficzne tu pominę, odwołując się do bibliografii
w trzech niskonakładowych monografiach (spośród których pierwszą w znacznym stopniu i zakresie
przypominam) – Duraj-Nowakowa (2013, 2016a i b).

Indywidualizm współczesnych autorów

17

(Thomas Hobbes, John Locke), politycznej (Niccolo Machiavelli), religijnej (Martin
Luter, Jan Kalwin), ekonomicznej (fizjokratyzm) i artystycznej. Następne stulecia
przyniosły nie tylko dalsze doprecyzowanie założeń indywidualizmu na terenie filozofii społecznej (Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant, John Stuart Mill), ale też
odsłoniły tkwiące w tych założeniach niebezpieczne konsekwencje natury etycznej
(Max Stirner i Fryderyk Nietzsche, Piotr Kropotkin), niepokojące dzisiaj jako zagrożenia osobowe i społeczne.
Indywidualizm to kierunek w filozofii zapoczątkowany w okresie średniowiecza
przez Orygenesa, a rozwinięty przez wspomnianego Jana Dunsa Szkota zarówno
w teorii bytu (ontologii), jak i w teorii poznania (gnoseologii) i epistemologii, tj. teorii rezultatów poznania (wiedzy). Punktem wyjścia do pojmowania indywidualizmu
w poznaniu, w epistemologii stała się intuicja jako cecha bytu natury. Indywidualizm
wówczas nie odnosił się do gatunku ludzkiego, lecz do duszy i jej zbawienia. Indywidualne cechy bowiem nie były przyjmowane za rzeczy materii, lecz jej formy.
Do najwyższej rangi indywidualizm podniósł Fryderyk Nietzsche, głosząc kult siły
i nadczłowieka. Inny charakter nadał indywidualizmowi egzystencjalizm, twierdząc,
że człowiek realizuje stopniowo swoją naturę, zaś będąc wolnym, stoi wobec ciągłego
wyboru, potrzeby obrony autentyczności własnego bytu, wierności sobie i wychodzenia ponad siebie. Natomiast – zważmy – indywidualizm w filozofii politycznej
jawi się jako istotny element liberalizmu (np. u Johna Locke’a, Thomasa Hobbesa,
Adama Smitha czy Jeremyego Benthama) i libertarianizmu (Friedrich von Hayek,
Robert Nozick, Ayn Rand). A ponieważ wszystko, co pedagogiczne jest zanurzone
w kontekstach i konsytuacjach społecznych, więc rodzi także wątpliwości edukacyjno-wychowawcze.
Indywidualizm był krytykowany przez myślicieli konserwatywnych, republikańskich i socjalistycznych. Edmund Burke przestrzegał nawet, że indywidualizm jest
zagrożeniem dla ustalonego ładu społecznego i monarchii. Alexis de Tocqueville, opisując społeczeństwo amerykańskie, wskazywał, że indywidualizm prowadzi do izolacji jednostek i w istocie nie ma nic wspólnego z wolnością. Lewicowa myśl miała
zaś najczęściej charakter kolektywistyczny (Karol Marks, Fryderyk Engels, Charles
Fourier, Pierre Joseph Proudhon). Współcześnie indywidualizm krytykowany jest
przez większość nurtów feminizmu oraz komunitaryzm, którym nie można tu więcej
uwagi poświęcać, zaś zaznaczyć trzeba.
Indywidualizm widział wartość moralną w proporcjonalności i harmonii sił człowieka. Głosił kult doskonałych jednostek (por. perfekcjonizm) i kult irracjonalnych
sił duszy. Szczególnego znaczenia nabrał indywidualizm w filozofii romantycznej.
Nie tylko w Niemczech, lecz w całej Europie nurt indywidualizmu znalazł wyraz też
w literaturze beletrystycznej. Ponadto indywidualizm w etyce wyrażał się głoszeniem
tezy, że wszelkie normy moralne wywodzą się z uczuć i popędów jednostek ludzkich,
a jedynym motywem i celem postępowania jest samodoskonalenie i osiąganie szczęścia osobistego. W takim aspołecznym pojmowaniu osoby tkwią więc zarazem zagro-
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żenia, jak i szanse rozwojowe dla relacji międzyludzkich, także stosunków nauczycieli
akademickich z innymi osobami.
W etyce indywidualizm jako niebezpieczeństwo łączony jest z egoizmem (Hof
stede, 2000; Koźmiński, Piotrkowski, 2000). Dlatego też indywidualizm – z racji
swoich założeń antropologicznych i płynących stąd konsekwencji społeczno-etycznych – przyjęto za przedmiot krytyki ze strony Kościoła (że użyję tylko tego skrótu
myślowego) (Olbrycht, 2000).
Indywidualizm to orientacja i zarazem zasada filozofii politycznej i etyki, zgodnie
z którą jednostka ludzka uznawana jest za najwyższe dobro. Przeciwieństwem indywidualizmu jest kolektywizm. Kolektywizm rozumiany jako przeciwieństwo indywidualizmu stawia pytanie o członka zespołu (indywidualizm osoby, indywidualista
czy dusza zespołu).
Znaczeniowo/definicyjnie odmiennym pojęciem jest indywidualizm metodologiczny, będący stanowiskiem w epistemologii i metodologii nauk, zgodnie z którym
istnieją tylko byty jednostkowe (jednostki ludzkie). Jego przeciwieństwem jest emergentyzm, holizm i systemologizm jako paradygmaty całościowe.
Uwagę nas, pedagogów, zwracają najważniejsze wartości w ideologii indywidualizmu:
• osiągnięcie własnego celu jest ważniejsze od relacji międzyludzkich;
•

interes jednostki jest ważniejszy od interesu grupy;

•

tożsamość jednostki jest związana z jej niepowtarzalną osobowością;

•

człowiek przystępuje do organizacji, ponieważ widzi w tym interes;

•

każdy osobiście jest kowalem swego losu;

•

normy i wartości dotyczą wszystkich jednakowo;

•

relacje między pracodawcą a pracownikiem są kontraktem przynoszącym
obopólne korzyści;

•

decyzje o zatrudnieniu i awansie wynikają z obowiązujących przepisów i zależą od umiejętności i osiągnięć pracowników;

• organizowanie jest zarządzaniem przez jednostki/indywidualności kierowników.
Równie istotne dla naszych potrzeb tematycznego myślenia pedagogicznego okazują się cechy indywidualistów, proszę Czytelników, by mi wybaczyli te wyliczanki,
tu konieczne, które można zgrupować następująco:
• osoby przystępują do organizacji w wyniku kalkulacji własnych nakładów
i korzyści;
•

każdy troszczy się o siebie, patrząc niechętnie na ingerowanie innych w życie
prywatne i zawodowe;

•

organizacje mają ograniczony wpływ na zadowolenie pracowników, którzy
dążą do oddzielenia emocji od pracy;

•

filozofia organizacji opiera się na inicjatywie i przedsiębiorczości jednostek
(Crozier, Friedberg, 1982).
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Pojęcie indywidualizm charakteryzuje zatem silne poczucie niezależności i odrębności osobistej oraz samodzielne/autonomiczne postępowanie odbiegające od
ogólnie przyjętych wzorców i norm. Jest to doktryna filozoficzna, zgodnie z którą istotne znaczenie przyznaje się tylko jednostkom. Wiąże się z przekonaniem
o szczególnej roli jednostki, która stoi ponad tłumem (v. „samotność w tłumie”).
To zbiór prawd o naturze człowieka w relacjach ze społeczeństwem oraz zbiór zasad
określających prawidłowe relacje między rządem/władzą a jednostkami. Indywidualista rozumie, że społeczeństwo wyrasta w sposób naturalny ze wzajemnej zależności
między wyborem a współdziałaniem każdego człowieka z wieloma innymi osobami,
i że – zarazem – przymus narzucony przez władzę centralną utrudnia rozwój tych
stosunków międzyludzkich.
Wśród cech wspólnych, łączących pod szyldem indywidualizmu cały szereg niekiedy bardzo różnych kierunków filozoficzno-społecznych, suponuje fachowiec,
uwzględniać należy:
• negację arystotelesowskiej tezy o społecznej naturze człowieka;
•

uznanie jednostki ludzkiej za jedynie realny element życia zbiorowego, a w konsekwencji dobra jednostki za rację nadrzędną w stosunku do dobra ogółu;

•

sprowadzanie istoty więzi społecznej do kwestii umowy/konwencji między ludźmi;

• afirmację całkowitej wolności jednostki (Miś, 1995).
To ten ostatni punkt stał się zasadniczą tezą nadbudowanego na indywidualizmie
kierunku filozoficzno-społecznego nazywanego liberalizmem, co już – co prawda
w innym kontekście, albowiem też libertarianizmu – było tu zasygnalizowane.
Jak wnioskuję z przeglądu stanowisk o kategorii indywidualizmu, odnosi się on do
trzech różnych obszarów, albowiem indywidualizm konceptualizowany jest jako: (a)
poczucie niezależności i odrębności osobistej; (b) dążenie do zachowania własnych,
niekiedy odrębnych poglądów; a także (c) sposób postępowania odbiegający od obowiązujących norm moralnych, obyczajowych. Jest to także (d) doktryna filozoficzna,
która przyznaje istotne znaczenie tylko jednostkom. Indywidualizm (e) w językoznawstwie definiowany jest jako element z języka będący czyimś indywidualnym
tworem albo taki jego rodzaj, który został użyty przez kogoś w sposób szczególny, na
przykład jako cecha stylu pisarstwa naukowego.
Okazuje się więc ponadto, iż sensy znaczeniowe, w których mieści się rozumienie pojęcia indywidualizmu, są dla poszczególnych badaczy ambiwalentne. I tegoż
ambiwalentnego rozumienia indywidualizmu będziemy się tu trzymać, godząc się
na jego dwa przeciwstawne oblicza, występujące równolegle i jednocześnie jako perspektywy i zagrożenia dla nauczycieli akademickich i osób im profesjonalnie bliskich
w relacjach.
W świetle wybranych tu poglądów dla dalszego toku myślenia przyjmujemy, że indywidualizm/indywidualność postaw prozawodowych pedagoga akademickiego tkwi
w proporcjonalności i harmonii sił człowieka w danej roli społeczno-zawodowej, jego
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wartości moralnych, kultywowaniu profesjonalizmu, oryginalności myślenia i działań na poziomie pasjonata, twórcy, usatysfakcjonowanego pracą uniwersytecką.

INDYWIDUALIZM NAUCZYCIELA/PEDAGOGA
AKADEMICKIEGO MIĘDZY PODMIOTOWOŚCIĄ
A SOCJALIZACJĄ
Swoistość pracy nauczyciela szkoły wyższej tkwi w szczególnej kompozycji/konfiguracji profesjonalnych funkcji rozmaitych i niełatwych – zarazem naukotwórczych,
popularyzatorskich i dydaktycznych oraz opiekuńczo-wychowawczych. W tych obszarach może więc wyrażać się indywidualizm jako specyfika danej osoby. Przyjrzyjmy się zatem nieco bliżej tym komponentom znaczącym podmiotowo jako wyrażanie siebie i społecznie – jako członka grupy/zespołu.
Dla naszego problemu/przedmiotu i toku rozmyślań najistotniejszym i najcenniejszym dziedzictwem pozostawionym przez Niklasa Luhmanna socjologom jest
pojęcie autopoiesis – autokreacji (z greckiego bowiem znaczy: robić, tworzyć, kształtować, być skutecznym, w opozycji do – być przedmiotem miast – źródłem działania), które to pojęcie miało oddawać i syntetyzować istotę kondycji ludzkiej. Wybór
terminu był sam w sobie aktem tworzenia lub odkrycia związku (raczej dziedzicznego pokrewieństwa niż powinowactwa z wyboru) pomiędzy historią a poezją. Poezja
i pedagogika to dwa równoległe prądy tej autopoiesis ludzkich możliwości, w której
tworzenie stanowi jedyną formę, jaką może przyjąć odkrycie, a samo odkrywanie
jest podstawowym aktem tworzenia (Taylor, 2010). Socjologia zaś jest nurtem biegnącym równolegle do kondycji ludzkiej, którą próbuje opisać i uczynić zrozumiałą
w kwestiach socjalizacji członka grupy.
Tworzenie (podobnie jak odkrywanie), także tworzenie przez pedagogów, podkreślmy, oznacza jednak zwykle łamanie reguł. Działanie w zgodzie z regułami jest
bowiem czystą rutyną, powtarzaniem/odtwarzaniem tego samego – lecz nie aktem
tworzenia. Dla „wygnańcy” na przykład z grupy społeczno-zawodowej, łamanie reguł, jak podkreślają fachowcy, nie jest kwestią wolnego wyboru, ale nieuniknioną
koniecznością. Wygnańcy, między innymi specjaliści z innych dyscyplin niż pedagogika, zwykle wiedzą niewiele na temat reguł panujących w kraju, do którego przybyli,
nie traktują ich także z takim namaszczeniem, aby wysiłek ich przestrzegania można
było uznać za szczery, pełny i satysfakcjonujący. Podobnie jak w kraju pochodzenia
także i tutaj wygnanie uchodzi za grzech pierworodny, w którego obliczu wszystkie
późniejsze czyny grzeszników mogą posłużyć za dowód nie dość gorliwej wierności wobec reguł. Tak czy inaczej, niefrasobliwość wobec reguł staje się znakiem firmowym owych wygnańców. Mało prawdopodobne, aby zjednało im to sympatię
mieszkańców jakiegokolwiek z krajów, między które dzielą swoje życie. Paradoksalnie jednak właśnie dzięki temu mogą przynieść każdemu z nich dary, których te
kraje potrzebują (choćby z potrzeby tej jeszcze nie zdawały sobie sprawy), a których
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nie mogłyby otrzymać z żadnego innego źródła (Bourdieu, Wacquant, 2001). Oto
możliwe szanse i zagrożenia, jakie stwarzają tacy obcy dla danej dyscypliny nauki.
W społeczeństwie, gdzie prawo do zabierania głosu i rozwiązywania problemów
zastrzeżone jest dla grupy ekspertów, którzy jako jedyni mogą zajmować stanowisko
w sprawie różnicy między realnym a fantastycznym i oddzielać możliwe od niemożliwego, eksperci, rzec by można, są niemal z definicji ludźmi przyjmującymi fakty na
chłodno, takimi, jakimi są, i obmyślają najmniej ryzykowny sposób radzenia sobie
z nimi (Beck, 2002).
Okazuje się zatem, że socjologia i pedagogika są dzisiaj potrzebne jak nigdy dotąd. Zadanie polegające na przywróceniu świadomości zagubionego związku między
obiektywną rzeczywistością a subiektywnym doświadczeniem stało się bardziej niż
kiedykolwiek przedtem pilne i nieodzowne, a zarazem praktycznie niewykonalne
bez pomocy tych socjologów i pedagogów, ponieważ mała jest nadzieja, że rzecznicy
i przedstawiciele innych specjalności podejmą się i wywiążą z tego zadania. Wszyscy
eksperci zmagają się z praktycznymi problemami, a oferowana przez nich ekspertyza służy rozwiązywaniu tych problemów; socjologia zdaje się być „główną” gałęzią
wiedzy, dla której praktycznym problemem do rozwiązania jest wyjaśnienie służące
zrozumieniu. Socjologia jest także prawdopodobnie jedyną dziedziną wiedzy, która przezwyciężyła i zniosła słynne Diltheyowskie rozróżnienie między wyjaśnieniem
a rozumieniem (Bourdieu, Wacquant, 2001). W pedagogice zaczynamy dopiero kroczyć w te tropy. Pedagogika podejmuje takie próby na swoim gruncie, o czym jeszcze
nieco dalej napiszę.
Typ oświecenia, jaki socjologia ma do zaoferowania, jest adresowany właśnie do
jednostek kierujących się wolną wolą i ma na względzie powiększenie oraz umocnienie ich emancypacji, wolności/swobody wyboru. Jego bezpośrednim celem jest
powrót do pozornie zamkniętej kwestii wyjaśniania, a przez to – promowanie rozumienia. Socjologiczne wyjaśnienie może dodać energii, racjonalności i skuteczności
ludzkiej autokreacji i samostanowieniu, owym warunkom wstępnym ludzkiej zdolności decydowania o tym, czy istotnie pragnie się żyć tak, jak żyć wypada (ponoć
z nieodwołalnego) wyroku losu. Okazuje się, iż autonomia społeczeństwa zyskuje
jednak na autonomii jednostki (Bourdieu, Passeron, 1991). To ważka konstatacja
dla pedagogiki. Społeczeństwa i jednostki mogą sprawę swej autonomii tylko razem
wygrać lub razem przegrać. Czyż nie podobnie rozumujemy na polu uprawiania pedagogiki akademickiej? Autonomia społeczeństwa i osobista wolność tworzących je
jednostek warunkują się przecież wzajemnie.
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INDYWIDUALIZM NAUCZYCIELA/PEDAGOGA
AKADEMICKIEGO Z PASJĄ
I USATYSFAKCJONOWANEGO DZIAŁALNOŚCIĄ
Adekwatne do rzeczywistości postrzeganie siebie jako jednostki/indywiduum –
osobnego i swoistego – oraz siebie jako członka zespołu/grupy „działaczy”, którego
aktywność w toku socjalizacji, tj. „wchodzenia” w grupę, sprzyjać może wyższemu
poziomowi jakości pracy nauczyciela. Dlatego na dwu przykładach cech osobowości
znaczących profesjonalnie zilustruję zalety indywidualizmu.
Dla psychologii humanistycznej, i w ślad za nią dla pedagogiki, głównym pojęciem energetyki są motywacje wyrastające z potrzeb. Psychologia i pedagogika
w nurcie humanistycznym rozwinęły się jako przeciwwaga dla behawioryzmu, który
traktował człowieka jako mechanizm fizjologiczny, sprowadzając jego energetykę zaledwie do reakcji na bodźce.
Natomiast psychologia humanistyczna podniosła konieczność traktowania człowieka i zjawiska osoby ludzkiej jako niezmiernie złożonego procesu, pojmowanego procesualnie życia, podmiotu, w którym biologia wyjaśnia tylko jedną ze stron
zachowania, gdy akcentuje mechanizmy zadatków wrodzonych aktywności tegoż
człowieka. Człowiek jednakowoż, będąc całością psychofizyczną, w której obok procesów biologicznych zachodzą procesy psychiczne, włączony jest ponadto w procesy
i wymagania społecznej aktywności oraz staje się jednocześnie ogniskiem aktów duchowych wykraczających poza sferę biologii i socjologii. Psycholodzy humanistyczni
przeciwstawiają się zarówno behawiorystom, jak i psychoanalitykom, uwzględniając
szeroki wachlarz motywów kierujących działaniem człowieka. Obok motywów biologicznych uwzględniają bowiem motywy psychiczne, społeczne i duchowe. Powstawanie potrzeb i w związku z tym motywacji działania rysuje obraz energetyki tego
działania (Witwicki, 1936).
Wiele współczesnych teorii wykorzystuje zjawiska socjalizacji do wyjaśnienia zachowań. Dążenie do odnalezienia własnej istoty, czegoś, co jest w głębi, przysłonięte
wpływami wychowawczymi i społecznymi, natrafia na sprzeciw strażników norm
społecznych. Wykazują oni strach wynikający z nieznanych skutków postępowania
innego od tradycyjnie uznanego. Każda osoba i/lub grupa, która ujawnia swoją inność, indywidualizm/indywidualność i krytycyzm wobec norm społecznych i kultury, budzi opór, gdyż dążeniem powszechnym jest zachowanie konwencjonalne człowieka podporządkowanego zasadom grupy (Nowacki, 2009, 2010).
Rozpoczęty w okresie renesansu, a podtrzymany przez oświecenie kult indywidualności ujawnił się również w „ludzkich”/humanistycznych naukach o człowieku.
Każdej jednostce przypisuje się coś tylko i wyłącznie własnego, swoistego, co leży
w głębi jej osobowości i jest agresywnie przesłaniane przez wpływy społeczne, żądające przestrzegania zwyczajów, praw i reguł społecznego współżycia podczas permanentnej socjalizacji.

Indywidualizm współczesnych autorów

23

System kulturowy – lub szerzej system cywilizacyjny – grupy przejawia się jako
nieustanna ingerencja w przeżycia jednostki. Ma to charakter przemocy, a społeczeństwo oddziałuje rozległymi środkami, aż po delikatną lub niedelikatną manipulację.
Czasem dla urobienia jednostki stosuje się zaprogramowane systemy informacyjne,
co charakterystyczne jest dla procesów manipulacji świadomością (Rozmus, 2010).
Przesadne dążenie do podkreślenia indywidualności spotkało się natomiast, uwaga, z akceptacją grup subkulturowych. Prowadzi ono nie tylko do podkreślenia indywidualności i niezwykłości, ale także, co niepożądane, do konfliktów z grupami społecznymi i jest sprzeczne z całym dotychczasowym doświadczeniem ludzkości jako
gatunku, który od czasów prehistorycznych przebywał zwykle w mniejszych grupach
rodzinnych lub szerszych – plemiennych.
Dążenie do maksymalnej indywidualizacji w wychowaniu, zaznaczyć tu trzeba,
prowadzić może do atomizacji społeczeństwa. Jednostka, wyizolowana z grupy rodzinnej, etnicznej, narodowej, profesjonalnej, staje się sama dla siebie „sterem, żeglarzem, okrętem”, bez względu na dobro swych współtowarzyszy i dobro społeczne.
Pedagodzy, ulegający – wedle nurtu tak zwanej antypedagogiki – wizjom całkowitej wolności i integralnej indywidualności człowieka wprowadzają element napięcia
i zaburzeń, zarówno psychicznych, jak i społecznych. Traktują bowiem społeczeństwo
jako trwały i jednolity, niezależny, czyli tak zwany odosobniony, system. Nie zauważają, że społeczeństwo jest też tworem ludzkim i ulega dynamice/przeobrażeniom nie
tylko ze względu na zadania wynikające ze stosunku do otaczającej nas przyrody, ale
również ze względu na potrzeby członków tworzących to społeczeństwo. Stąd notabene wynika ruch demokratyczny, u którego podstawy znajduje się założenie, że każdy uczestnik ma prawo kształtować stosunki społeczne. Zmienność tych stosunków
dokumentuje przemiana ustrojów. Jak stąd wynika, nie ucieczka od społeczeństwa
w indywidualność i kult indywidualności jest sposobem na przezwyciężenie napięć
pomiędzy jednostką a jej społecznym otoczeniem i kulturą. Właśnie odwrotnie –
świadomość zmienności życia i stosunków społecznych pozwala sformułować wymagania czynnego uczestnictwa w tym dynamicznym systemie – procesie i świadomego kształtowania stosunków społecznych, co – z kolei – wymaga dojrzałości osoby
i głębokiego wejrzenia w rzeczywistość społeczno-pedagogiczną (Wiatrowski, 2009;
Nowacki, 2009, 2010).
Dlatego to nie destrukcyjny dla współżycia kult nadindywidualizmu, lecz konstruktywne uczestnictwo w wysiłkach społecznych jest rozwiązaniem lub może zbliżeniem do rozwiązania powstających napięć przez właściwą budowę więzi i działań
społecznych (Kamińska, 2014).
Konstruktywna rola psychologii humanistycznej polega na przeciwstawieniu się
jednostronności przyrodniczej, jak traktowano człowieka w behawioryzmie, a także
na zastosowaniu metodyk przejętych z nauk przyrodniczych w humanistyce. Humanistyczna psychologia wiedzie jednak w niektórych swoich odłamach do równie
jednostronnego indywidualizmu. Oto dwoistość/ambiwalencja właściwości/cech
tej orientacji/paradygmatu poznania. Stąd płyną najnowsze metodologiczne prądy
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swoistej kontynuacji ujęć strukturalizmu od wspomnianych całościowych orientacji
emergencji, holizmu i systemologii aż po konstruktywizm, wskazujące na pojmowanie człowieka w całej złożoności jego samego i kontekstów jego relacji z otoczeniem.
Odrębny, swoiście indywidualny styl prowadzenia zajęć jako kwestia do rozstrzygnięcia specyfiki, uwarunkowań i służebnych funkcji wywołuje całą baterię pytań
otwierających myślenie: Co kryje się pod pojęciem „indywidualny styl prowadzenia
zajęć w szkole wyższej”? Na czym polegają podstawowe różnice między wykładowcami, jeśli chodzi o metodykę prowadzenia zajęć? Jak można rozwijać cechy dobrego
wykładowcy? Jak można doskonalić warsztat dydaktyczny nauczyciela akademickiego? (Rozmus, 2010).
W świetle najnowszych studiów literaturowych udziela się odpowiedzi, wskazując
na kilka czynników najistotniejszych, takich jak: wiedza, motywacja i nastawienia
emocjonalno-motywacyjne oraz doświadczenie wykładowcy, czyli pełna osobowość
dojrzała, jakość jego komunikacji, obraz idealnego wykładowcy jako wzór/wzorzec,
elementy materialne wizerunku wykładowcy, jego technologia dydaktyczna i drogi
doskonalenia indywidualnego stylu prowadzenia zajęć oraz proksemika, czyli przestrzeń działalności akademickiej (Kossowska i in., 2008; McKay, Dinkmeyer, 2004).
Wśród wielu teoretycznych ujęć problematyki motywacji ciekawa i inspirująca
okazuje się koncepcja, w której najważniejszą rolę przy budowaniu pozytywnego
nastawienia do pracy odgrywa poczucie osobistego rozwoju i samorealizacji, czyli
satysfakcji zawodowej. Satysfakcja zawodowa pedagoga akademickiego to pozytywne postawy wobec środowiska pracy i zadań/powinności. Satysfakcja/zadowolenie
pedagoga akademickiego znacząco zwiększa efektywność pedagoga jako pracownika.
Zależy od równowagi między inwestycjami w wykonywaną pracę (czas, zaangażowanie), a tym, co otrzymuje w zamian (awans, wynagrodzenie, możliwość rozwoju,
relacje międzyludzkie), czyli od tego, na ile jest zgodna z potrzebami, oczekiwaniami
osobistymi. Wpływają na to takie składniki i zarazem czynniki satysfakcji zawodowej, jak: osiągnięcia, uznanie, możliwość rozwoju, awans, odpowiedzialność i praca
jako wartość sama w sobie (Mądrzycki, 1986; Tyszka, 2000).
Indywidualizm nauczyciela akademickiego w najbardziej pożądanych wymiarach
objawia się właśnie u tych osób, które działają z optymalną motywacją do pasjonującej pracy. Pasja pracy pedagoga akademickiego to silne zainteresowanie, zamiłowanie, upodobanie, zajmowanie się pracą z entuzjazmem, fascynacją i głęboką motywacją, wytrwałość i kreatywność w spełnianiu profesjonalnych funkcji (Poraj, 2009).
Piszemy tu o autoocenie istoty, składników i uwarunkowań uzyskiwania satysfakcji zawodowej nauczycieli akademickich, ponieważ samooceny ich profesjonalnego
dobrostanu (który wyraża się właściwościami pedagoga z pasją) są nie tylko egzemplifikacją indywidualizmu, lecz – zarazem – stanowić mogą podstawę zapobiegania
zagrożeniom edukacyjnym. Możliwe konkretyzacje form indywidualizmu pedagoga
postrzegane przez pryzmat dwu zmiennych szczegółowych: satysfakcji z pracy i pasji
zawodowej dopełnia projekt scalonej wizji ambiwalencji cech zmiennej głównej „indywidualizm/indywidualność nauczyciela/pedagoga”.
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Wizję tę próbuje się ukazać dychotomicznie i rozłącznie w dwóch grupach zalet/
szans i niebezpieczeństw/zagrożeń, co jednak przywodzi do spostrzeżenia o ich właściwościach dwoistych, do konstatacji o ich ewaluacji w zależności nie tylko od praw
podmiotu, ale i – od praw społecznych. Rysowanie tu tła dla szkicu rozpoznawania
problemu i jego przesłanek naukowych może przynieść walory poznawcze, przydatność warsztatową i dydaktyczną. Jest bowiem projektem operacjonalizacji tego nowego na gruncie pedeutologii akademickiej problemu. Oto źródła i przesłanki optymizmu pedagogicznego wobec optymalizacji umiaru i/lub indywidualizmu pedagoga.

ZAKOŃCZENIE
Pokusiwszy się o podsumowanie przeprowadzonych prezentacji wybranych stanowisk, dobranych z punktu widzenia naszego autorskiego zakresu i stopnia ich wizji,
można stwierdzić, iż w pytaniu o indywidualizm człowieka w roli zawodowej nauczyciela akademickiego nie mamy podstaw, by stawiać kwestie ostrego rozstrzygnięcia,
czy w tym indywidualizmie tkwią potencjalnie tylko szanse, czy tylko zagrożenia.
Zdobyliśmy przecież przekonujące argumenty specjalistów, iż zjawisko to niesie
jednocześnie perspektywy szans i zmian progresywnych, czyli pożądanego postępu
i zagrożenia (np. alienacji w przestrzeni, środowisku i czasie) w edukacji.
Wskazując na te zależności między zaletami a niebezpieczeństwami indywidualizmu nauczyciela/pedagoga, zachodzi konieczność ukierunkowania na kwestie wymagające dopiero rozstrzygnięć i opisów/charakterystyk na gruncie wybranej tu subdyscypliny pedagogiki akademickiej:
1. Powstały kontekst dwoistości znaczeń wokół podstawowej kategorii indywidualizmu pedagoga akademickiego obecnie dopiero obliguje do szerszego i pogłębionego rozpoznawania sytuacji osobowej i społeczno-zawodowej
tegoż pedagoga z myślą o kolejnym etapie takich prac rekonesansowych,
ale już w postaci prób aplikacji pozyskanych wyników i ich interpretacji do
praktyki działalności dydaktyczno-wychowawczej.
2. W związku z mnogością i wysokim stopniem trudności/komplikacji profesjonalnych funkcji nauczyciela akademickiego naszą uwagę zatrzymuje grupa zadań współtworzenia nauki.
3. W związku z funkcjami popularyzatorskimi i dydaktycznymi na uwagę zasługiwałoby natomiast opisanie doświadczeń: blasków i cieni prowadzenia
przez nas nauczycieli akademickich prac awansowych, tych zawodowych
(licencjackich i magisterskich) oraz naukowych – doktorskich. Bowiem to
w sprzężeniu zwrotnym, we wzajemnych zależnościach tych obu zagadnień
tkwią resursy/rezerwy podwyższania jakości naszych umiejętności wyrażania
siebie, swojego indywidualizmu/indywidualności w twórczości popularnonaukowej i naukowej (o której społeczno-pedagogicznej wadze i znacze-
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niu nie będę tu szerzej pisać). Potraktujmy je więc tymczasem jak pytanie,
w pewnym stopniu retoryczne, lub raczej jak problem jeszcze otwarty do
rozwiązywania gdzie indziej, kiedy indziej i też przez innych pedagogów.
Panujący chaos w pozornym deklarowaniu wybranego paradygmatu skutkuje
usterkami społeczno-pedagogicznych uwarunkowań poprawności procesu poznawania i nazbyt sporadycznego wdrażania rezultatów poznania. Deklaracje podejścia
jakościowego mieszane, powiedzmy wprost, mylone są z koniecznymi technikami
analiz i interpretacji wyników nie tylko ilościowymi także w scjentystycznym podejściu, ale i wartościowane, czyli oceniane jakościowo. To nie to samo, co zastosowanie którejś spośród strategii jakościowego rozpoznawania przedmiotu poznania!
Dopuszczany aktualnie chaos w ujawnianiu warsztatowych przesłanek nie sprzyja
ani rozległości refleksji, ani jej koniecznemu wgłębianiu się w przedmiot rozpoznań
przez poszukiwanie wyjaśnień zjawisk i procesów poznania naukowego. Diagnozowane są te niedostatki przez obrazową metaforę prób budowania wieżowca bez dbałości o jego fundamenty.
Wydaje się coraz pilniejsze przyglądanie się ewolucji, a i inwolucji podmiotów
naszych oddziaływań pedagogicznych. Kim i jaki jest nasz wychowanek, uczeń i student na skutek silnych wpływów czasu i przestrzeni ostatniego np. ćwierćwiecza,
a może i półwiecza? Wciąż postrzegamy te osoby zbyt globalnie, może schematycznie
i niezmiennie, nie troszcząc się o rozpoznanie istoty typów osobowości i ich własności indywidualnych oraz siły uwarunkowań i znaczenia skutków tych czynników dla
postaci naszych partnerów działalności, także nauczycieli akademickich.
W tym przypadku bowiem – po wtóre – zdajemy się odstawać od nowszych
i najnowszych ustaleń psychologii rozwojowej i psychologii wychowawczej oraz socjologii grupy w odniesieniu do naszych partnerów aktywności pedagogicznej. Jeśli
mam rację, to warto to udokumentować, zilustrować i ewentualnie szukać remediów
na usprawnienia. Jeśli nie mam racji, tym bardziej warto obalić tę tezę zasadnie dobranymi argumentami fachowców i wynikami badań. Moim zdaniem, powtarzam,
rozziew miedzy naukami i ich dyscyplinami rośnie, zamiast maleć, co nie wydaje się
służyć pedagogice.
Boleję nad chodzeniem na łatwiznę wielu aspirantów pedagogiki przez powszechne, żeby nie zapytać, czy nawet nie dominujące, wybory metody sondażu diagnostycznego celem uzyskania opinii o sprawach pedagogicznych od dyletantów, np. od
rodziców, studentów nauczycieli, którzy ex definitione nie liznęli nawet pedagogiki,
a mają ferować, traktowane jako rzeczowe, opinie. O tempora, o mores… Wypowiadam się teraz jako recenzentka tekstów, czy nie nazbyt śmiało adresowanych do czasopism, ale, uwaga, czasopism fachowych. Disce puer, chciałoby się napomnieć.
Z innej jeszcze strony spoglądając, niepokoi i nawet martwi zapatrzenie w okazjonalnie spotykane źródła cudzoziemskie i przesadne ich przyswajanie polszczyźnie,
weźmy za ilustrację przypadkowe, oderwane od korzeni monografie, nazbyt praktycystyczne poradniki, np. „jak rozmawiać…”. Wskazane byłyby rozwaga i umiar,
należny dystans i dążenie do równowagi spostrzeżeń i ocen ich przydatności w pol-
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skich warunkach i współcześnie. Przynajmniej w próbach ich równoprawnego, czyli
rozsądnie krytycznego traktowania z literaturą wysokich lotów.
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INDYWIDUALIZM WSPÓŁCZESNYCH AUTORÓW

Słowa kluczowe: indywidualizm pedagogów akademickich, pasja pedagoga akademickiego,
satysfakcja pedagoga akademickiego
Streszczenie: Przesłanki filozoficzne obligują do myślenia o starożytnym rodowodzie humanistycznej kategorii indywidualizmu człowieka. Rozwój poglądów na indywidualizm sięga
przesłanek z filozofii, polityki i etyki epoki najpierw starożytnej Grecji, potem zaś epoki
oświecenia, co towarzyszyło równoległej transformacji humanizmu także w kolejnych epokach. Z rodowodu i założeń indywidualizmu na gruncie i w opozycji do socjologii grupy
i psychologii indywiduum wyprowadzone wartości i cele legły u podstaw cech/właściwości
osób nauczycieli akademickich afirmujących jednostkowy byt/zachowania i całkowitą wolność. Ma to związek z naukotwórczą funkcją osoby pedagoga akademickiego: niezależnego,
odrębnego, zdystansowanego wobec norm, na przykład obyczajowych, oryginalnego w myśleniu, pasjonata, twórcy, usatysfakcjonowanego pracą w uniwersytecie. Psychologia humanistyczna i pedeutologia tejże odmiany humanistycznego pojmowania osoby i działalności
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pedagoga akademickiego dostarcza założeń wyrażania jego indywidualizmu ambiwalentnie
w przedziałach między zagrożeniami a szansami/perspektywami społeczno-pedagogicznymi.

INDIVIDUALISM OF ACADEMIC PEDAGOGUES

Keywords: individualism of academic pedagogues, passion of an academic pedagogue, satisfaction of an academic pedagogue
Abstract: Philosophical premises suggest to think and accept the ancient origin of the category of human individualism. The development of ideas on human individualism goes back
to the philosophy of politics and to the ethics of the Age of the Enlightenment. That development has also inspired a parallel transformation of the humanism in further epochs. From
the origin and presumptions of individualism on the ground and in the opposition to the
sociology of a group and the psychology of individual being, some values have been derived.
Those values have made a foundation for academic teachers’ peculiarities fostering individual
existence/behaviours and absolute freedom. Those features make a conjunction with scientific and creative function of an academic pedagogue, who is thus: independent, dissimilar to
others, calm to some norms, like moral ones, distinctive in thinking, creative, full of passion,
and satisfied by his/her work at the university. Both, humanistic psychology and pedeutology
which agrees to such humanistic view of academic pedagogue – his personality and his ways
of acting, bring presumptions to express his/her individualism in the whole variety of possibilities – between menaces and social and pedagogical chances/perspectives.

Anna Marta Żukowska*

METODOLOGICZNY WYMIAR SZTUKI
W BADANIACH EDUKACYJNYCH

P

odział na „naukę” i „sztukę” został ustalony w bardzo odległych czasach. Różnice
między nimi widoczne były przez długie lata i, co oczywiste, restrykcyjnie przestrzegane. Jednak stopniowo podział ten stawał się coraz mniej wyrazisty. Granice
między nauką a sztuką zaczęły się z wolna zacierać, aż w końcu zostały zakwestionowane, głównie przez środowiska artystyczne. Przeciwne stanowisko wobec zrównania
nauki ze sztuką zajmuje świat nauki w obawie o swój status i tożsamość, traktując sztukę jako działanie trywialne, pozbawione wartości poznawczej, subiektywne,
wyimaginowane i nierzeczywiste. Współcześnie Norman Denzin usilnie nawołuje
do nowego ruchu w obszarze badań jakościowych. W jego opinii badacze powinni
korzystać ze swoich piór, pędzli, aparatów fotograficznych, kamer wideo oraz ciał
i głosów (Denzin, 1997, s. 258). Wyrażam zatem przekonanie, iż otwarcie się na
sztukę mogłoby w znacznym stopniu wzbogacić metodologiczny warsztat pedagoga
w zakresie badań jakościowych.

SZTUKA I JEJ ASPEKT BADAWCZY
Dla określenia terminu „sztuka”, mimo że historycznie zmieniał on swe znaczenie
wielokrotnie, przywołuje się klasyczną definicję – mianowicie, że sztuka jest czynnością wytwarzania planu dzieła oraz czynnością wytwarzania dzieła; oznacza samo
dzieło, a następnie dział kultury (Kiereś, 2006, s. 25). Potocznie zwykło się przyjmować definicję, według której sztuka to podstawowy składnik kultury, jeden z głównych sposobów uzewnętrzniania zdolności twórczych człowieka oraz zespół świadomych działań ludzkich, w wyniku których powstaje przedmiot estetyczny (obraz,
rzeźba, utwór sceniczny bądź muzyczny itp.), określany mianem dzieła lub dzieła
sztuki (Popularna encyklopedia powszechna, 1982). W teorii i praktyce termin sztuka
występuje w znaczeniu ponaddziedzinowym, za sztukę uznając wszystkie dyscypliny
artystyczne. Każdej z dyscyplin przynależy określone miejsce i rola w kształtowaniu i wzbogacaniu człowieka. Dość powszechny jest pogląd przypisywania sztuki
do dziedziny sztuk pięknych (plastycznych), co potwierdza np. krąg zainteresowań
*
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dyscypliny określanej jako historia sztuki. Sztuka jako zjawisko społeczne zajmuje
dość wysokie miejsce w hierarchii podstawowych form egzystencji człowieka. Jako
dziedzina ludzkiej działalności artystycznej była wyróżniana ze względu na swój wymiar aksjologiczny oraz funkcje, jakie pełniła w życiu człowieka (Żukowska, 2016,
s. 1135). Spośród wielu zadań, jakie były i są jej przypisywane, szczególny charakter
posiada aspekt wychowawczo-dydaktyczny, inaczej mówiąc edukacyjny, doceniany
już w okresie średniowiecza, kiedy to popularną formą przekazywania nauki Pisma
świętego była Biblia Pauperum w obrazach, adresowana do ludzi nieumiejących czytać i pisać. Oddziaływanie edukacyjne sztuki może występować w dwóch formach:
w percypowaniu i przeżywaniu piękna dzieł sztuki oraz w organizowaniu swobodnej
aktywności twórczej i działaniu ekspresyjno-kreatywnym. Człowiek może być edukowany przez sztukę zarówno wtedy, gdy ogląda, słucha, czyta, jak i wówczas, gdy
maluje, śpiewa lub interpretuje słowa czy dźwięki w sposób osobisty i zindywidualizowany. Oba wspomniane aspekty sztuki mają swój sens wychowawczy w odniesieniu do wszystkich dyscyplin artystycznych włączanych do procesów wychowania.
Sztuka wśród wielu innych swoich wartości – estetycznej, poznawczej, religijnej,
komunikacyjnej, ludycznej, katartyczno-kompensacyjnej – posiada również wymiar
metodologiczny, słabo dotychczas sygnalizowany przez pedagogów i teoretyków sztuki, mimo że badania za pomocą sztuki prowadzono również w przeszłości. Dawniej
w zdecydowanej większości dotyczyły one odczytywania i interpretacji treści dzieł
sztuki, które posiadały wymiar aksjologiczny i epistemologiczny. Funkcje, jakie pełniły (poznawcza, dydaktyczna, wychowawcza, religijna, estetyczna), wprowadzały
istotne zmiany w społeczności będącej w kręgu ich oddziaływania.
Badania posługujące się sztuką (art-based research, arts-based research, arts-informed research) stanowią jedno z wielu nowych, teoretycznych i metodologicznych
podejść w ramach badań jakościowych. Swój początek biorą z psychologicznej praktyki wykorzystywania różnych dziedzin sztuki w terapii. W jakościowych badaniach
pedagogicznych wskazuje się głównie na estetyczno-epistemologiczne rozważania
i koncepcje J. Deweya, M. Bachtina i E.W. Eisnera jako źródło inspiracji tego podejścia badawczego (Kubinowski, 2011). W 1993 roku podczas otwarcia dorocznej
konferencji American Educational Research Association jej przewodniczący E.W.
Eisner wyraził przekonanie, że poznawcze wykorzystanie różnych form sztuki może
być szczególnie użyteczne w badaniach edukacyjnych. Jak zauważa Dariusz Kubinowski: „Jest to jedno z wielu nowych podejść metodologicznych i teoretycznych we
współczesnych badaniach jakościowych. Lokuje się w tradycjach partycypacyjnych,
krytycznych badań aktywizujących w naukach społecznych i humanistycznych. Wywodzi się historycznie z reformistycznego momentu włączenia sztuki do rodziny
równoprawnych sposobów poznawania człowieka oraz koncepcji postmodernistycznych akcentujących rozwijanie demokratyzującego aktywizmu artystów i badaczy
społecznych. Badanie przez sztukę jest jedną z odmian systematycznego studiowania
zjawisk humanistycznych pozwalającą na zaawansowanie rozumienia człowieka – nie
będąc dokładnie samą sztuką i na pewno nie utożsamiając się dokładnie z nauką”
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(Kubinowski, 2011, s. 188). Połączenie sztuki i badania jest równoznaczne z wykorzystaniem różnych dziedzin artystycznych nie tylko do uprawiania sztuki, ale do poznawania człowieka w toku uprawiania przez niego sztuki, a w konsekwencji do jego
rozwoju w różnych wymiarach, czyli w szerokim rozumieniu pedagogiki. Współcześnie – głównie na gruncie amerykańskim – użyteczność podejść wykorzystujących sztukę łączy się z działalnością społeczno-polityczną. Wykorzystywanie sztuki
w praktyce badań społecznych rozpoczęło się w sytuacji, kiedy tradycyjne metody
badawcze stały się nieadekwatne do pytań badawczych stawianych na gruncie nowych odmiennych perspektyw. Kwestię dotyczącą zastosowania sztuki w badaniach
społecznych przewidywał już w 1967 roku amerykański metodolog Egon Guba.
W określeniu obszaru badań posługujących się sztuką ważne okazały się dwie kwestie:
• dyskusja na temat problemów etycznych, które dotyczą relacji pomiędzy badaczami, ale też badaczami i badanymi;
•

uczestników badań zaczęto traktować nie tylko jako obiekt badań, ale też stali
się współpracownikami badacza, a nawet współbadaczami, co spowodowało,
iż granica pomiędzy badaczem a badanym się zatarła. Jakościowe badania,
w tym również badania za pomocą sztuki, były/są coraz częściej definiowane
jako badania ukierunkowane na zmianę konkretnego fragmentu rzeczywistości społecznej, która realizuje się poprzez interpersonalne, emocjonalne
i etyczne kompetencje służące relacji, wartości rozwijanych i podzielanych
zarówno przez badaczy, jak i uczestników badań (Lincoln, 1995, s. 275-289;
Lincoln, Reason, 1996).
Właściwości badań posługujących się sztuką:
• procedury badawcze z udziałem sztuki lokują się w obrębie „wyłaniającej
się w ramach nauk społecznych tradycji uczestniczących krytycznych badań
interwencyjnych” (Finley, 2009, s. 58). Zwolennicy tego kierunku przemian
opowiadają się za reinterpretacją metod i kwestii etycznych związanych
z humanistycznymi badaniami społecznymi, poszukują też sposobów przeprowadzania badań interwencyjnych, mogących pomóc społeczności, której
badanie dotyczy;
•

badania posługujące się sztuką (ze względu na to, w jaki sposób są realizowane przez badaczy humanistycznych z kręgu nauk społecznych) historycznie
wpisują się w ramy postmodernizmu, którego jedną z charakterystycznych
tendencji jest dążenie ku coraz bardziej zaangażowanym w problemy społeczne, zorientowanym na działanie badaniom aktywnym, a także ku sztuce
wspierającej rozwój społeczeństwa (Finley, 2009, s. 58, 59).
Badania naukowe wykorzystujące sztukę jako swego rodzaju metodę/instrument
badawczy, zapoczątkowane przez badaczy amerykańskich, znalazły naśladowców
również na gruncie polskim. Sztuka, pojmowana jako proces twórczy lub dzieło,
z dużym powodzeniem może być stosowana w badaniach edukacyjnych.
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ISTOTA BADAŃ EDUKACYJNYCH
Jak wiadomo, ważnym składnikiem badań pedagogicznych są badania edukacyjne, które wpisują się w edukację pojmowaną jako instytucjonalne, głównie szkolne
wychowanie, obejmujące sferę moralną, społeczną, zdrowotną i estetyczną. Badania edukacyjne dotyczą też kształcenia (nauczania i wychowania umysłowego) oraz
samokształcenia, opieki, stosowania profilaktyki. Metodologia badań edukacyjnych
mieszcząca się w metodologii badań pedagogicznych wchodzi w zakres metodologii edukacji zawartej w metodologii pedagogiki. Metodologia pedagogiki (edukacji)
obejmuje też system budowania teoretycznej wiedzy pedagogicznej (edukacyjnej)
oraz mechanizm upowszechniania tej wiedzy wśród badaczy i praktyków pedagogicznych (edukacyjnych). Przed rozpoczęciem badań edukacyjnych badacz winien
podjąć decyzję mającą na celu określenie kierunku badawczego, który zdaniem
Stanisława Palki (2016, s. 30) albo wiąże się z wyborem jakiejś jednej drogi działań ze świadomością istnienia innych dróg, albo dotyczy próby realizacji możliwości wiązania kilku dróg badawczych, z uwzględnieniem specyfiki odrębności każdej
z nich. Łączy się to z opracowaniem metodologii, określeniem dziedziny poznania
i sposobów jej osiągania. Badacz edukacyjny może realizować aktywność poznawczą,
prowadząc badania pedagogiczne głównie z zakresu dydaktyki i teorii wychowania.
Badania tego typu są użyteczne poznawczo, ale też jednostronne, zważywszy na fakt,
iż wiele istotnych danych edukacyjnych dostarczyć może wiedza z zakresu innych
dziedzin nauki; filozofii, psychologii, socjologii lub sztuki. Brak odpowiedniej wiedzy i kompetencji metodologicznych badacza nie zawsze pozwala na realizację badań
w tak szerokim wymiarze, toteż „jawi się możliwość prowadzenia badań z pogranicza
pedagogiki i nauk dla niej pomocniczych, w których wspólne działania poznawcze
prowadzą pedagog, filozof, psycholog, socjolog – nie „obok siebie”, niezależnie, lecz
„ze sobą” – związani wspólnym, ogólnym problemem głównym, np. dotyczącym
rozwijania twórczości artystycznej uczniów” (Palka, 2016, s. 30).
Badania edukacyjne podejmowane są głównie w trzech celach: poznawczych,
teoretycznych i praktycznych. Aby osiągnąć cele poznawcze, które są fundamentalnym elementem metodologii badań pedagogicznych, należy urzeczywistnić dwa
pozostałe cele: teoretyczne i praktyczne. Badania pedagogiczne mogą służyć uzyskaniu informacji wzbogacających teoretyczną wiedzę pedagogiczną lub weryfikujących aktualny stan tej wiedzy (cele teoretyczne) bądź mogą być wykorzystywane
dla uzyskania danych wzbogacających praktyczną wiedzę pedagogiczną i metodyczną (cele praktyczne). Przed badaczem edukacyjnym stoi decyzja: czy pragnie
zdobywać wiedzę służącą wzbogaceniu teoretycznej wiedzy edukacyjnej, czy dąży
do uzyskania wiedzy użytecznej przede wszystkim dla praktyki edukacyjnej. S. Palka wskazuje też na inne ograniczenia i dylematy dotyczące badacza edukacyjnego.
Prowadzący badania edukacyjne pracownicy naukowi wyższych uczelni pozbawieni są codziennego kontaktu z jednostkami oświatowymi: przedszkolami, szkołami
i instytucjami kultury. Nauczyciele, animatorzy tych jednostek mają taki kontakt,
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lecz nie mają zwykle kompetencji i ambicji badawczych. Wobec takich sytuacji
otwierają się możliwości:
• „wykorzystywania doświadczeń poznawczych praktyków pedagogicznych
jako składnika nowej wiedzy o wychowaniu, kształceniu, opiece, profilaktyce, a więc traktowania doświadczeń poznawczych praktyków jako użytecznego konstruktu dla teorii i praktyki edukacyjnej – przy naukowej weryfikacji
tych konstruktów;
•

•

prowadzenie wspólnych poszukiwań poznawczych przez zawodowych badaczy 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 praktyce szkolnej jako inspiracji do badań naukowych, np. innowacje nauczycielskie mogą być podstawą do podejmowania działań eksperymentalnych przez badaczy profesjonalnych” (Palka, 2016, s. 31).
Kolejne zagadnienie dotyczące badań edukacyjnych lokuje się wokół pytań o zjawiska i procesy edukacyjne usytuowane w czasie i przestrzeni. Diagnoza i wyjaśnianie
zjawisk i procesów edukacyjnych, poznanie stanu tych zjawisk i procesów w innych
krajach, a także poznanie ich w przeszłości stanowią fundament do podejmowania
działań praktycznych mających na celu wykluczanie postępowań negatywnych przynoszących szkody, a podtrzymywanie tych, które dają pozytywne rezultaty; wdrażanie doświadczeń z przeszłości oraz praktyk z innych krajów do polskiej przestrzeni
edukacyjnej. Badacz edukacyjny może ograniczyć zakres badań, np.: do opisowych,
diagnostycznych, wyjaśniających, porównawczych, historycznych, ale może też podjąć działania badawcze, których celem jest korzystne zmienianie zjawisk i procesów
(badania eksperymentalne, badania w działaniu). Warto zaznaczyć, iż badacz może
też łączyć różne kierunki poszukiwań badawczych z diagnozowaniem istniejącego
„stanu faktycznego” oraz – co ważne – projektowaniem i wprowadzaniem zmian do
praktyki. Mimo iż badania edukacyjne wiążą się zwykle z podejściem ilościowym,
to w sferze wychowania, gdzie istotne dane pedagogiczne powiązane są z cechami
uczniów i wychowanków (sfera przeżyć, zahamowań, aspiracji, zagrożenia itp.), użyteczne badawczo jest podejście jakościowe, związane np. z dialogiem (wywiadem
swobodnym), z analizą dokumentów osobistych, z obserwacją aktywności, z analizą
wytworów – w tym artystycznych, zachowań wychowanków w sytuacjach społecznych. Również w tym przypadku badacz edukacyjny ma dowolność wyboru między
podejściem ilościowym a podejściem jakościowym, ewentualnie może dokonywać
prób łączenia obu tych podejść.
W sytuacjach wynikających z realizowania określonej polityki oświatowej 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 modyfikowania polityki oświatowej.
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W tym drugim przypadku – 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 diagnozowania, wyjaśniania aktualnego stanu i w efekcie formułowania wniosków dla praktyki edukacyjnej” (Palka, 2016, s. 33).
W badania edukacyjne wpisują się badania w działaniu, które zmieniają tradycyjnie rozumianą praktykę edukacyjną i badania pedagogiczne w kilku istotnych
wymiarach: przełamują odseparowanie badań od działania; znoszą podział między
badaczem a badanym; likwidują wyłączność akademicką na kontrolowanie wytwarzania wiedzy; ograniczają czynnik administracyjny w kwestii reformowania edukacji
(Kubinowski, 2011, s. 184). Charakterystykę tego rodzaju badań pedagogicznych
przedstawił austriacki naukowiec Herbert Altrichter, dołączając dodatkowo sugestię
ich praktycznego doskonalenia:
• badanie w działaniu to przyrównywanie analizy danych z różnych perspektyw, wykorzystywanie różnych punktów widzenia jako podstawy do budowania własnych teorii praktycznych poprzez realizowanie projektu badawczo-działaniowego w oparciu o model kooperacyjny;
•

badanie w działaniu polega na ścisłym i ciągłym związku między refleksją
i działaniem, może zostać spotęgowane poprzez maksymalne zacieśnianie
tych związków i akcentowanie procesu badawczego;

•

badanie w działaniu zespala refleksję i rozwijanie wartości wychowawczych;

•

badanie w działaniu jest refleksją kompleksową, holistyczną;

•

badanie w działaniu determinuje badanie i rozwój koncepcji siebie i kompetencji, np. nauczycieli, co może być zintensyfikowane przez koleżeńską
współpracę, konsultacje oraz monitoring badań przez osoby podlegające oddziaływaniom badawczym, a także stopniowe rozwijanie projektu;

•

badanie w działaniu stwarza możliwość wykorzystania indywidualnych pomysłów w krytycznej debacie profesjonalnej przez zachęcenie pedagogów do
dyskutowania nad przyszłością systemu edukacyjnego oraz zachęcenia do
większego zaangażowania w sferę publiczną (Altrichter, 1993, s. 47-52).
Ważną rolę w udanej realizacji pedagogicznego badania w działaniu odgrywa też
właściwa atmosfera edukacyjna, na co zwrócił uwagę M. Łobocki: „[…] stanowi
ona wykładnię serdecznych i przyjaznych stosunków interpersonalnych między nauczycielami i uczniami, a także samymi nauczycielami i uczniami oraz pomiędzy
nauczycielami i dyrektorami szkoły. Wymownym jej przejawem jest wspólne podejmowanie decyzji przez nauczycieli i uczniów w wielu sprawach szkolnych. Decyzje
takie poprzedzają zwykle szczere rozmowy i dyskusje, w których obowiązuje zasada
wzajemnego poszanowania i rozumienia. Doniosłą rolę w tworzeniu demokratycznej
atmosfery w szkole spełnia jej dyrektor. Stara się podchodzić z daleko idącą wyrozu-
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miałością do zgłaszanych i realizowanych pomysłów przez nauczycieli, dotyczących
przeróżnych innowacji pedagogicznych” (Łobocki, 2004, s. 323).

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA SZTUKI
W BADANIACH EDUKACYJNYCH W DZIAŁANIU
„O ile w tradycyjnych podejściach do nauk społecznych ważna była rzetelność badań,
dowody, definitywność, o tyle w ramach modelu […] zorientowanych na działanie
badań aktywnych ważne jest to, aby badanie umożliwiło ekspresję, by możliwe było
pokazanie różnorodności, pełni ludzkiego doświadczenia” (Finley, 2009, s. 60).
W badania edukacyjne posługujące się sztuką jako swego rodzaju narzędziem
wpisuje się realizowany w latach 2013-2017 w ramach prowadzonego przeze mnie
seminarium dyplomowego cykl projektów wykonany przez studentów studiów
podyplomowych kierunku pedagogika Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS
w Lublinie. Badania za pomocą sztuki realizowane były poprzez formę zajęć zbliżoną
do funkcjonującej w plastyce „akcji plastycznej” (zob. Żukowska, 2015) – aczkolwiek znacznie różniącą się od niej – określoną przeze mnie jako „akcja interartystyczna”. Przez pojęcie to rozumiem działanie artystyczne, będące jednocześnie sytuacją
artystyczno-badawczą, której udziałem jest wykorzystanie różnych dziedzin sztuki,
a także odwoływanie się do literatury i innych dyscyplin wspomagających realizowane przedsięwzięcie*. Jest to jednocześnie „twórcze działanie kontekstualne”, tzn. działanie artystyczne wpisane w kontekst codzienności rodzinnej, szkolnej, społecznej,
narodowej itp. lub nawiązujące do nich.
Na użytek zaprezentowanego opracowania przedstawię jeden z wielu zrealizowanych pod moim kierunkiem projektów, noszący tytuł Podhale w różnych kontekstach,
autorstwa Joanny Kossowskiej. Przedmiotem badań była kultura Podhala. Problemy badawcze, na które szukano odpowiedzi były następujące:
1. Jak postrzegana jest przez uczniów rodzima kultura ludowa?
2. Czy w swoich działaniach artystycznych wykazują zainteresowanie przejawami sztuki ludowej?
3. Czy uczniowie wykazują umiejętność łączenia różnych dziedzin sztuki (i innych) w jedno wspólne wydarzenie artystyczne?
Wśród celów badawczych wyróżnić można te o charakterze: a) poznawczym – poznanie za pomocą różnych dziedzin sztuki bogactwa wartości tkwiących w folklorze
podhalańskim; zbieranie doświadczeń w zakresie: identyfikacji na mapie Polski regionu kulturowego Podhala, a także wiedzy o faunie i florze tego obszaru, kontakt
z muzyką, tańcem i gwarą góralską oraz poezją o Podhalu, poznanie stroju górali
* Zarówno definicja „akcji interartystycznej”, jak i pojęcie „twórcze działanie kontekstualne” zostały
sformułowane przez autorkę przedstawionego opracowania.
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Skalnego Podhala (z odniesieniem do nazw poszczególnych elementów stroju); b)
społecznym – wywołanie zainteresowania dzieci i młodzieży tą sferą sztuki, która
długo pozostawała w zaniedbaniu, promowanie idei patriotyzmu poprzez znajomość
polskiej kultury ludowej, pielęgnowanie i krzewienie ojczystych tradycji oraz rodzimych wartości w życiu codziennym, rozwijania twórczości artystycznej uczniów.
Jako niekonwencjonalną metodę badawczą, adekwatną do obranych problemów
badawczych, wykorzystano wspomnianą już wyżej akcję interartystyczną (sytuację
artystyczno-badawczą), jako technikę badawczą zastosowano wchodzącą w jej zakres sztukę, natomiast narzędziem badawczym uczyniono proces twórczy. Na proces
twórczy składały się: a) działania plastyczne, polegające na zrealizowaniu scenografii
do wydarzenia artystycznego, przy jednoczesnym wykorzystaniu wiedzy geograficznej i przyrodniczej; wykonaniu płóciennych strojów góralskich z wykorzystaniem
charakterystycznych motywów góralskich zdobiących oryginalny strój z użyciem
techniki akrylowej, pędzli i drewnianych stempli; b) działania muzyczno-taneczne,
polegające na wykonaniu przez uczniów suity tańców i przyśpiewek podhalańskich
z wykorzystaniem własnoręcznie wykonanych strojów; c) działania literackie, polegające na interpretacji legend i poezji o Podhalu. Poszczególne elementy procesu
twórczego, łącznie z finalnym wydarzeniem artystycznym, zostały sfilmowane w celu
upublicznienia ich w środowisku praktyków pedagogicznych i młodzieży szkolnej.
Zarówno cele autoteliczne, jak i założone cele edukacyjne zostały osiągnięte. Aktywność twórcza uczniów realizowana w ramach przytoczonej sytuacji artystyczno-badawczej wynikała z obowiązującej podstawy programowej i, jak dowiodły poczynione obserwacje, wzbudziła duże zainteresowanie zarówno podjętą tematyką dotyczącą
sztuki ludowej, jak też samym procesem twórczym realizowanym w różnych dziedzinach sztuki. Dzieci zyskały możliwość uczestniczenia w kulturze i wyrażania swoich
przeżyć, emocji i spostrzeżeń za pomocą ekspresji, plastycznej, muzycznej, tanecznej
i słownej, umiejętność rozumienia i przyswajania elementów kultury materialnej
i duchowej oraz pojęć i symboli z nimi związanych (naród, ojczyzna, kraj). Zaaranżowana sytuacja badawcza dawała uczniom okazję do budowania więzi uczuciowej
ze wspólnotą narodową, a także zaszczepienia i kultywowania rodzimych tradycji.
W sferze społecznej uczniowie budowali swoją świadomość wartości uznanych przez
środowisko narodowe. Przeprowadzone badania były ciekawym i wartościowym
doświadczeniem, nie tylko dla uczniów, ale też dla nauczycieli i rodziców, którzy
czynnie angażowali się w opisaną sytuację, co miało istotne znaczenie dla budowania
poprawnej relacji rodzic – dziecko, jak również rodzic – nauczyciel.
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METODOLOGICZNY WYMIAR SZTUKI
W BADANIACH EDUKACYJNYCH

Słowa kluczowe: wartość sztuki, badania edukacyjne, sztuka jako metoda badawcza
Streszczenie: Badania posługujące się sztuką (art-based research, arts-based research, arts-informed research) stanowią jedno z wielu nowych teoretycznych i metodologicznych podejść
w ramach badań jakościowych. Celem artykułu jest ukazanie możliwości badawczych sztuki
w działaniach edukacyjnych. Zakres przedstawionego opracowania obejmuje teoretyczne rozważania nad wymiarem aksjologicznym sztuki, w tym oddziaływaniem wychowawczo-edukacyjnym występującym w dwóch formach: percypowaniu i przeżywaniu piękna dzieł sztuki
oraz w organizowaniu swobodnej aktywności twórczej. W dalszej części publikacji zostały
przedstawione cele i właściwości badań edukacyjnych. Jako egzemplifikację badań edukacyjnych z wykorzystaniem sztuki (w całej jej rozciągłości) wskazano jeden z projektów realizowanych w ramach seminarium dyplomowego przez studentów studiów podyplomowych
kierunku pedagogika Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
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THE METHODOLOGICAL DIMENSION OF ART IN
EDUKACATIONAL RESEARCH

Keywords: the value of art, educational research, art as a method of research
Abstract: Art-based research (arts-based research, arts-informed research) is one of many
new theoretical and methodological approaches within qualitative research. The aim of the
current article is to demonstrate research capacities of art in educational research. The scope
of the presented analysis covers theoretical reflections on the axiological dimension of art,
including its educational influence present in two forms: in perceiving and experiencing the
beauty of works of art and in organizing free artistic activity. The subsequent part of the publication presents the objectives and properties of educational research. An example of such
research which makes use of art (in all its extent) indicated in the article is one of the projects
carried out as a part of a diploma seminar by postgraduate students of pedagogy at Maria
Curie-Skłodowska University in Lublin.

Aleksandra Kamińska*

PEDAGOGICZNE IMPLIKACJE ANTROPOLOGII
V.E. FRANKLA
WSTĘP

Z

ałożenia antropologiczne, odpowiadające na pytanie, kim jest człowiek, powinny być podstawą wszelkich rozważań dotyczących człowieka, a zatem powinny
leżeć u podstaw nauk społecznych (a także i humanistycznych), których podmiotem
jest przecież jednostka ludzka, traktowana bądź indywidualnie, bądź jako część większej zbiorowości. „Antropologia filozoficzna sięga głębiej, nie pyta, «jaki» jest człowiek, ale «kim» jest, jaka jest jego istota, trwała natura, a nie tylko zmienne cechy. To
pytanie filozoficzne, «kim jestem, kim jestem ja człowiek», jest niezmiernie ważne.
Jaka antropologia, taka pedagogia, jaka antropologia, taka etyka, jaka antropologia, taka nawet ekonomia i polityka” (Szewczyk, 2015, s. 156). Stąd antropologia
powinna leżeć również u podstaw założeń pedagogicznych – dopiero odpowiadając na pytanie „kim jest człowiek”, jesteśmy w stanie zbudować spójny i sensowny
program oddziaływań wychowawczych czy też taki model uczenia, który najpełniej
wpłynie na wszechstronny rozwój człowieka. Słuszne zatem wydaje się stanowisko
Krystyny Ablewicz, która podkreśla, iż namysł pedagogiczny nie może odbywać się
w aksjologicznej próżni, a podstawą dyskursu pedagogicznego powinny być założenia antropologiczne analizujące kondycję człowieka (Ablewicz, 2003). Pedagogika nie może zatem być pozbawiona antropologicznego podłoża, gdyż bez niego jej
namysł i praktyka są „zawieszone w próżni”, nie rozumiejąc w zasadzie podmiotu
swoich działań, tj. człowieka, na którego chce oddziaływać dla jego dobra i pełnego
rozwoju. Antropologia leżąca u podstaw nauk społecznych może być „pozytywna”
bądź „negatywna” (Szewczyk, 2015). Pozytywna będzie nastawiona na realizację pełni człowieczeństwa, tj. będzie brała pod uwagę wszystkie cechy tworzące jego strukturę, podczas gdy negatywna uznaje określonę cechę/cechy człowieka za kluczowe
i opiera się na ich kształtowaniu i realizowaniu, podczas gdy inne pomija bądź traktuje jako przeszkody w realizacji cechy uznawanej za naczelną. Analizowana w niniejszym tekście koncepcja antropologiczna, stanowiąca podstawę teorii V.E. Frankla**,
* Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu.
** Viktor E. Frankl – wiedeński psychiatra, twórca trzeciej szkoły psychologii wiedeńskiej. Autor
logoteorii i odpowiadającej jej logoterapii, kórej przedmiotem zainteresowań jest sens życia.
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ma charakter pozytywny – do jej budowy przyczyniły się jednak dwie koncepcje
negatywne, tj. koncepcja Freuda i Adlera. Podczas gdy dla Freuda – który wprowadził pojęcie sensu życia do rozważań psychologicznych – samo zadanie pytania o sens
życia ludzkiego jest oznaką choroby psychicznej, a człowiek w życiu kieruje się popędami i dąży do przyjemności, tak dla Adlera sens życia istnieje, ale jest umiejscowiony w Kosmosie, sensie wszechświata, którego niewielkim elementem jest człowiek.
Człowiek, czyniąc swoje życie sensownym, realizuje potrzebę uznania, przezwycięża
poczucie niedowartościowania i własnej słabości (Teodorczuk, 2015). Na tej podstawie Frankl stwierdza, iż koncepcje człowieka leżące u podstaw dwóch pozostałych
szkół psychologii wiedeńskiej są oparte na redukcjonistycznej koncepcji człowieka,
sprowadzając jego wszelkie dążenia do woli przyjemności lub woli mocy. Jak twierdzi
Bartłomiej Dobraczyński, takie redukcjonistyczne podejście do człowieka oznacza:
„że wiele myśli, pragnień i zachowań, których autorstwo skłonni bylibyśmy przypisać
sobie (bądź innym), ma swe rzeczywiste źródło w mechanizmach znajdujących się
niemal całkowicie poza naszą samowiedzą i możliwościami samokontroli. Pociąga
to za sobą konieczność przedefiniowania, a przynajmniej dogłębnego przemyślenia
takich kategorii, jak choćby wolność i odpowiedzialność, sprawstwo i podmiotowość
czy świadome i planowe postępowanie. Mówiąc nieco patetycznie, ostatecznie może
się okazać, że nam samym przypada w dramacie ludzkiej egzystencji niezbyt efektowna rola chóru z greckiej tragedii, który tylko bezsilnie komentuje kolejne wydarzenia,
jednak nie ma na nie żadnego istotnego wpływu” (Dobroczyński, 2009, s. 10). Tym
samym koncepcje oparte na redukcjonistycznej koncepcji człowieka nie uwzględniają pełni potencjału ludzkiego, czyniąc go nieszczęśliwym. Człowiek w tych koncepcjach sprowadza się do dwóch wymiarów: biologicznego i psychologicznego.
Już na podstawie powyższego można zauważyć, że założeń bądź budowanych na
nich teorii antropologicznych jest wiele i wzajemnie się one wykluczają. Stąd niniejszy tekst stanowi namysł nad antropologicznymi założeniami zawartymi w teorii V.E.
Frankla. Teoria ta jest interesująca dla pedagoga, mimo że przez pedagogikę niezbyt
dobrze wykorzystana, gdyż sens życia stanowi podstawę i sedno ludzkiej egzystencji,
a brak refleksji w tym zakresie niesie negatywne konsekwencje dla jednostki. „Usensownienie życia stanowi zatem warunek istnienia i doskonalenia człowieka bez względu na sytuacje, okoliczności, doświadczenia czy wiek życia” (Pikuła, 2015, s. 54).
W tym celu w artykule zanalizowano poszczególne aspekty koncepcji antropologicznej V.E. Frankla, które stanowią podstawę nie tylko dla odkrywania* sensu życia, ale
również oddziaływań pedagogów w tym zakresie. Koncepcja antropologiczna V.E.
Frankla jest pełna, bogata i umożliwia wielorakie podejścia do jej interpretacji. Ze
względu na ograniczone ramy tego tekstu w tym miejscu do analizy wybrano jej trzy
elementy, zdaniem autorki szczególnie istotne dla rozważań pedagogicznych, tj. człowieka jako istotę duchową, intencjonalną oraz wolną i odpowiedzialną. Rozważania
* W rozważaniach dotyczących sensu życia nie ma zgody co do tego, czy człowiek nadaje sens swojemu jego życiu, czy też ten sens jest mu już przypisany, a zadaniem człowieka jest jego odkrycie. Ponieważ
Viktor E. Frankl był zwolennikiem drugiego stanowiska, takiego wyrażenia użyto w niniejszym tekście.
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rozpoczęto od trzech wymiarów człowieczeństwa, dzięki którym jest on traktowany
w sposób holistyczny, jako całość.
Można uznać, iż w dzisiejszych czasach rozważania, szczególnie na gruncie pedagogiki, dotyczące sensu życia są niezwykle istotne, chociażby w kontekście badań
CBOS, w których m.in. ustalono, że rzadko nad sensem życia zastanawia się 17%
społeczeństwa, a 14% w ogóle się tym tematem nie zajmuje (Feliksiak, 2017, s. 3).
Problematyka sensu własnej egzystencji nie jest zatem istotna dla około 30% społeczeństwa, przy czym odsetek ten rośnie względem wyników osiągniętych w identycznych badaniach przeprowadzonych 20 lat wcześniej (Feliksiak, 2017). Na podstawie
powyższego należy uznać, iż pedagogowie powinni podejmować zagadnienia związane z sensem życia w swojej pracy z wychowankiem oraz pomagać mu w rozważaniach
o tym, co nadaje sens jego życiu i czym ten sens jest.

PODSTAWY HOLISTYCZNEJ KONCEPCJI CZŁOWIEKA
Jak wspomniano powyżej, V.E. Frankl, budując koncepcję człowieka leżącą u podstaw logoteorii, odnosi się do poglądów Freuda i Adlera, twierdząc, iż ich koncepcje,
opierając się wyłącznie na wymiarze biologicznym i psychologicznym człowieczeństwa, nie ujmują pełni tego, kim faktycznie jest człowiek. Tym samym tworzy koncepcję człowieka, która opiera się nie na dwóch, lecz na trzech wymiarach.
Pierwszym z nich jest wymiar biologiczny odpowiadający za „biologiczne istnienie
organizmu ludzkiego” (Klamut, 2002, s. 16), tj. odżywianie, wzrost, popędy itp.
W tym wymiarze człowiek w niczym nie różni się od zwierząt, ma te same potrzeby,
co one. Drugi to wymiar psychologiczny, który ujmuje emocje, dążenia potrzeby, ale
również wykonywane role społeczne czy nawiązywane relacje. Dzięki niemu człowiek jest aktywnym członkiem grupy społecznej. Jak widać, wymiar ten jest częściowo podzielany (sfera emocjonalna) ze światem niektórych zwierząt. Autorskim
wkładem V.E. Frankla jest trzeci – najistotniejszy z punktu podjętych tu rozważań
– wymiar człowieczeństwa, tj. wymiar duchowy, zwany inaczej noetycznym. „Aby
przyjąć postawę wobec fenomenów biologicznych, psychicznych i sytuacyjnych trzeba wznieść się na wymiar noologiczny” (Adamik, 2017, s. 273). Duchowość jest
najważniejszym wymiarem człowieczeństwa, podczas gdy dwa pozostałe stanowią jej
otoczkę. To duchowość integruje dwa pozostałe wymiary, tworząc „całość” (Frankl,
2012), na podstawie czego powstała holistyczna koncepcja człowieka: „Twierdzenie,
że stanowi on jedynie «całość somatyczno-psychiczną», jest absolutnie nieuprawnione. Ciało i psychika mogą co prawda stanowić jedność – jedność psychofizyczną
– ale nie reprezentuje ona jeszcze całości człowieka. Nie istnieje bowiem bez sfery
duchowej, stanowiącej fundament człowieczeństwa. Dopóki mówimy tylko o ciele
i psychice, nie może być mowy o całości” (Frankl, 2012, s. 47). Wymiar duchowy odpowiada bowiem za to, co w człowieku specyficznie ludzkie. Dzięki niemu człowiek
odkrywa, uczy się, a następnie uczestniczy w świecie wartości, czerpie z dóbr kultury,
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jak i odkrywa oraz dąży do nadawania swojemu życiu sensu. W wymiarze duchowym
człowiek realizuje siebie jako podmiot ludzki, staje się osobą. Zdaniem Ryszarda Klamuta: „To wymiar umożliwiający podmiotową, intencjonalną aktywność zdolną do
przekraczania własnych uwarunkowań” (Klamut, 2002, s. 15-16).
Możemy się zgodzić z Marianem Wolickim, że „To właśnie jest główną zasługą
i wkładem analizy egzystencjalnej i logoterapii do pedagogiki, że dostarcza ona jej
pełnego, integralnego obrazu człowieka. Zredukowany obraz człowieka dostarczany
przez niektóre kierunki psychologiczne, jak np. psychoanalizę, psychologię głębi, behawioryzm itp. prowadzi do powstania zredukowanych pedagogik, np. pedagogiki
psychologistycznej, socjologistycznej czy behawiorystycznej. Skutki są tym gorsze,
im ważniejszy jest pominięty obszar dla udanego życia ludzkiego” (Wolicki, 2007,
s. 37-38). „Ważnym podkreślenia jest także to, iż człowieka nie można i nie należy
ujmować inaczej jak całość, gdyż tak tylko (w całościowym ujęciu) możemy w ogóle
mówić o człowieku. Istota owej całości, istota człowieczeństwa to nieustanne, niekończące się otwieranie się na możliwości bycia za każdym razem jednej i niepowtarzalnej osoby” (Michalski, 2014, s. 17).

CZŁOWIEK JAKO ISTOTA DUCHOWA
Frankl poprzez użycie określenia duchowy, rozumie „to, co ludzkie w człowieku”
(Frankl, 2012, s. 41), to, co wyróżnia go od świata zwierząt. Zatem duchowy – zdaniem Frankla – znaczy tyle, co „niepowtarzalny i prawdziwie ludzki” (Frankl, 2010,
s. 181-182). Co istotne, wymiar duchowy w myśli Frankla nie ogranicza się do sfery
przeżyć religijnych człowieka, lecz „przynależy” każdej jednostce ludzkiej*.
Wymiar noologiczny człowieczeństwa odpowiada m.in. za nadawanie jego życiu sensu i poszukiwanie tego sensu (Frankl, 2012, s. 28). Za pomocą wymiaru
duchowego człowiek przekracza dwa pozostałe wymiary – które, jak chciał Freud
– skupiają się na dążeniu człowieka do homeostazy. Wręcz przeciwnie, dzięki duchowości człowiek nie jest zdeterminowany przez popędy i emocje. Może poza
nie wykraczać, „aby dokonać tego, co zamierza” (Teodorczuk, 2015, s. 142).
W wymiarze duchowym zawarty jest wewnętrzny rozwój człowieka, tj. „kreatywność zorientowana na wartości i sens” (Frankl, 2010, s. 49) czy też „troska człowieka
o ostateczny sens i jego poszukiwanie” (Frankl, 2010, s. 161). Potęga duchowości
wyłania się zatem w szczególny sposób w najtrudniejszych momentach życia człowieka, np. w przypadku Jaspersowskich „sytuacji granicznych”. Wówczas, mimo
przeciwności losu, człowiek zdaje sobie sprawę, że nie tylko jest w stanie przetrwać
te momenty, ale wyjść z nich „silniejszym”, bogatszym, z nowym spojrzeniem na
* W tym aspekcie Frankl rozwija koncepcję tzw. nieuświadomiej religijności, z której człowiek może,
choć nie musi, zacząć sobie zdawać sprawę w ekstremalnych momentach swojego życia, stwierdzając,
iż jednak jest osobą wierzącą. Stwierdza również, iż duchowość człowieka rozwija się między sferą świadomości i nieświadomości, skrywając swoją pełnię i głębię w nieświadomości człowieka (Frankl, 2012).
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własne życie. Zatem – jak zaznacza Norbert G. Pikuła: „człowiek jest taką istotą,
która potrafi podjąć walkę o uznawane wartości i sens istnienia” (Pikuła, 2015, s.
56) W tym znaczeniu Franklowski człowiek realizuje się dzięki swojej duchowości,
podczas gdy dwa pozostałe wymiary pomagają mu w jej realizacji poprzez zaspokajanie jego potrzeb jako istoty biologicznej.
Zatem „Według V. Frankla człowiek jest właściwie i przede wszystkim «istotą
duchową». Duchowy wymiar życia nie podlega uprzedmiotowieniu i obiektywizacji i do niego bezpośrednio odnosi się egzystencja” (Michalski, 2016, s. 86). Tym
samym z duchowości człowieka wynika jego podmiotowość, która jest podstawą
oddziaływań wychowawczych. W wymiarze Franklowskim wychowanie człowieka
jest jednocześnie wychowaniem sensu stricto (tj. oddziaływaniem na człowieka dla
jego dobra, w celu umożliwienia jego pełnego rozwoju, urzeczywistnienia tkwiącym
w nim możliwości), jak i przede wszystkim samowychowaniem, w wyniku którego
człowiek nie tylko może, ale powinien sam interpretować swoją egzystencję. Poprzez
duchowy rozwój człowieka zachęcamy go do poszukiwań istoty swojego życia poza
nim samym, duchowość bowiem umożliwia wykroczenie „poza samego siebie i zainicjowanie procesu samorealizacji” (Różycka, Skrzypińska 2011, s. 103). By tak się
stało, człowiek musi nauczyć się pod okiem pedagoga nawiązywać głębokie relacje
z innymi, a przede wszystkim opierać się w swoich działaniach na „uniwersalnych
wartościach i założeniach” (Różycka, Skrzypińska 2011, s. 102). Stąd sfera rozwoju
duchowego człowieka, realizująca jego jednostkową, podmiotową egzystencję, nie
powinna być pomijana w edukacji szkolnej, mimo że – jak podkreśla Marek Studentski – w dzisiejszym, zracjonalizowanym świecie wielu ludzi nie tylko nie docenia duchowej strony człowieczeństwa, ale wręcz odrzuca ją jako nie tylko nieistotną
dla człowieka, ale po prostu nieistniejącą (Studenski, 2014, s. 161). Z taką sytuacją
mamy również do czynienia w edukacji, w której jeśli w ogóle mamy do czynienia
z aspektami duchowego rozwoju człowieka, to jest ona traktowana w sposób marginalny (Znaniecka, 2016), przy czym włączenie aspektów rozwoju duchowego do
wychowania stanowi problem dla nauczyciela. Kłopotliwa jest specyfika tego rozwoju, gdyż w przeciwieństwie do innych jego aspektów (np. intelektualnego, fizycznego, emocjonalnego, społecznego czy moralnego) nie został on dokładnie i rzeczowo
opisany w literaturze przedmiotu, stąd współczesnym pedagogom brakuje podstaw
teoretycznych do rozwijania tej sfery u wychowanków. Badania nad duchowością,
w tym te w szczególny sposób budzące zainteresowanie pedagogów, tj. badania psychologiczne, są stosunkowo młodą dziedziną. Istotne z pedagogicznego punktu widzenia jest też założenie w psychologii, iż duchowość jest ostatnim aspektem rozwoju
człowieka, dotyczy jego dorosłości i jako jedyny wymiar jego rozwoju nigdy się nie
kończy, tj. człowiek może się w tej sferze rozwijać (bądź nie) do końca swojego życia. Na tej podstawie pedagogowie, którzy w aspekcie wychowawczym najczęściej
zajmują się dziećmi i młodzieżą, mogą dojść do wniosku, iż dbanie o duchowy rozwój człowieka ich nie dotyczy. Jest to jednak rozumowanie błędne, gdyż duchowość,
tkwiąca w człowieku jako jego potencjalność, jeżeli budzi się dopiero w dorosłym
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człowieku, bez wcześniejszych stymulacji, jako jego potrzeba wewnętrzna, znajduje sposoby „rozwoju” (bardziej „ujścia”), które dla człowieka nieprzygotowanego do
tego aspektu rozwoju we wcześniejszych etapach wychowania mogą być dla niego
krzywdzące (np. chaotyczne poszukiwania samorealizacji w tym zakresie w poradnikach, kulturze masowej itp., bardziej chwilowe niż prezentujące stały ciąg działań samodoskonalących) (Kamińska, 2018, w druku). Stąd pedagog powinien mieć wpływ
na duchowy rozwój człowieka od jego najmłodszych lat, gdyż nawet jeśli duchowość
rozwija się jako ostatnia, dopiero w dorosłym życiu, to jest zintegrowana z innymi
aspektami rozwoju, na które wychowawca ma wpływ, tj. z rozwojem emocjonalnym
i moralnym. Już w przypadku małych dzieci pedagog oddziałuje na zaspokajanie
potrzeby bezpieczeństwa (w tym duchowego) dziecka, realizację potrzeby akceptacji
i uznania, pielęgnowanie jego wrażliwości na innych oraz bezwarunkową akceptację
otaczającego go świata. Również w kolejnych fazach życia człowieka istotna jest rola
pedagoga w stymulowaniu rozwoju duchowego człowieka, który nie odbywa się liniowo, stadialnie. Na rozwój duchowy mają wpływ zarówno jego uwarunkowania
wewnętrzne (mniej bądź bardziej rozwinięte potrzeby duchowe), jak i zewnętrzne
(wartości i postawy cenione przez społeczeństwo). Pedagog zatem wpływa na ich
kształtowanie, a przez to na przemiany człowieka w tym aspekcie.

CZŁOWIEK JAKO ISTOTA INTENCJONALNA
By człowiek mógł odkrywać sens swojej egzystencji, jego działanie musi być intencjonalne, a zatem – jak podkreślono powyżej – polega ona na przekraczaniu ograniczeń
w postrzeganiu własnego bytu wyłącznie w jego wymiarze biologicznym, co stanowi
nieograniczanie swojej egzystencji do ciągłych prób dążenia do homeostazy.
W człowieku łączą się dwa wymiary – pierwszy z nich jest człowiekowi „dany”,
wyraża się w jego egzystencji „tu i teraz” wraz z obecnymi troskami, rozterkami,
ograniczeniami życiowej sytuacji, lecz obok niego jednocześnie w człowieku tkwi
to, co jest „zadane”, a więc jego plany, marzenia, to, co dla niego ważne i przekłada
się na odczuwanie sensu życia. W tym drugim rodzaju bytu, tzw. bycie fakultatywnym (Michalski, 2016, s. 87), tkwi sens intencjonalności człowieka, czyli realizacja
tego, co tylko on może i powinien w swoim życiu osiągnąć. Zatem życiowym zadaniem człowieka jest realizacja tkwiącego w nim potencjału, zamiana możliwości
życiowych, potencjalności w fakty. W tym stopniowym dążeniu do doskonałości
tkwi sens człowieczeństwa. Nie ma przy tym znaczenia, iż człowiek nigdy nie będzie
doskonały, gdyż realizując jedne cele, wyznacza sobie następne. Ważna jest towarzysząca doskonaleniu się siła przeżyć, ich intensywność, która przekłada się na odczuwanie sensu, czyli zaangażowanie w realizowane zadania (Klamut, 2002, s. 100). Te
przeżycia nie muszą mieć wymiaru pozytywnego, gdyż również w przezwyciężaniu
trudów egzystencji możemy przeżywać spełnienie. W tym właśnie tkwi różnica między szczęściem a spełnieniem. Do spełniania się w życiu doprowadzają nas nie tylko
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sytuacje pozytywne, ale również te trudne. Zatem – jak twierdzi Frankl – szczęście
nie jest sensem życia, jest nim spełnienie, które zawiera w sobie szczęście. „Człowiek
rozumiany jako permanentne stawanie się, daje rację bytu swemu jestestwu, jeśli
wspiera egzystencję na podstawie-sensie, czyli prawdzie o sobie samym. Z niej dopiero wypływa możliwość ruchu, możliwość wykraczania poza własne «ja», możliwość
spełniania siebie” (Michalski, 2014, s. 17).
Zadaniem człowieka jest zatem ciągły, na nowo podejmowany rozwój, nawet
w chwilach, w których z horyzontu tracimy sens naszego życia, kiedy pokonują nas
przeciwności, narażamy się na załamanie nerwowe (tzw. frustrację egzystencjalną).
„Istota ludzka dąży do sukcesu, ale, gdy zachodzi taka potrzeba, nie zdaje się na
los, który dopuszcza albo nie dopuszcza możliwości jego osiągnięcia. Poprzez wybór
określonej postawy jesteśmy w stanie odnaleźć i wypełnić sens nawet w najbardziej
beznadziejnym położeniu” (Frankl, 2010, s. 101).
Człowiek, przełamując ograniczenia, wychodząc zwycięsko z sytuacji, które go pokonują, nie jest sam. Frankl nie przypisuje człowieczeństwu nadludzkiej siły. Uważa,
że człowiek ma prawo, a wręcz powinien w trudnych sytuacjach swojego życia korzystać z pomocy innych. Frankl w tym miejscu widzi rolę dla logoterapeuty, a więc
psychiatry, który zakłada, iż podstawowym celem człowieczeństwa jest odkrywanie
sensu w życiu, poprzez odwoływanie się do duchowych pokładów tkwiących w człowieku. Jednak w przypadkach, w których nie dochodzi do tzw. nerwicy noogennej
(utraty sensu życia), która wymaga interwencji psychiatrycznej, tę rolę może spełniać
pedagog towarzyszący człowiekowi w jego życiowej drodze, służący pomocą i wsparciem. Zdaniem Frankla tak logoterapeuta, jak i pedagog nie mogą przeżyć życia za
swojego pacjenta/wychowanka. Nie mogą narzucić mu, co stanowi dla niego sens
życia - mogą jedynie pomagać w odkrywaniu tego sensu. W indywidualnym nadawaniu życiu sensu tkwi bowiem intencjonalność człowieka. Człowiek jest w stanie
nadawać sens swojemu życiu wyłącznie w odniesieniu do wartości. Jednak nie jest to
system wartości narzucony w procesach socjalizacji i wychowania, tj. system, gdzie
człowiek, nie chcąc ponosić negatywnych konsekwencji, musi działać zgodnie z nim.
Dopiero wartości uwewnętrznione, dla człowieka ważne, według których chce on
kierować swoim życiem, mają wartość sensotwórczą. Każdy człowiek opiera swoje
życie na określonych wartościach – zadaniem wychowawcy nie jestem zatem „wtłoczenie” wychowanka w te wartości, które są podzielane przez grupę społeczną, lecz
uświadomienie sobie przez niego tych z nich, które są dla niego faktycznie ważne.
W tym miejscu ponownie uwidacznia się wiara Frankla w pozytywną naturę człowieka. Jego zdaniem człowiek rozwinięty duchowo nie ma motywacji do nadawania
wartości pozytywnych czynom/sytuacjom/zachowaniom nagannym. Człowiek może
im nadawać wartość jedynie w chwilach zagubienia. W tym jednak tkwi rola wychowawcy, by wskazywać wychowankowi pozytywne sposoby realizacji swojej egzystencji, w sposób, który stanie się dla niego atrakcyjny.
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CZŁOWIEK JAKO ISTOTA WOLNA I ODPOWIEDZIALNA
Dopełnieniem koncepcji człowieczeństwa w kontekście sensowności jego życia jest
postrzeganie go jako istoty wolnej i odpowiedzialnej, bez których to przymiotów nie
można sensu zrealizować. Wolność i odpowiedzialność to tzw. „egzystencjalia”, a więc
„własności przysługujące istocie bytu” (Frankl, 2012, s. 49).
Człowiek odpowiada nie tyle za nadawanie sensu swojemu życiu, gdyż może go
jedynie odkryć, lecz za wypełnianie swojego życia sensem (Frankl, 2012, s. 148).
Zatem odpowiedzialność człowieka, zdaniem Frankla, skrywa się w jego refleksyjności – tj. w przemyśleniach dotyczących swojej egzystencji, w zadawaniu pytań jej
dotyczącej, reagowaniu na określone sytuacje, traktowanie ich jako wyzwań prowadzących człowieka do spełnienia. „byt ludzki to byt odpowiedzialny – jest on bytem
egzystencjalnym, odpowiedzialnym za własną egzystencję” (Frankl, 2012, s. 44).
W tym znaczeniu człowiek nigdy nie ma pewności, iż sens, który odczytuje z danej
sytuacji, jest tym prawdziwym” (Frankl, 2010, s. 90).
W poczuciu odpowiedzialności człowieka realizuje się nie tyle projekt jego wychowania, co samowychowania, gdyż zdaniem Frankla zadaniem wychowania (jak i logoterapii) jest zwiększanie w człowieku świadomości jego odpowiedzialności za jego
własne życie, podczas gdy sama odpowiedzialność jest dyspozycją wrodzoną (Frankl,
2012, s. 148), tkwiącą w każdym człowieku. Na tej podstawie rozpoczyna się samowychowanie człowieka, gdyż na pytania dotyczące elementów nadających sens jego
życiu, jak i sposobów ich realizacji może odpowiedzieć tylko sam człowiek, nikt nie
przeżyje jego życia za niego. Zatem tylko człowiek (a nie otaczający go „Inni”) ponosi
odpowiedzialność za swój los (Michalski, 2014, s. 16; 2016, s. 87). Mówiąc słowami
Frankla, to – w przypadku logoterapii: „Logoterapeuta pozostawia pacjentowi decyzję, co jest sensowne, a co nie, albo raczej co jest dobre, a co złe” (Frankl, 2012, s.
150). Dlatego też logoterapię na gruncie pedagogiki nazywa się „wychowaniem do
odpowiedzialności“ (Zych, 2003, s. 1184, za: Studenski, 2014, s. 150). Jednak odpowiedzialność człowieka polega na tym, by udzielić właściwej odpowiedzi i odczytać
z sytuacji jej prawdziwy sens (Frankl, 2010, s. 86).
Z odpowiedzialnością człowieka związana jest jego wolność, gdyż nie może być
odpowiedzialna za swoje życie osoba kierowana przez innych, rezygnująca z przysługującej jej wolności. Nie może też być wolna osoba, której życie skupia się na
realizacji bieżących potrzeb jej organizmu. Zatem nie może być wolna osoba, która
w sensie intelektualnym lub biologicznym jest ubezwłasnowolniona. „Każda osoba
decyduje o sobie, a czynniki biologiczne, psychiczne i socjologiczne determinujące
ludzką kondycję nie są w stanie odebrać jej wolności” (Pikuła, 2015, s. 53-54). Zatem wolność człowieka realizuje się w dwóch wymiarach, w których możemy nawiązać do klasycznego podziału wolności Isaiaha Berlina, znanego z filozofii politycznej,
na „wolność od” i „wolność do” (Berlin,1994). „Wolność od“, tzw. wolność negatywna będzie się ujawniać w powyżej zaznaczonych elementach, tj. wolność od czynników, które w jakiś sposób człowieka determinują. W tym rozumieniu człowiek wg
Frankla to „istota, która stale uwalnia się od tego, co ją determinuje” (Frankl, 2017,
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s. 104), np. potrzeby naszego organizmu, narzucone, ograniczające nas wymogi społeczne, chęć władzy innych osób nad naszym losem. Umiejętność przekraczania tych
determinujących czynników, przezwyciężania ich, niepoddawania się im prowadzi
człowieka do wolności faktycznej, tj. „wolności do” realizacji sensu swojego życia,
a więc przeżywania go w sposób twórczy, satysfakcjonujący, w zgodzie z preferowanym systemem wartości, w sposób realizujący je w życiu. „Wolność do”, nazywana
inaczej wolnością pozytywną, może być realizowana przez człowieka w każdej sytuacji życiowej, zarówno pozytywnej (w tworzeniu czegoś, otwarciu się na innych
ludzi, doświadczeniach życiowych), jak i negatywnej (cierpienie). Jej podstawą jest
refleksyjne podejście do własnego życia, chęć do przeżywania go w sposób świadomy.
Tu leży istotna wartość wychowania, którego zadaniem jest doprowadzenie wychowanka do stanu, w którym sam będzie chciał się rozwijać, tj. do samodzielności.
W tym znaczeniu wolność to przede wszystkim wola człowieka do nadawania sensu
swojemu życiu (Pikuła, 2015, s. 28).
Rozumienie Franklowskiej wolności w kontekście jej aspektu negatywnego i pozytywnego otwiera szerokie pole do przemyśleń i działań w sytuacji wychowawczej.
Współczesna kultura niestety nie pomaga człowiekowi w odkrywaniu sensu jego
egzystencji, niejednokrotnie „mamiąc“ go wieloma możliwościami wyboru. Jednoczenie nie uczy ona człowieka, jak z tych możliwości twórczo korzystać i jak realizować je w swoim życiu. Kultura instant - używając określenia Z. Melosika (Melosik,
2013) – tj. kultura życia „łatwego, lekkiego i przyjemnego” nie pokazuje na przykład,
iż główne życiowe zadania, w efekcie ich zrealizowania przekładają się na poczucie
sensowności egzystencji, ale najczęściej, by takie poczucie wystąpiło, potrzebne jest
zaangażowanie i ciężka praca. O tym współczesnemu człowiekowi się nie mówi. Zamiast tego tworzy się w nim fałszywe poczucie wszechmocy, daje się mu prawo do
skupiania wyłącznie na swoich potrzebach i interesach, przez co jego egzystencja najczęściej rozwija się w sferze „wolności od” (innych, wysiłku itp.). Tym samym człowiek, realizujący się jedynie w wymiarze polecanym przez tzw. kulturę masową, która
jest głównym narzędziem socjalizującym człowieka, nie jest w stanie dotknąć pełni
swojej egzystencji, a w wyniku tego przeżywać jej w sposób w pełni satysfakcjonujący.
Wyraźnie widać to w badaniach CBOS, cytowanych we wstępnej części niniejszego
tekstu, zgodnie z którymi „obecnie częściej niż przed dwudziestoma laty Polacy nie
potrafią jasno określić, co ma dla nich w życiu sens” (Feliksiak, 2017, s. 8). Zatem
w edukacji powinno się jasno dookreślać, iż wolność realizuje się w odpowiedzialności człowieka. Jego odpowiedzialności za swoje życie, a zatem i za innych.
Jak wynika z powyższego, Viktor Frankl wolność i odpowiedzialność traktuje
łącznie, gdyż jedno nie istnieje bez drugiego. Choć nie są to pojęcia tożsame, tylko wspólnie mogą być realizowane w usensawnianiu przez człowieka swojego życia.
Zatem realizowany w wychowaniu projekt człowieczeństwa jako istoty wolnej i odpowiedzialnej zawiera się w uznaniu jego godności, gdyż to człowiek, wraz ze swoim
nastawieniem na sensu i dążeniem ku wartościom (Frankl, 1998, s. 27), jest istotą
i sensem wychowania.
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ZAKOŃCZENIE
Powyższe rozważania stanowią jedynie wycinek poglądów V.E. Frankla na temat
człowieka. Oprócz powyżej zarysowanych elementów możemy jeszcze, na podstawie
myśli cytowanego autora, określić człowieka jako istotę dążącą do sensu, samotranscenentną (tj. nieograniczającą się w ustalaniu sensu lub bezsensu swojego życia do
bieżących warunków, w których funkcjonuje, lecz zdolną do przekraczania bieżących ograniczeń, a nawet zdolną do usensawniania negatywnych elementów swojego
życia), zakorzenioną w czasie (na postrzeganie elementów usensawniających życie
człowieka wpływają nie tylko elementy subiektywne, ale również obiektywne – tj.
kontekst, warunki epoki, w której człowiek żyje) czy też moralną (nie ma możliwości
nadawania sensu swojemu życiu bez odniesienia do wartości, które są dla danego
człowieka istotne). Jednak wybrane elementy są zdaniem autorki tekstu najistotniejsze w wymiarze rozważań pedagogicznych, wzbogacając wychowanie o problematykę
sensu życia i nadając jej istotne miejsce w kształtowaniu człowieka.
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PEDAGOGICZNE IMPLIKACJE ANTROPOLOGII
V.E. FRANKLA

Słowa kluczowe: antropologia, wychowanie, V.E. Frankl, duchowość, intencjonalność, wolność i odpowiedzialność
Streszczenie: Niniejszy tekst opiera się na założeniu, iż nie ma sensu podejmowanie tematyki dotyczącej koncepcji wychowania człowieka, bez uprzedniego wprowadzenia określonych
założeń antropologicznych, odpowiadających na pytania „kim jest człowiek?” i „jakie są jego
kluczowe cechy?”. Na tej podstawie do analizy wybrano koncepcję wiedeńskiego psychiatry Viktora Emila Frankla, opierającą się nie tylko na gruntownych, opisanych wycinkowo
w tekście założeniach antropologicznych, ale przede wszystkim odpowiadającej na kluczowe
dla pedagogiki, szczególnie wychowania, pytanie o miejsce sensu życia w egzystencji człowieka. Można założyć, iż to najważniejsze dla człowieka pytanie, jest jednocześnie kluczowe
w jego wychowaniu i wokół niego powinny kształtować założenia dotyczące wychowania.
W związku z tym w artykule zanalizowano trzy elementy antropologii V.E. Frankla pod kątem ich implikacji pedagogicznych, tj. człowieka jako istoty duchowej, intencjonalnej oraz
wolnej i odpowiedzialnej.

PEDAGOGICAL IMPLICATIONS
V.E. FRANKL’S ANTHROPOLOGY

Keywords: anthropology, upbringing, V.E. Frankl, spirituality, intentionality, freedom and
responsibility
Abstract: This text is based on the assumption that we can consider the problem of man’s
education based on the adoption of certain anthropological assumptions, i.e. first we should
answer the questions: “who is a man,” “what are the most important human traits.” On this
basis, the author chose to analyze the concept of Viennese psychiatrist Viktor Emil Frankl.
This concept is based on strong anthropological assumptions, and some of them have been
described in the text in the pedagogical context (i.e. man as a spiritual, intentional, free and
responsible creature). This concept answers the question (crucial for pedagogical considerations, especially upbringing) for the place of the meaning of life in human existence. We can
assume that the most important question for a man is crucial to his upbringing. Therefore,
the concept of man’s education should be built around the answer to this question.
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NOWE TRENDY W EDUKACJI –
KONCEPCJA „GŁĘBOKIEGO UCZENIA SIĘ”
WSTĘP

W

dobie globalizacji i nowych technologii w sposób bardzo dynamiczny zmienia
się krajobraz edukacji. W Unii Europejskiej uznaje się, że edukacja jest niezbędna dla rozwoju współczesnego społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy. Edukacja jest naszą najlepszą nadzieją, ale – jak zauważa K. Robinson: „nie przestarzała,
przemysłowa edukacja, stworzona na potrzeby dziewiętnastego i dwudziestego wieku,
tylko nowa edukacja, dostosowana do wyzwań, przed którymi dziś stoimy, i do prawdziwych talentów, które leżą głęboko w nas wszystkich” (Robinson, Aronica, 2015).
Warto zatem zastanowić się, dokąd zmierza globalna edukacja i jakie są jej trendy,
czy możemy zapewnić uczniom taką edukację, jakiej potrzebują – spersonalizowaną,
wrażliwą i zorientowaną na społeczności, a przede wszystkim, wykorzystując możliwości XXI wieku, przygotować ich do wyzwań współczesnego świata.

PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI
W ŚWIETLE HORIZON PROJECT
Jednym z najważniejszych projektów badawczych dotyczących przyszłości edukacji
jest Horizon Project i jego publikowane co roku Horizont Reports. Projekt ten jest
w głównej mierze inicjatywą badaczy New Media Consorcium (NMC), jak również
Consortium for School Networking (CoSN) – których celem jest odkrywanie i analiza
mediów i nowych technologii pod kątem edukacyjnym oraz prognoza ich wdrażania
w procesie nauczania – uczenia się w perspektywie krótko- (1-2 lata), średnio- (3-5
lat) i długoterminowej (5 lat i więcej).
I tak, według ostatniego raportu The NMC/CoSN Horizon Report: 2017 K-12
Edition (kategoria K-12, do której odnosi się raport, obejmuje podstawowe etapy
edukacji szkolnej, czyli poziom przedszkola, szkoły podstawowej i średniej. Warto
wspomnieć, że powstają także prognozy nowych trendów w technologii, które mogą
mieć istotny wpływ na przeobrażenia procesu edukacji akademickiej). W bliskiej
*
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perspektywie wśród kluczowych trendów związanych z wdrażaniem nowych technologii w edukacji szkolnej znalazły się takie zjawiska, jak: kodowanie, traktowane
jako podstawowa umiejętność, która pozwoli współczesnemu człowiekowi odnaleźć
się w świecie zdominowanym przez komputery i zaawansowaną cyfrową technologię,
oraz koncepcja STEAM, która podkreśla znaczenie sztuki w innowacyjnej edukacji
i zwraca uwagę na nowoczesne podejście do rozwijania kompetencji z zakresu nauk
ścisłych i technicznych w parze z refleksją nad rolą innych dyscyplin w tym procesie
(edukacja na sztuce).
W nieco dalszej perspektywie, czyli od trzech do pięciu lat, przewiduje się większe
zainteresowanie pomiarem postępów w procesie uczenia się, który pozwoli nauczycielom monitorować osiągnięcia uczniów w klasie, jak również przeprojektowanie przestrzeni edukacyjnych w kierunku środowisk wspierających proces uczenia się (lepiej
przygotowujących uczniów do przyszłej pracy), uwzględniających czynnik architektoniczny, technologiczny i społeczny oraz charakteryzujących się mobilnością, elastycznością, różnorodnością i łącznością.
Co do dalszych przewidywań, dotyczących jeszcze bardziej odległej perspektywy (powyżej pięciu lat), naukowcy opracowujący raport wymieniają propagowanie kultury innowacji w szkole, czyli nowej kultury uczenia się,
w której uczniowie aktywnie się uczą, a nie są nauczani, która wymaga zadań otwartych, umożliwiających głębokie przetwarzanie informacji (nauka nie zmierza tu do
zapamiętywania określonych treści, lecz jest wykorzystywana do znalezienia rozwiązań problemów, z którymi zmaga się dana społeczność), i rozwijanie kreatywności.
Ponadto jako dalekosiężny trend uznano w raporcie rozwój koncepcji głębokiego uczenia się, stanowiącej nowe podejście pedagogiczne, które uwzględnia
przejście z kształcenia teoretycznego na bardziej praktyczne, będące w stanie pomóc uczniom rozwinąć myślenie wyższego rzędu (m.in. wykorzystać umiejętności
„wyższego rzędu” – u Blooma będą to analiza, ocena i synteza; logika i rozumowanie; formułowanie logicznych sądów – m.in. krytycznego myślenia; rozpoznawanie
i rozwiązywanie problemów; wykorzystanie umiejętności kreatywnego myślenia,
znajdowania nowych prawidłowości, kreatywnej syntezy elementów) (Bloom i in.,
1964). To nowe ujęcie kształcenia, nazywane Deeper Learning Approaches, opisywane jest jako podejście, w którym uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności
przede wszystkim poprzez rozwiązywanie problemów, prowadzenie samodzielnych
badań i dociekań naukowych inspirowanych realnymi problemami współczesnego
świata, próbując jednocześnie sprostać stojącym przed nimi wyzwaniom życia codziennego (HP, 2018).

GŁĘBSZE UCZENIE SIĘ
Nasze społeczeństwa przeszły ogromną transformację od bazowania na przemyśle do
opierania się na wiedzy, która stanowi obecnie główny czynnik napędzający działal-
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ność gospodarczą. Stąd też systemy edukacji i uczenia się, dla których wiedza stanowi
podstawę, znajdują się w samym środku tego trendu (Dumont i in., 2013). Skoro
wiedza stała się tak istotna, równie ważne okazało się uczenie się, które wymieniane
obok innych kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, może
przyczynić się do udanego życia w społeczeństwie wiedzy (EUR-lex, 2006).
Dziś, aby sprostać wyzwaniom XXI wieku, ważna jest nie tyle „ilość” wiedzy
encyklopedycznej, kolekcja wiadomości, ile kreatywne myślenie, umiejętność
rozumowania i interpretacji wiedzy, twórcze rozwiązywanie problemów, ale także
nabywanie kompetencji społecznych, takich jak komunikacja i współpraca w grupie,
w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych lub indywidualnych oraz organizacja i zarządzanie projektami (Dz.U. 2017, poz. 356). Potrzebny
jest swego rodzaju „paszport do życia”, który pozwoli lepiej zrozumieć samego siebie,
ale też zrozumieć innych i funkcjonować w zmieniającym się świecie.
Jeśli chcemy sprostać takim wyzwaniom, musimy uczynić uczenie się głębszym
(sensownym, znaczącym) – samodzielnie kierować własną edukacją, a przede wszystkim uczyć się być uczniem przez całe życie. Istotne zatem staje się głębokie/głębsze
uczenie się. Ten typ uczenia się został po raz pierwszy wprowadzony w Stanach Zjednoczonych przez William and Flora Hewlett Foundation w 2010 roku.
Głębsze uczenie się, które często wymaga wspólnego uczenia się, może być rozumiane jako proces, dzięki któremu dana osoba jest zdolna zdobyć i przyswoić wiedzę
w danym kontekście i zastosować ją w nieco innym – zastosować wiedzę w praktyce (uczyć się w kierunku transferu wiedzy). Poprzez głębsze uczenie się jednostki
nie tylko zdobywają wiedzę specjalistyczną w danej dziedzinie lub dziedzinie, która
wykracza poza zapamiętanie faktów lub procedur; rozumieją kiedy, jak i dlaczego
zastosować to, czego się nauczyli, ale także rozumieją, kiedy nowy problem lub sytuacja jest związana z tym, czego się już nauczyli, i potrafią zastosować swoją wiedzę
i zdobyte umiejętności w celu ich rozwiązania (Bellanca, 2015).
Niezbędnymi atrybutami głębokiego uczenia się są:
• opanowanie podstawowych treści akademickich/programowych – uczniowie
rozwijają się, zgłębiając podstawową wiedzę z danej dyscypliny, i potrafią zastosować ją w praktyce (m.in. rozumieją kluczowe zasady i relacje w obrębie
treści programowych i organizują informacje w siatkę pojęciową; uczą się,
zapamiętują i przypominają fakty istotne dla danego obszaru treści; uczą się
i potrafią zastosować teorie właściwe dla danego kontekstu; lubią i potrafią
sprostać wyzwaniom w nieszablonowy sposób, stosują fakty, procesy, teorie
w rzeczywistych sytuacjach);
•

krytyczne myślenie i rozwiązywanie złożonych problemów – uczniowie stosują narzędzia i techniki zgodne z podstawą programową w celu formułowania i rozwiązywania problemów; wśród nich znajdują się narzędzia analizy
danych, wnioskowania statystycznego i dociekania naukowego, a także skutecznego, kreatywnego myślenia, rozwiązywania problemów czy nielinio-
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wego myślenia (m.in. znają i potrafią skutecznie wykorzystywać narzędzia
i techniki specyficzne dla danej dziedziny, formułują problemy i wysuwają
hipotezy, identyfikują dane i informacje potrzebne do rozwiązania problemu, stosują narzędzia i techniki właściwe dla dziedziny wiedzy w celu pozyskania niezbędnych danych i informacji, oceniają, integrują i krytycznie
analizują wiele źródeł informacji, konstruują argumenty na poparcie hipotez, nie przestają w rozwiązywaniu złożonych problemów);
•

praca w grupie – uczniowie współpracują w celu identyfikacji i tworzenia
rozwiązań dla wyzwań naukowych, społecznych, zawodowych i osobistych
(m.in. współpracują z innymi w celu wykonania zadań i rozwiązania problemów, pracują w ramach grupy w celu identyfikacji celów grupowych,
uczestniczą w zespole, aby zaplanować strategię rozwiązywania problemów
i zidentyfikować zasoby niezbędne do osiągnięcia celów grupowych);

•

efektywne komunikowanie się – uczniowie poprawnie organizują swoje
dane, wyniki i przemyślenia w formie pisemnej i ustnej (m.in. przekazują złożone koncepcje innym osobom, tworzą strukturę informacji i danych
w sensowny i użyteczny sposób, słuchają i odbierają informacje i pomysły od
innych, rozumieją, że wypracowanie ostatecznej wersji komunikatu wymaga
przeglądu i zweryfikowania wielu wersji roboczych, dostosowują swoją wiadomość do docelowej grupy odbiorców);

•

nauczenie się, jak uczyć się – uczniowie monitorują i kierują własną nauką
(m.in. ustalają cel każdego zadania, monitorują postępy w osiąganiu celu
i dostosowują swoje podejście do potrzebnego zadania lub rozwiązania problemu, znają i mogą stosować różnorodne umiejętności i strategie badawcze,
aby sprostać wymaganiom zadania, monitorują swój poziom zrozumienia
w trakcie uczenia się, rozpoznają, kiedy stają się zdezorientowani lub napotykają przeszkody, diagnozują przeszkody stojące na drodze do sukcesu
i wybierają odpowiednie strategie ułatwiające im pracę, są świadomi swoich
mocnych i słabych stron i widzą potrzebę cięższej pracy w niektórych obszarach, przewidują i są gotowi sprostać zmieniającym się oczekiwaniom
w różnych środowiskach szkolnych, akademickich, zawodowych i społecznych, wykorzystują porażki i niepowodzenia jako okazje do wyrażania opinii
i wykorzystują zdobyte doświadczenia, aby ulepszyć przyszłe działania, nadal
szukają nowych sposobów uczenia się trudnych zagadnień lub rozwiązywania trudnych problemów).

•

rozwijanie postaw naukowych (akademickich)/ naukowego myślenia
– uczniowie rozwijają pozytywne postawy i przekonania o sobie jako
uczniach, które zwiększają ich naukową wytrwałość i zachęcają do angażowania się w produktywne zachowania akademickie (m.in. czują silne
poczucie przynależności do społeczności uczących się i zaangażowanie intelektualne, rozumieją proces uczenia się jako proces społeczny i aktywnie
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uczą się od siebie nawzajem oraz wspierają się wzajemnie w dążeniu do
postawionych sobie celów, są zmotywowani, aby poświęcić czas i wysiłek
potrzebny do zbudowania solidnej bazy wiedzy i osiągnięcia ważnych celów, dostrzegają znaczenie szkoły w ich życiu i rozwijaniu zainteresowań,
rozumieją, że praca, którą teraz wykonują, przyniesie im korzyści w przyszłości, wiedzą, że przyszłe kształcenie będzie opierać się na tym, czego się
dowiedzą i nauczą dzisiaj) (HF, 2013).
Warto podkreślić, że głębsze uczenie się ściśle wiąże się z przetwarzaniem wiedzy na
wyższych poziomach umysłu ludzkiego i opanowaniem umiejętności poznawczych,
intrapersonalnych i interpersonalnych, które odzwierciedlają społeczno-kulturową
perspektywę uczenia się jako procesu opartego na relacjach społecznych (Pellegrino,
Hilton, 2012).
Ponadto istotą głębszego uczenia się jest transfer wiedzy – praktyczne zastosowanie wiedzy w nowych sytuacjach, w praktyce – który leży u podstaw pedagogiki
Gestalt. Celem tej alternatywnej pedagogiki jest m.in.: wprowadzenie jednostki do
kształtowania własnych umiejętności, poznanie własnych potrzeb i zainteresowań,
ich dalsze rozwijanie, dostrzeganie szans poszerzania potencjału działań i przeżyć,
samostanowienie z jednoczesną świadomością więzi społecznych, społeczne zaangażowanie, doskonalenie zdolności doznawania i postrzegania, otwartość na „wymagania sytuacji”, czyli zdolność i gotowość rozpoznawania oczekiwań i odpowiadających im zachowań (Śliwerski, 2011).
Analizując naturę głębokiego uczenia się, nie można nie zauważyć, że opanowanie
przez uczącego się umiejętności głębszego uczenia się wymaga od niego złożonych
zachowań (o których wspomniano już nieco wcześniej), takich jak: analiza (wymaga
umiejętności rozpoznania elementów składowych, a także powiązań i relacji między elementami jakiejś struktury, co prowadzi do wnioskowania i rozwiązywania
problemów poprzez podanie własnej odpowiedzi), synteza (umiejętność dobrania
i zestawienia elementów składowych w nową strukturę, pozwala na tworzenie nowej
informacji, nowych odpowiedzi i unikalnych rozwiązań problemów) i ocena (ocenianie i wartościowanie informacji z uwagi na jakieś kryterium czy cel, a także tworzenie własnych kryteriów oceny i argumentowania), czyli realizacji wyższych kategorii
w obrębie sfery poznawczej taksonomii B. Blooma (Bloom i in., 1964).

NOWE MODELE UCZENIA SIĘ
WSPIERAJĄCE GŁĘBOKIE UCZENIE SIĘ
Głębokie uczenie się sprzyja rozwojowi najbardziej poszukiwanych wśród pracodawców kompetencji, takich jak: umiejętność rozwiązywania problemów czy umiejętność pracy w zespole. Dlatego, aby kształtować nową kulturę uczenia się preferującą głębsze uczenie się, należy mieć na uwadze metody aktywizujące znajdujące się
w grupie metod poszukujących (problemowych, otwartych). W metodach tych:
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uwaga przesunięta jest z osoby nauczyciela na osobę ucznia, z treści nauczania na
efekty kształcenia; uczący się pracują w grupach; mają prawo do błędów, zdobywają
wiedzę drogą własnych doświadczeń i poszukiwań; są zaangażowani emocjonalnie
w rozwiązywanie rzeczywistych problemów.
Wśród takich metod znalazło się uczenie się w oparciu o problem/projekt – kształcenie na bazie problemu/projektu (tzw. PBL – Problem- i Project-Based Learning).
Najważniejsze założenia PBL to m.in.:
• odpowiedzialność osoby uczącej się (centralnym elementem systemu jest
osoba ucząca się);
•

sytuacje problemowe (muszą być możliwie podobne do sytuacji z codziennego życia);

•

integracja szerokiego zakresu dyscyplin i tematów (informacje należy łączyć
ze zdobytą wiedzą z różnych działów programu nauczania);

•

współpraca (wspólna praca wynikająca z interakcji między członkami grupy);

•

odniesienie do przyszłego życia zawodowego (sytuacje symulowane powinny
być możliwie jak najbardziej zbliżone do takich, jakim uczeń będzie musiał
sprostać w swoim przyszłym życiu zawodowym);

•

końcowa analiza efektów pracy nad problemem (dyskusja po ostatecznym
rozwiązaniu problemu);

•

ocena pracy (ocenianie postępów zarówno przez prowadzącego zajęcia, jak
i przez pozostałych członków grupy – ocena wzajemna i samoocena) (Adamowski i in., 2007).
W projekty realizowane w ramach PBL świetnie wpisują się nowe narzędzia
technologiczne Za pośrednictwem technologii nauczyciele i uczniowie nie tylko
mogą znaleźć stosowne informacje, przetwarzać je w określone produkty, ale także
współpracować efektywniej, łączyć się z ekspertami, partnerami i odbiorcami na całym świecie.
Warto zauważyć, że nazwy Problem-based Learning i Project-based Learning są
często stosowane wymiennie. Główna różnica polega na tym, że w przypadku projektów punkt ciężkości przesuwa się w stronę „produktu” – efektu końcowego (analizy, modelu, urządzenia, programu komputerowego, filmu itd.). W kształceniu opartym na problemie „produkt” jest tylko elementem pozwalającym ocenić osiągnięcie
efektów kształcenia.
Pomocą w głębokim uczeniu się może okazać się także ocenianie kształtujące, które w wielu krajach uważane jest za jeden z najbardziej obiecujących kierunków reformowania oświaty. Ta metoda, która pomaga uczniom lepiej się uczyć (daje informacje pomagające w uczeniu się), a nauczycielom lepiej nauczać, to: cele lekcji, kryteria
oceniania, informacja zwrotna, ocena sumująca a kształtująca, praca z rodzicami,
pytania kluczowe, ocena koleżeńska, samoocena uczniowska (Sterna, 2014).
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Ponadto ocena kształtująca powinna obejmować pięć głównych strategii:
• zrozumienie i uzgodnienie intencji uczenia się i kryteriów sukcesów;
•

organizowanie dyskusji klasowych, działań i zadań zapewniających dowody
na to, że uczenie się faktycznie ma miejsce;

•

zapewnienie informacji zwrotnych, które sprawiają, że uczeń czyni postępy;

•

aktywizację uczniów jako wzajemnych zasobów nauczania;

• aktywizację uczniów jako właścicieli swojego uczenia się (Dumont i in., 2013).
Aby uczniowie zechcieli zarządzać swoim procesem uczenia się i przejąć za niego
odpowiedzialność, należy dać im – ja zauważa K. Robinson – coś ważnego do zrobienia, zdefiniować wyzwanie, z którym mogą się zmierzyć, przekonać ich, że mogą
mieć wpływ nie tylko na jakość swojego życia, na to, co dziś może się wokół nich
wydarzyć, ale na otaczającą rzeczywistość i to, co może wydarzyć się w przyszłości
(Robinson, Aronica, 2015).
Podejmowania ważnych dla uczniów wyzwań o charakterze globalnym, ale także
związanych ze szkołą, rodziną, lokalną społecznością, uczy model pracy charakteryzujący metodę CBL – Challenge Based Learning (uczenie oparte na wyzwaniach). Ten
rodzaj nauczania zaczyna się od określenia głównych idei generowanych przez otaczający nas świat i nasze lokalne środowisko oraz zdefiniowania wyzwań z tym związanych.
Wybrane treści zajęć należy połączyć z aktualnymi wydarzeniami na świecie i ująć
w postaci problemu, którego rozwiązanie będzie miało pozytywne wpływ na najbliższe
otoczenie uczniów. Uwzględniając zasadnicze pytanie, tworzy się listę pytań naprowadzających, definiuje sieć działań i określa zasoby. Wreszcie formułuje się prototyp
rozwiązania, planuje jego wdrożenie, ocenę wyników i na koniec publikowanie ich
globalnej społeczności (Kołodziejczyk, 2018). Strukturę CBL przedstawia Ryc. 1.

Ryc. 1. Struktura Challenge Based Learning
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Challenge Based Learning… (2011).
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Model ten umożliwia uczącym się (uczniom, nauczycielom, członkom społeczności) stawianie czoła wyzwaniom o charakterze lokalnym i globalnym, przy jednoczesnym zdobywaniu wiedzy z zakresu matematyki, nauk ścisłych, nauk społecznych,
medycyny, technologii, inżynierii, informatyki i sztuki. Dzięki uczeniu opartemu
na wyzwaniach uczniowie i nauczyciele udowadniają, że nauka może być głęboka,
angażująca, znacząca i celowa.

PODSUMOWANIE
Współczesny świat wymaga od nas wszystkich, ale w szczególności od młodych ludzi,
nowego zestawu umiejętności, dzięki którym będą mogli w pełni korzystać z praw
i możliwości rozwijającego się społeczeństwa wiedzy. Dzisiejszy uczeń powinien być
aktywnym i odpowiedzialnym uczestnikiem procesu uczenia się, a nie tylko słuchaczem, zaś tradycyjny układ mistrz – uczeń przechodzi powoli do lamusa.
Zmienia się zatem krajobraz edukacji – pojawia się potrzeba nowego ujęcia kształcenia, w którym uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności przede wszystkim
poprzez rozwiązywanie problemów, prowadzenie samodzielnych badań i dociekań
naukowych inspirowanych realnymi problemami współczesnego świata, próbując
jednocześnie sprostać stojącym przed nimi wyzwaniom życia codziennego. Wszystko
to zdaje się przemawiać za rozwiązaniami, jakie proponują badacze The NMC/CoSN
Horizon Report: 2017 K-12 Edition, w tym koncepcją głębokiego uczenia się.
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NOWE TRENDY W EDUKACJI –
KONCEPCJA „GŁĘBOKIEGO UCZENIA SIĘ”

Słowa kluczowe: nowe trendy, umiejętność kodowania, STEAM, przestrzeń edukacyjna,
mierzenie postępów w nauce, kultura innowacji, głębokie uczenie się, metoda problemowa
(PBL), uczenie oparte na wyzwaniach (CBL), ocenianie kształtujące
Streszczenie: Artykuł omawia problemy i wyzwania, jakie stają przed współczesną edukacją
w kontekście rozwoju nowych technologii i mediów cyfrowych. Pojawia się potrzeba nowego
ujęcia kształcenia, w którym uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności przede wszystkim
poprzez rozwiązywanie problemów, prowadzenie samodzielnych badań i dociekań naukowych inspirowanych realnymi problemami współczesnego świata, próbując jednocześnie
sprostać stojącym przed nimi wyzwaniom życia codziennego. Wszystko to zdaje się przemawiać za potrzebą wprowadzenia nowych form i metod kształcenia, w tym koncepcji głębokiego uczenia się.

NEW TRENDS IN EDUCATION –
THE CONCEPTION OF “DEEPER LEARNING”

Keywords: new trends, coding literacy, STEAM learning, learning space, measuring learning, the culture of innovation, deeper learning, Problem-Project-Based Learning (PBL),
Challenge Based Learning (CBL), formative assessment
Abstract: The article discusses the problems and challenges faced by the contemporary education system in the context of the new technologies and digital media development. There is
a need for a new essentializing of education, in which students acquire knowledge and skills
by solving problems, conducting independent research and scientific investigations inspired
by real problems of the modern world, trying to face up to the challenges of everyday life.
All this seems to be in favor of the need to introduce new forms and methods of education,
including the conception of deeper learning.
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NIE CZYNEM, NIE GŁOSEM, A SERCEM – ROLA
WARTOŚCI W ZAWODZIE ANIMATORA KULTURY

P

rzywołane w tytule tekstu wartości, prezentowane przez animatorów kultury,
mają bezpośredni wpływ na przekształcenia i charakter współczesnego społeczeństwa. Zawód animatorów kultury, znajdując zastosowanie w wielu płaszczyznach życia społecznego – jego aktualnej sytuacji i aktywizacji – nacechowany jest wartościami, bez których działanie środowiskowe, wzmocnienie i rozwój społeczny w realizacji
różnorodnych i ustalonych celów napotykałyby na wiele rozmaitych problemów.
W niniejszym artykule dokonano analizy wartości w zawodzie animatora kultury
oraz przedstawiono klasyfikacje wartości w animacji. Pokazany został również świat
wartości w zawodzie animator kultury oraz istota zawodu animatora w świetle kształtowania wartości pośród odbiorców kultury.

WARTOŚCI W ANIMACJI
Przyjmuje się, że pojęcie wartości jest podstawową kategorią aksjologii oraz że oznacza ono to wszystko, co uważa się za ważne, a także cenne dla jednostki i grupy społecznej oraz jest godne pożądania, co łączy się z pozytywnymi przeżyciami i stanowi
zarazem cel dążeń współczesnego człowieka (Łobocki, 1993).
Określeń wartości jest wiele, a zdaniem Kazimierza Denka żadne z nich nie jest
zadowalające. Autor poszukuje potwierdzenia tej tezy w przeświadczeniu, że naukom
humanistycznym coraz trudniej jest zamknąć w jednej definicji cały zakres pojęć.
Kazimierz Denek uznał, że powodem tego jest zmieniająca się rzeczywistość, której
wartości – dziś obowiązujące – w przyszłości okażą się niewystarczające. Zdaniem
autora ich ontyczny status jest niemożliwy do stwierdzenia w związku z trudnością
definiowania wartości, jednakże kierujący się logiką człowiek najczęściej przyjmuje
ich obiektywny i absolutny charakter (Myśliwiec, 2014).
Z pojęciem wartości spotykamy się na co dzień także w działaniach animacyjnych
i zawodzie animatora kultury. Pojęcie to jest używane w różnych kontekstach znaczeniowych, ale także przy okazji różnych sytuacji życiowych. Należy stwierdzić, że pojęcie
wartości przez zdecydowaną większość społeczeństwa jest rozumiane intuicyjnie. Nie
*

Uniwersytet Opolski.
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mniej jednak w każdym z tych podejść kryje się pewien kanon postępowania i sposób
myślenia. Za Aleksandrem Piecuchem (2016) wartości są kruche bez stałego wysiłku
człowieka i człowiek jest kruchy bez stałego wysiłku urzeczywistniania wartości.
Należy stwierdzić, że wartości w animacji pomagają nadawać sens życiu ludzkiemu, a ich percepcja pomaga w kształtowaniu się postaw, pod wpływem których pojawia się określona aktywność (Ejsmont, Kosmalska, 2005).
Analizując podstawowe zagadnienia związane z wartościami w zawodzie animatora kultury, ważne jest, aby zwrócić uwagę na prezentowane przez teoretyków.
rodzaje wartości
Kontekst klasyfikacji wartości w animacji może zostać zilustrowany dwustronną
zależnością pomiędzy wartością nadrzędną a wartościami szczegółowymi, „wspomagającymi”. Wartość osoby, w opisywanym przypadku wartość animatora kultury, zobowiązuje do urzeczywistniania wartości szczegółowych, „wspomagających”,
z drugiej strony realizacja wartości szczegółowych warunkuje „wzrost i pełnię” wartości naczelnej (rycina 1).

Ryc. 1. Dwustronna zależność między wartością nadrzędną a wartościami szczegółowymi w animacji
Źródło: opracowanie własne na podstawie Chałas (2014).

Każda z powyższych wartości implikuje szczegółowe cele w postaci kształtowania
określonych postaw i realizacji zadań. Ich treść wypływa z fenomenu poszczególnych
wartości. W ten oto sposób struktura aksjologiczna staje się strukturą dynamiczną
(Chałas, 2014). Dlatego też praktyka animacyjna charakteryzuje się swoistymi metodami i technikami działania oraz pewnymi założeniami światopoglądowymi opartymi na wątkach personalistycznych. W animacji bardzo ważny jest szacunek dla każdej osoby wyrażający się w poszanowaniu wartości. Wartości osoby jako animatora
kultury koncentrują się wokół: miłości, sprawiedliwości, wolności, autentyczności,
autonomii, kreatywności, twórczości, pluralizmu kultur, dialogu społecznego, odpowiedzialności, solidarności i samorządności.
Klasyfikacja wartości w animacji jest wyznacznikiem drogi animatorów w działaniu oraz wytworem świata wartości niezbędnych w zawodzie animatora kultury.
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ŚWIAT WARTOŚCI W ZAWODZIE ANIMATORA KULTURY
Wartości cechują się pewną nierozerwalnością powiązaną ze społecznym życiem człowieka, a tożsamość wpływa na okazywanie sobie oraz innym pewnej przynależności
do rzeczywistości społecznej.
Analizując zagadnienie wartości w zawodzie animatora kultury, zasadne jest zaprezentowanie zestawienia wartości, którymi kierują się animatorzy kultury czy pracownicy kulturalno-oświatowi w realiach wykonywanego zawodu, zgodnie z przyjętą
dwustronną zależnością pomiędzy wartością nadrzędną a wartościami szczegółowymi
(tabela 1).
Animacja kultury odwołuje się do standardów podmiotowych budowanych na
gruncie personalistycznych systemów filozoficznych i psychologii humanistycznej,
nawiązując do antropologicznego, niewartościującego rozumienia kultury, czerpie
też z filozofii społecznej i idei społeczeństwa obywatelskiego (Schindler, 2004).
Świat wartości w zawodzie animatora kultury koncentruje się wokół perspektywy
postrzegania praktyki życia społeczno-kulturalnego. Przywołując zbiór wartości leżących u podstaw animacji, należy rozpocząć od miłości, która pojmowana jest jako
kontakt z innymi, jako małe działanie w grupie pozbawionej hierarchii, a w swej
pracy podpartej równością i wspólnym dążeniem do wyznaczonego celu. Animator
powinien kierować się także odpowiedzialnością, która realizuje się w trosce o siebie, o innych i o otoczenie, w którym żyje. Odpowiedzialność w wolności nakazuje
animatorom kultury dotarcie do jednostki i poczucie obowiązku odpowiedzialności
z zastrzeżeniem zasady, iż nie ma możliwości odpowiedzialności za wszystkich. Zawód animatora to również umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji oraz
ponoszenia konsekwencji swoich czynów, dlatego autonomia animatorów kultury
jest wartością, która w rezultacie powinna się zakończyć możliwością życia w zgodzie
z samym sobą. Mianem dialogu społecznego nazwać można całokształt wzajemnych
relacji między członkami określonej współpracy w zawodzie animatora kultury. To
wartość, która powinna przezwyciężać wszystkie schematy, a zarazem stać u podstaw
każdego działania w celu osiągnięcia zawodowego sukcesu. Twórczość jako kolejna
wartość w animacji, nie będąc mocną stroną każdej jednostki, w przypadku animatorów kultury jest pożądana, gdyż zmieniający się świat powoduje nieustanne pogłębianie w człowieku twórczego myślenia, co w konsekwencji przyczynia się do kreatywnego działania przejawiającego się w innowacyjnym oddziaływaniu na otoczenie
i odkrywanie rzeczy dotąd nieodkrytych i nieznanych. Rozważając nad zawodem
animatorów kultury, należy zwrócić także uwagę na autentyczność w celu uzyskania
podwójnego efektu – w pierwszej kolejności umiejętności zaufania samemu sobie,
w drugiej uzyskania pewnej określonej spójności działań ludzi z ich wewnętrznymi
przekonaniami. Praca animatorów kultury koncentruje się następnie wokół pluralizmu kultur, który realizuje się w uznaniu różnych tożsamości kulturowych, tradycji,
obyczajów, zwyczajów czy stylów życia. Działania animacji kultury powinny opierać
się na uznaniu praw społeczności do własnej kultury. Analiza świata wartości w zawo-
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dzie animatora kultury nie może pominąć solidarności, która zaistnieje tylko wtedy,
kiedy każdy – animator i odbiorca – będzie służył innym, jednocześnie korzystając
z tego, co inni dają na zasadzie wzajemnej pomocy i współdziałania. W społeczeństwach współczesnych występują trudności z pojęciem sprawiedliwości (wartości
w zawodzie animatorów). Dążenie do sprawiedliwości jest procesem złożonym
i w opisywanym zagadnieniu rozpoczyna się od wykrycia niesprawiedliwości i jej
przyczyn, w konsekwencji następuje przejście do ujawnienia owej niesprawiedliwości i przekazania społecznej informacji o jej złej istocie. Po opisywanych czynnościach animatorzy odpowiadają za wprowadzenie i utrwalenie sprawiedliwości.
Jedną z ostatnich wartości jest samorządność realizowana tylko wtedy, gdy ludzie
współuczestniczą w procesach podejmowania decyzji ważnych dla społeczności przy
współpracy oraz wsparciu ze strony lokalnych władz. Kończąc opisywanie wartości
w zawodzie animatora kultury, należy podkreślić znaczenie bardzo istotnej i szeroko
pojętej wolności, która staje się wyborem świadomego aktu. Każdy animator staje
przed wyborem „wolności od” oraz „wolności do”, ze świadomością, że tylko twórca
określonej wolności może przezwyciężyć przymus. Kolokwialnie opisując znaczenie
wolności w zawodzie animatorów kultury, można przywołać słowa piosenki zespołu Chłopcy z Placu Broni pt. Kocham wolność: „Tak niewiele żądam; Tak niewiele
pragnę; Tak niewiele widziałem; Tak niewiele zobaczę; Tak niewiele myślę; Tak niewiele znaczę; Tak niewiele słyszałem; Tak niewiele potrafię; Wolność kocham i rozumiem; Wolności oddać nie umiem; Wolność kocham i rozumiem; Wolności oddać
nie umiem”.
Tab. 1. Deklarowane wartości w zawodzie animatora kultury na podstawie badań
pracowników kulturalno-oświatowych (%)
Parametry opisowe
6
średnia
arytmetyczna

5
bardzo
ważne

4
ważne

3
obojętne

2
mało ważne

1
nie ważne

Wartości

MIŁOŚĆ
(uczucie do osoby bliskiej, rodziny, rodzeństwa,
dzieci)

0

0

0,9

11,3

87,7

4,87

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
(przyjęcie na siebie obowiązku zadbania o kogoś
lub o coś)

0

4,8

18,3

53,8

23,1

3,95

AUTONOMIA
(samodzielność i niezależność w decydowaniu
o sobie)

1,9

3,8

19,2

47,1

27,9

3,95
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DIALOG SPOŁECZNY
(relacje wewnątrz społeczności, współpraca,
ofiarność, rozmowa)

0

3,8

12,3

58,5

25,5

4,06

TWÓRCZOŚĆ
(twórcze myślenie, tworzenie czegoś, działanie)

0

0,9

0,9

34,0

64,2

4,62

KREATYWNOŚĆ
(praca zespołowa, tworzenie rzeczy nowych,
oryginalne rozwiązywanie sytuacji)

0

0

2,8

50,5

46,7

4,44

AUTENTYCZNOŚĆ
(zgodność z rzeczywistością treści słów, myśli
i czynów, szczerość, rzetelność)

0

0,9

0,9

32,1

66,0

4,70

PLURALIZM KULTUR
(uznanie różnych kultur, zasad, tradycji,
zwyczajów obyczajów)

0

20,2

30,8

36,5

12,5

3,41

SOLIDARNOŚĆ
(równouprawnienie, brak podziału
społeczeństwa na uprzywilejowanych
i wyzyskiwanych)

0

2,8

15,1

45,3

36,8

4,16

SPRAWIEDLIWOŚĆ
(sprawiedliwie oceniać czyjąś prace,
bezstronność, obiektywizm)

0

0

2,8

38,7

58,5

4,56

SAMORZĄDNOŚĆ
(współuczestnictwo we wspólnych dziełach
dla społeczności)

11,5

29,8

40,4

15,4

2,9

2,68

WOLNOŚĆ
(niezależność, możliwość podejmowania decyzji,
swoboda wyborów)

0

1,9

0

39,0

59,0

4,55

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań: Nycz, Nowacka, Wiendlocha (2014).

Dla życia zawodowego animatorów kultury wyśpiewana wolność, jak i opisane
wartości stają się kanonem, swoistym dekalogiem, jednak pozostaje pytanie zasadnicze: co lub kto jest gwarantem przestrzegania i realizowania opisanego świata wartości w odpowiedzialny sposób w przestrzeniach animacyjnego działania? Można hipotetycznie założyć, że o tym decyduje każdy animator z osobna i czyni to na własną
odpowiedzialność w realizacji lokalnego dzieła animacji lokalnych społeczności.
Fragmentarycznie zaprezentowana część badań ukazuje rolę wartości w życiu animatorów kultury. Metoda sondażu diagnostycznego okazała się trafnym sposobem
gromadzenia wiedzy o roli wartości w zawodzie pracowników kulturalno-oświatowych. W badaniach wykorzystano ankietę jako technikę i kwestionariusz ankiety
jako narzędzie badawcze. Część metodologiczna wiązała się również z poszukiwaniem
odpowiedzi na pytanie problemowe: Jakie wartości występują w zawodzie animatora kultury? Analizując materiał badawczy zwrócono uwagę na najciekawsze aspekty
powiązane z tematem roli i występowania wartości w zawodzie animatorów kultury.
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CELE I DĄŻENIA ANIMATORÓW KULTURY
W HIERARCHII WARTOŚCI
Kolejny element rozważań koncentruje się wokół odtworzenia stosunków i relacji Ty
i ja, co umożliwia rozwiązywanie problemów i wskazuje na dążenia i cele animatorów kultury w życiu zawodowym, jak i prywatnych planach i aspiracjach. Animacja,
będąc w kolokwialnym ujęciu nerwem demokracji, odpowiedzialna jest za pobudzanie i urzeczywistnianie wszystkich aspektów społecznej działalności.
Współczesne czasy są niezwykle trudne w odnajdywaniu i dookreślaniu wartości
i dążeń. Wszechobecna globalizacja i pluralizm wartości sprawiają, że nawet animatorzy kultury nie potrafią się odnaleźć, często odczuwając zagubienie. Dopóki
jednak człowiek będzie poszukiwał dróg wyjścia z chaosu, zawsze istnieje nadzieja na
znalezienie i utrzymanie prawidłowych celów i dążeń w systemie wartości (tabela 2.)
W tabeli można zaobserwować dane dotyczące połączenia życia zawodowego
z życiem prywatnym w zawodzie animatorów w aspekcie dążeń i aspiracji. Na życie
zawodowe pracowników kultury wpływają relacje rodzinne, życie prywatne i obywatelskie. Można wskazać na dwustronne oddziaływanie jednych zależności na drugie. Priorytetowym dążeniem okazało się osiągnięcie szczęścia rodzinnego. Rodzina
i życie prywatne stają się tym, co jest środowiskiem rozwoju i zaangażowania dla
współczesnego człowieka (Nycz, Jasiński, 2010). Należy zaznaczyć, że dzięki relacjom rodzinnym oraz funkcjom, które są dobrze realizowane przez rodzinę, można domniemywać, że to rodzina jest środowiskiem dobrego rozwoju, stanowiącego
gamę wzorów i wartości nadających sens w pracy i zawodzie animatorów kultury.
Tab. 2. Cele i dążenia animatorów kultury w hierarchii wartości
Lp.

Kategoria odpowiedzi

Średnia
arytmetyczna

1

Osiągnięcie szczęścia rodzinnego

4,78

2

Możliwość osiągnięcia niezależności osobistej

4,60

3

Wykonywanie pracy dającej satysfakcję

4,35

4

Doskonalenie własnej osobowości

4,20

5

Osiągnięcie stabilizacji materialnej

4,18

6

Zapewnienie sobie spokojnego życia

4,15

7

Zdobycie maksymalnej wiedzy zawodowej

4,03

8

Zapewnienie sobie awansu społeczno-zawodowego

4,00

9

Uzyskanie prestiżu i poważania w swoim środowisku

3,68

10

Uzyskania prawa do samodzielnego przeżycia własnej biografii

3,50

11

Osiągnięcie wyższej pozycji materialnej od rodziców

3,45

12

Osiągnięcie wysokiej pozycji społeczno-politycznej

3,15
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13

Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa dochodowego

14
Zdobycie (sławy) rozgłosu
Źródło: opracowanie na podstawie: Opar, Piątek (2014).

3,00
2,65

W tym miejscu zasadne jest stwierdzenie Ryszarda Skrzypniaka (2014): wartości –
chociaż nie są jednolicie definiowane – przede wszystkim oznaczają to wszystko, co
nie jest neutralne i obojętne, lecz jest cenne, ważne i doniosłe, a przede wszystkim,
co stanowi cel ludzkich dążeń. Jest ważne także samo w sobie. Cele i dążenia animatorów kultury są ściśle powiązane z oceną szansy realizacji swoich planów życiowych
(tabela 3).
Tab. 3. Ocena szansy realizacji planów życiowych w opinii badanych animatorów
kultury
Wskazania

Skala

%

Zdecydowanie optymistyczne

5

24,1

Raczej pozytywne

4

60,2

Trudno powiedzieć

3

13,9

Raczej pesymistyczne

2

1,9

Zdecydowanie pesymistyczne
1
0
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań: Nycz, Nowacka, Wiendlocha (2014).

Osoby zatrudnione w zawodzie animatora kultury, posiadające określony system
wartości, są zdolne do ilustrowania ich w formułowanych sądach dotyczących identyfikacji ich zakresu podobieństw i różnic oraz racjonalnej oceny szans, również tych
związanych z planami na życie. Realizacja planów postrzegana jest jako poznawcza
reprezentacja wewnętrznych potrzeb. Można więc uznać, że wartości łączą pojęcia,
uczucia, plany, cele, aspiracje i jednocześnie kojarzone są z działaniem – jednym
z podstawowych sposobów realizacji w życiu animatorów kultury.
W związku z faktem, iż animatorzy kultury to nie tylko działacze wewnątrz lokalnych społeczności, ale również ludzie dojrzali, świadomie wybierający wartości,
którym starają się być wierni, ludzie, którym niejednokrotnie towarzyszą różne lęki,
należy wskazać kwestie problemowe oraz przedstawić, czego się najbardziej obawiają
w przyszłości (rycina 2). W świadomości ludzi animator to osoba, która świadomie
zachęca do działania, wspomaga i stymuluje innych do samodzielnego decydowania, projektowania i realizowania działań. Jednak animator, jak każdy inny człowiek,
troszczy się także o siebie. Badania wskazały, że osoby zatrudnione w zawodzie animatorów kultury obawiają się utraty zdrowia oraz w drugiej kolejności utraty pracy.
Duża część badanych nie udzieliła odpowiedzi. Fakt ten może być podyktowany
nadmiernym optymizmem animatorów kultury wyznających zasadę carpe diem, co
w perspektywie zawirowanej rzeczywistości i jednocześnie wykonywanego zawodu
może wydawać się zasadne.
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Ryc. 2. Determinanty obaw związanych z przyszłością wskazywane przez animatorów
kultury (liczebność)
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań: Nycz, Nowacka, Wiendlocha (2014).

Idea tworzenia siebie w zawodzie animatora kultury w połączeniu z wyznaczonym
celem i dążeniem zgodnym z hierarchią wartości idealnie komponuje się ze słowami
Charlesa Taylora: „tylko pod warunkiem, że żyję w świecie, w którym historia albo
wymogi natury, albo potrzeby moich bliźnich, albo obowiązki obywatelskie, albo
głos Boży, albo jakiś inny fakt tego rodzaju ma zasadnicze znaczenie, będę w stanie
określić się w sposób nietrywialny” (Taylor, 1996, s. 38).
Ostatnim elementem łączącym klasyfikacje wartości w animacji ze światem wartości animatorów kultury oraz celami i dążeniami w hierarchii wartości jest istota
wykonywania opisywanego zawodu oraz odpowiedź na zasadnicze pytanie: dlaczego
animatorzy kultury, wykonując swój zawód z pasją i zamiłowaniem, mogą odnieść
prawdziwy sukces w życiu prywatnym i zawodowym z poszanowaniem preferowanych wartości adekwatnych i współzależnych ze swoją pracą? Adekwatne uzasadnienia i odpowiedź zawarte zostały w poniższej części.

ISTOTA ZAWODU ANIMATORA W ŚWIETLE WARTOŚCI
Animacja może być ideą próbującą przekształcić rzeczywistość, ale również konkretnym działaniem urzeczywistniającym ideę i istotę zawodu animatora.
Wartości tworzą bowiem fundament społeczny, a wartości animatorów kultury
dopełniają system wartości każdej społeczności. Jak zauważa znana socjolog Jadwiga
Staniszkis: „w Polsce rozpoczęto proces demontażu społecznego. Rozciąga się definicję rodziny, podważa zasadę, że godność ludzka jest niezbywalna. A to może doprowadzić do zniszczenia społeczeństwa (Staniszkis, 2014, s. 34-35). Jedną z form obrony przed takim rozwojem sytuacji jest szeroko pojęta animacja kultury i obdarzeni
odpowiednim systemem wartości animatorzy, którzy bronią niezbywalnej godności
jednostki ludzkiej w zróżnicowanych społecznościach.
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W XXI wieku zmiany związane z oceną wartości wnoszą wiele innowacji w życiu współczesnego człowieka, także animatora kultury. Dokonuje się wiele przemian
społecznych, politycznych i tych związanych z życiem prywatnym. Dlatego tak ważna jest pamięć o własnym „ja” i osobistych wartościach, które w momencie poznania
innych osób z określonymi wartościami, staną się jednym z najważniejszych elementów ludzkiej egzystencji. Prawidłowość relacji wewnętrznych zgodna powinna być
z myślą filozofii dialogu: otwieranie się na innego, uwzględnianie i akceptacja jego
odmiennego nieraz zdania, nie powinna oznaczać rezygnacji z własnego poglądu
(Wiendlocha, 2013).
Własny pogląd na życie jest jednoznaczny z własnym systemem wartości. Animatorzy kultury w swoim doskonaleniu zawodowym powinni kierować się przywołaną w tytule tekstu zasadą – nie czynem, nie głosem, a sercem, której dopełnieniem
powinna być myśl: Animatorze – animuj się sam! Niezależnie od pojawiających się
odwiecznie trzech pytań: „czy animować?”, „co lub kogo animować?” i „jak animować?”, nie ważne, czy realizacja animacji społecznej będzie głośnym wydarzeniem,
czy też niewielką inicjatywą, ważne, aby każdy animator kultury w swych działaniach
kierował się własnym systemem wartości – sercem. W pracy z innymi animatorzy
muszą poprzez swój zawodowy autorytet spotykać się z ludźmi, prowadząc do chęci
ich otwarcia na innych i zrozumienia zmieniającego się świata z jednoczesną samorealizującą się animacją w sobie.
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NIE CZYNEM, NIE GŁOSEM, A SERCEM –
ROLA WARTOŚCI W ZAWODZIE ANIMATORA KULTURY

Słowa kluczowe: animacja kultury, system wartości, świat wartości, zawód animatora
Streszczenie: Artykuł jest analizą wartości w zawodzie animatora kultury oraz prezentuje
klasyfikacje wartości w animacji. Pokazuje świat wartości w zawodzie animatora kultury
oraz istotę zawodu animatora w świetle kształtowania wartości pośród odbiorców kultury.
Istotą w przekazie staje się osobisty pogląd na życie, który jest jednoznaczny z systemem
wartości wcielanych w życiu prywatnym i zawodowym. Przesłanie, którym kieruje się autor (animator), – nie czynem, nie głosem, a sercem, którego dopełnieniem staje się myśl:
Animatorze, animuj się sam – skierowane jest do animatorów kultury w aspekcie doskonalenia zawodowego i poprawy jakości pracy, ale i spokoju życia osobistego w kontekście
zaprezentowanych wartości.
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NOT WITH ACTION, NOT WITH VOICE,
BUT WITH HEART – VALUES IN THE PROFESSION
OF A CULTURE ANIMATOR

Keywords: culture animation, system of values, world of values, profession of an animator
Abstract: The author analyzes values which appear in the profession of a culture animator
and presents classifications of values of animation. He shows the world of values in the
profession of a culture animator, as well as the essence of this kind of career in the light
of formation of values among receivers of culture. The essence in the message is one’s own
view on life, which is tantamount to one’s own system of values in a private and professional
life. The message which the author (animator) is governed by – not with action, not with
voice, but with heart – and which is complemented with the thought – “Animator, animate
yourself ” – is addressed to culture animators in the aspect of professional mastering and
improving the quality of work, but also the peace of private life in the context of the values
which are presented.

Beata Matusek*

ROLA ANALIZATORA SŁUCHOWEGO
W PROCESIE UCZENIA SIĘ DZIECKA
W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM
WPROWADZENIE

E

tap edukacji wczesnoszkolnej pokazuje, jak ważną rolę w procesie uczenia się
dziecka odgrywa sprawnie funkcjonujący narząd słuchu. Uważne słuchanie
tego, co mówi nauczyciel, oraz wykonywanie zadań zgodnie z wyjaśnieniami umożliwia dziecku osiągnięcie sukcesu. Prawidłowy słuch fonematyczny gwarantuje sukces
w elementarnej nauce czytania i pisania. Sprawnie działający analizator słuchowy
umożliwia realizację zadań wynikających z podstawy programowej. Niestety nie
wszystkie dzieci mają równe szanse edukacyjne. Dzieci z zaburzeniami w zakresie
słyszenia napotykają wiele trudności w nauce i wymagają specjalnego podejścia
edukacyjnego. W odróżnieniu od rówieśników przechodzą szereg złożonych badań
specjalistycznych. Praca korekcyjno-kompensacyjna i rewalidacyjna, mająca na celu
usprawnianie analizatora słuchowego, wymaga świadomej i wykwalifikowanej kadry
nauczycielskiej. Problem staje się poważny, gdyż liczba dzieci mających trudności
w nauce ze względu na zaburzenia słuchu stale rośnie.
Jednym z pierwszych wymagań stawianych dzieciom przez dorosłych jest uważne słuchanie tego, co się do nich mówi, i posłuszne wykonywanie wydawanych im
poleceń. W pierwszych trzech latach życia umiejętność słuchania dziecko rozwija
w środowisku rodzinnym. Prawidłowy odbiór dźwięków przez analizator słuchowy pozwala dziecku opanować mowę oraz bez zakłóceń poznawać otaczający świat.
Pierwsze doświadczenia słuchowe dziecko zdobywa spontanicznie jako bierny odbiorca komunikatów nadawanych przez osoby z najbliższego otoczenia. Słyszy
dźwięki płynące z telewizora, radia, słucha muzyki, słyszy odgłosy zwierząt, reaguje
na dźwięki wydawane przez instrumenty. Oswaja się z głośnym dźwiękiem czajnika,
dzwonka czy telefonu. W domu rodzinnym dziecko czuje się bezpiecznie. Pomimo niewyraźnej wymowy jest rozumiane przez najbliższych. Gdy w wieku trzech
lat maluch rozpoczyna edukację przedszkolną, staje się członkiem grupy przedszkolnej. Staje się odbiorcą wielu komunikatów płynących od nauczyciela i rówieśników.
*
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Nowa sytuacja wymaga od niego komunikatywności i zgłaszania własnych potrzeb.
U niektórych dzieci zaczynają pojawiać się problemy. Brak zrozumienia przez odbiorcę tego, co mówi dziecko, jest powodem jego frustracji i niezadowolenia. Niesłuchanie nauczyciela, nieumiejętność skupienia uwagi na tym, co mówią inni, oraz
trudności w komunikowaniu się z innymi budzi niepokój nauczyciela. Nauczyciel
obserwuje trudności w uczeniu się na pamięć wierszy i piosenek. Zauważa, że dziecko
nie wykonuje zadań zgodnie z instrukcją. Podczas zajęć dziecko podchodzi blisko
i bacznie obserwuje ruchy jego ust. Dobrze przygotowany do pracy nauczyciel wie,
że to pierwsze sygnały świadczące o niewłaściwym funkcjonowaniu narządu słuchu.
Wie, że należy zasugerować rodzicom przeprowadzenie badań w celu zdiagnozowania przyczyn występujących problemów.

INTERDYSCYPLINARNY CHARAKTER PROBLEMU
Wybór tematu związanego z rolą analizatora słuchowego w procesie uczenia uzasadnia rosnąca liczba dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną na terenie
szkoły z powodu problemów ze słuchem lub przetwarzaniem słuchowym. Przeprowadzona kwerenda w literaturze przedmiotu dowodzi o interdyscyplinarnym charakterze problemu. Prace naukowe z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk medycznych rozpatrują problem prawidłowego funkcjonowania narządu słuchu w różnych
aspektach. Wśród publikacji poruszających problemy związane z funkcjonowaniem
analizatora słuchowego i jego rolą w procesie uczenia się można wymienić między innymi: Przetwarzanie słuchowe a funkcje fonologiczne (Walkowiak i in., 2016), Ocena
słuchu fonemowego u dzieci jedno- i dwujęzycznych w wieku przedszkolnym (Szpilman
i in., 2016), Zastosowanie systemów wspomagających słyszenie (FM) w rehabilitacji
dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (Knychalska-Zbierańska, 2016),
Osiągnięcia szkolne dzieci z jednostronnym niedosłuchem odbiorczym (Topolska, 2015),
Uwagi w sprawie obustronnego niedosłuchu minimalnego w wieku szkolnym (Obrębowski, Hojan, 2014), Rozpoznawanie i postępowanie w zaburzeniach przetwarzania
słuchowego u dzieci (Senderski, 2014), Trudności diagnostyczne w zaburzeniach przetwarzania słuchowego u dzieci (Majak, 2013), Wyniki testów ośrodkowych funkcji słuchowych u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (Dajos i in., 2013), Diagnostyka etiologiczna zaburzeń artykulacji (Obrębowski, Obrębowska, 2013) i inne. Dodatkowo
w literaturze przedmiotu, oprócz zagadnień dotyczących roli analizatora słuchowego w procesie uczenia się, porusza się zagadnienia związane z wpływem hałasu na
zdrowie jednostki (Wolniakowska, Śliwińska-Kowalska, 2013). Warto również zapoznać się z wynikami badań przesiewowych słuchu u nauczycieli szkół podstawowych
(Pieczykolan i in., 2013) oraz oceną emisji otoakustycznych u osób z prawidłowym
słuchem narażonych zawodowo na hałas (Kotyło, Śliwińska-Kowalska, 2015).
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ANALIZATOR SŁUCHOWY A WYMAGANIA PROGRAMOWE
Sprawny analizator słuchowy jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania
dziecka w szkole. W załączniku nr 2 do Rozporządzenia MEN z dnia 14 lutego
2017 r. w sprawie podstawy programowej określono wymagania, jakie uczeń powinien
opanować po pierwszym etapie kształcenia. Zgodnie z rozporządzeniem w zakresie
słuchania uczeń:
1. „słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela, innych osób z otoczenia
w różnych sytuacjach życiowych, wymagających komunikacji i wzajemnego
zrozumienia; okazuje szacunek wypowiadającej się osobie;
2. wykonuje zadanie według usłyszanej instrukcji; zadaje pytania w sytuacji
braku rozumienia lub braku pewności zrozumienia słuchanej wypowiedzi;
3. słucha z uwagą lektur i innych tekstów czytanych przez nauczyciela, uczniów
i inne osoby;
4. słucha uważnie wypowiedzi osób podczas uroczystości, koncertów, przedstawień, świąt narodowych i innych zdarzeń kulturalnych; przejawia zachowanie adekwatne do sytuacji; słucha tekstów interpretowanych artystycznie,
szuka własnych wzorców poprawnej artykulacji i interpretacji słownej w języku ojczystym;
5. słucha i czeka na swoją kolej, panuje nad chęcią nagłego wypowiadania
się, szczególnie w momencie wskazywania tej potrzeby przez drugą osobę”
(Dz.U. 2017, poz. 59).
To, w jaki sposób uczeń odbiera dźwięki ze świata zewnętrznego, wpływa na to,
w jaki sposób wypowiada się i pisze. Zgodnie z podstawą programową w zakresie
mówienia uczeń:
1. „wypowiada się płynnie, wyraziście, stosując adekwatne do sytuacji techniki
języka mówionego: pauzy, zmianę intonacji, tempa i siły głosu;
2. formułuje pytania dotyczące sytuacji zadaniowych, wypowiedzi ustnych nauczyciela, uczniów lub innych osób z otoczenia;
3. wypowiada się w formie uporządkowanej i rozwiniętej na tematy związane z przeżyciami, zadaniem, sytuacjami szkolnymi, lekturą czy wydarzeniem kulturalnym;
4. porządkuje swoją wypowiedź, poprawia w niej błędy, omawia treść przeczytanych tekstów i ilustracji; nadaje znaczenie i tytuł obrazom, a także fragmentom tekstów;
5. układa w formie ustnej opowiadanie oraz składa ustne sprawozdanie z wykonanej pracy;
6. recytuje wiersze oraz wygłasza z pamięci krótkie teksty prozatorskie;
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7. dobiera stosowną formę komunikacji werbalnej i własnego zachowania, wyrażającą empatię i szacunek do rozmówcy;
8. wykonuje eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom i doświadczeniom, tworząc charakterystyczne dla siebie formy wypowiedzi”
(Dz.U. 2017, poz. 59).
Ścisły związek mowy i pisma (zasada fonetyczna polskiej ortografii oparta na haśle
„Pisz, jak słyszysz”) powoduje wiele trudności w pisaniu u dzieci, które nie artykułują poprawnie głosek. W pracach pisemnych, ze względu na nieprawidłowy odbiór
dźwięków i niepoprawną wymowę, zauważa się opuszczanie, przestawianie lub dodawanie w wyrazie liter lub sylab. Dużo trudności sprawia dziecku nauka ortografii. Nauczyciel, widząc trudności w nauce pisania, proponuje ćwiczenia doskonalące
słuch fonematyczny oraz analizę i syntezę głoskową wyrazów. Systematyczna praca
z uczniem i doskonalenie analizatorów: wzrokowego, słuchowego i ruchowego przygotowuje ucznia do podjęcia nauki w klasie czwartej. Zgodnie z podstawą programową po trzeciej klasie uczeń:
1. „pisze odręcznie, czytelnie, płynnie zdania i tekst ciągły, w jednej linii; rozmieszcza właściwie tekst ciągły na stronie zeszytu, sprawdza i poprawia napisany tekst;
2. układa i zapisuje opowiadanie złożone z 6-10 poprawnych wypowiedzeń
w ramach zagadnień opracowanych podczas zajęć; opisuje np. osobę, przedmiot, element świata przyrody na podstawie własnych obserwacji lub lektury;
3. pisze notatkę, życzenie, ogłoszenie, zaproszenie, podziękowanie, list; zapisuje adres nadawcy i odbiorcy; pisze krótkie teksty, wykorzystując aplikacje komputerowe;
4. pisze z pamięci i ze słuchu; przestrzega poprawności ortograficznej w wyrazach poznanych i opracowanych podczas zajęć;
5. stosuje poprawnie znaki interpunkcyjne na końcu zdania i przecinki przy
wyliczaniu, zapisuje poznane i najczęściej stosowane skróty, w tym skróty
matematyczne;
6. porządkuje wyrazy w kolejności alfabetycznej według pierwszej i drugiej litery;
7. zapisuje poprawnie liczebniki oraz wybrane poznane w trakcie zajęć pojęcia
dotyczące różnych dyscyplin naukowych;
8. stosuje poprawną wielkość liter w zapisie tytułów utworów, książek, poznanych nazw geograficznych, imion i nazwisk;
9. układa i zapisuje zdarzenia we właściwej kolejności, układa i zapisuje plan
wypowiedzi” (Dz.U. 2017, poz. 59).
Osiągnięcia ucznia, określone w Rozporządzeniu z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej, narzucają na nauczyciela obowiązek systematycznego
kształcenia słuchowo-językowego. Po pierwszym etapie kształcenia uczeń:
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1. „wyróżnia w wypowiedziach zdania, w zdaniach wyrazy, w wyrazach samogłoski i spółgłoski;
2. rozpoznaje zdania oznajmujące, pytające, rozkazujące w wypowiedziach ustnych i pisemnych;
3. przekształca zdania oznajmujące w pytania i odwrotnie oraz zdania pojedyncze w złożone;
4. rozróżnia rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki i stosuje je w poprawnej
formie;
5. rozpoznaje wyrazy o znaczeniu przeciwnym, wyrazy pokrewne i o znaczeniu bliskoznacznym;
6. łączy wyrazy w wypowiedzenia i poprawnie formułuje zdanie pojedyncze
i zdanie złożone;
7. odróżnia i nazywa utwory wierszowane od pisanych prozą, określa, który
tekst jest notatką, zagadką, listem, życzeniem, podziękowaniem, ogłoszeniem, opowiadaniem, opisem, listem” (Dz.U. 2017, poz. 59).
Wymagania stawiane dziecku w młodszym wieku szkolnym mają przygotować
ucznia do nauki w klasie czwartej. W przypadku niewłaściwego funkcjonowania
analizatora słuchowego uczeń nie osiąga tak dobrych wyników w nauce, jak jego
rówieśnicy. Trudności powodują niechęć do szkoły oraz zaburzenia w sferze motywacyjno-emocjonalnej. Przyczyny trudności w nauce czytania i pisania mogą leżeć
po stronie dziecka, środowiska rodzinnego lub szkoły. Do najczęściej występujących
należą: niepełnosprawność intelektualna, przewlekłe schorzenia, zaburzenia wzroku
i słuchu, posługiwanie się gwarą, zaburzenia artykulacyjne i wady wymowy, problemy psychiczne dziecka (brak zainteresowania nauką i brak motywacji), zaniedbania
pedagogiczne i błędy nauczyciela.

SŁUCHAĆ – NIE ZAWSZE ZNACZY SŁYSZEĆ!
W obecnych czasach powszechnym problemem są alergie i choroby laryngologiczne.
Na oddziałach laryngologii dziecięcej codziennie wykonuje się kilkanaście zabiegów
operacyjnych. Do najczęstszych operacji należy drenaż uszu i wycięcie migdałków.
Jednym ze wskazań do drenażu jest nawracające wysiękowe zapalenie ucha środkowego. Schorzenie to może doprowadzić do niedosłuchu, a co za tym idzie, zaburzeń
mowy. W artykule zatytułowanym Wpływ przewlekłego wysiękowego zapalenia ucha
środkowego na rozwój mowy u dzieci czytamy: „Zaburzenia głosu i mowy u dzieci
w następstwie wysiękowego zapalenia ucha środkowego są konsekwencją niedosłuchu spowodowanego tym schorzeniem. Długotrwały niedosłuch w okresie niemowlęcym i wczesnodziecięcym, niekiedy aż do okresu szkolnego, niekorzystnie odbija się na rozwoju mowy, języka, zdolności poznawczych, intelektualnych, a nawet
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i emocjonalnych. Przewlekłe wysiękowe zapalenie ucha środkowego w okresie wczesnego dzieciństwa wymaga systematycznego, często długofalowego leczenia otolaryngologicznego; monitorowania audiologicznego stanu czynnościowego układu
przewodzącego ucha środkowego; oceny wydolności socjalnej słuchu uwzględniającej fluktuacyjne zmiany progu przewodnictwa powietrznego oraz dynamiki współtowarzyszącego komponentu czuciowo-nerwowego; uwzględnienia przy analizie
przyczyn opóźnionego rozwoju mowy i trudnych do korekcji zaburzeń artykulacji”
(Obrębowski, Obrębowska, 2009, s. 160-161).
Poważne problemy w nauce powodują u dzieci centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD) oraz zaburzenia słuchu fonematycznego. Prawidłowe przetwarzanie słuchowe to umiejętność pełnego wykorzystania bodźców dźwiękowych
docierających do ośrodkowego układu nerwowego. Świadomość fonologiczna jest
natomiast zdolnością do postrzegania dźwięków, z których składa się słowo, oraz
operowanie nimi. Operacje fonologiczne powstające w relacji do procesów przetwarzania słuchowego są predykatorami umiejętności czytania i pisania (Walkowiak
i in., 2016). Zaburzenia słuchu fonemowego utrudniają rozumienie mowy, powodują nieprawidłową wymowę niektórych głosek, co odzwierciedla się w czytaniu i pisaniu (szczególnie ze słuchu). Niewykształcony słuch fonemowy dziecka powoduje, że
może ono nie rozróżniać głosek syczących i szumiących (s – sz, z – ż), dźwięcznych
i bezdźwięcznych, powoduje zniekształcanie wyrazów (zapis zgodny z wymową),
trudności podczas czytania, problemy z nauką wierszy czy nauką języka obcego.
Nieprawidłowości związane ze słuchem fonemowym wpływają na funkcjonowanie
dziecka w środowisku. Często powodują opóźnienie rozwoju mowy i są przyczyną
występowania wad wymowy. W wieku szkolnym natomiast zaczynają powodować
niepowodzenia związane z nauką czytania i pisania (Szpilman i in., 2016). Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD) rozpoznaje się najczęściej u dzieci
wchodzących w okres nauki szkolnej, gdy wzrastają wymagania stawiane narządowi
słuchu. Dzieci z APD mają trudności z rozumieniem mowy w hałasie i/lub w pomieszczeniach o dużym pogłosie. Diagnoza APD może być postawiona przez lekarza audiologa, który w procesie diagnostycznym powinien ściśle współpracować
z logopedą, pedagogiem i psychologiem, by mieć pełny obraz kliniczny pacjenta
(Senderski, 2014). Joanna Majak w artykule Trudności diagnostyczne w zaburzeniach
przetwarzania słuchowego u dzieci pisze: „Rodzice, których dzieci mają problemy
w słuchaniu, zgłaszają się do audiologów, laryngologów, psychologów, pedagogów
i logopedów. Zjawisko przetwarzania słuchowego znajduje się w polu zainteresowań
zróżnicowanej grupy specjalistów i naukowców, którzy stawiają sobie różne cele, wybierają różne metody badania zjawiska oraz testują wiele hipotez wyjaśniających jego
istnienie. W procesie diagnostycznym istnieje potrzeba scalenia wszystkich aspektów
zaburzeń przetwarzania słuchowego, aby dobrać właściwy rodzaj terapii. Zadania
audiologa pracującego w zespole wielospecjalistycznym diagnozującym APD są ukierunkowane zatem nie tylko na diagnozę i monitorowanie wyników zastosowanej terapii, ale również na podsumowanie całego procesu diagnostycznego” (Majak, 2013,

Rola analizatora słuchowego w procesie uczenia się dziecka w młodszym...

83

s. 162). Przyczyną zaburzeń w przetwarzaniu informacji słuchowej są zaburzenia
w funkcjonowaniu neuronów, zarówno w obrębie dróg wstępujących, jak i zstępujących. Jako możliwe przyczyny powstania zaburzeń przetwarzania bodźca słuchowego
wymienia się również nieprecyzyjną synchronizację neuronalną, nietypową asymetrię czynnościową półkul mózgowych dotyczącą reprezentacji słuchowej oraz niewystarczające przekazywanie informacji słuchowej przez połączenie międzypółkulowe.
Do zaburzeń neuromorfologicznych na poziomie komórkowym dochodzi z powodu opóźnionego lub zaburzonego dojrzewania ośrodkowego układu nerwowego lub
z powodu długo trwającego i nieleczonego bądź nieaparatowanego obwodowego
uszkodzenia słuchu. Zaburzenia w przetwarzaniu informacji słuchowej, które nie
zostały poddane terapii, powodują opóźnienie rozwoju procesu komunikatywnego
dziecka lub trudności w rozumieniu mowy. Bardzo często są przyczyną problemów
w czytaniu i/lub pisaniu oraz kłopotów w nauce (Majak, 2013).
Diagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego jest trudna ze względu na brak wystandaryzowanych testów, procedur klinicznych oraz specjalistycznych urządzeń. Na
wyniki testów ośrodkowych funkcji słuchowych wpływa wiele czynników, między
innymi wiek, poziom rozwoju poznawczego, językowego, poziom koncentracji. Stwarza to trudności w postawieniu pewnej diagnozy zaburzeń przetwarzania słuchowego
(Dajos i in., 2013). „Niezdiagnozowanie i niepoddanie terapii APD może mieć poważne konsekwencje dla dziecka. Jest często przyczyną trudności w nauce, problemów
w czytaniu i pisaniu, co powoduje niską samoocenę dziecka, prowadząc do zaburzeń
jego zachowania. Analogicznie do zaburzeń słuchu typu obwodowego, obecnie wyłania się potrzeba wczesnego wykrycia zaburzeń przetwarzania słuchowego u dzieci.
Przywiązujemy szczególną uwagę do wykrycia konkretnych trudności, które występują u dziecka, tak aby zastosować właściwy rodzaj terapii. Tylko wielospecjalistyczny
zespół dysponujący odpowiednimi metodami diagnostycznymi jest w stanie podjąć
problem diagnostyki i terapii tej grupy pacjentów” (Majak, 2013, s. 167).
Innym problemem o podłożu laryngologicznym jest jednostronny niedosłuch
odbiorczy. Dotyczy on około 3% do 5% dzieci w wieku szkolnym. Przed okresem
badań przesiewowych noworodków był najczęściej rozpoznawany przypadkowo,
z reguły około 7 roku życia, po okresie rozwoju mowy. Od czasu wprowadzenia
powszechnych badań skrinigowych niedosłuch rozpoznawany jest wcześnie. Pozwala to na objęcie chorych opieką audiologiczną, daje możliwość zastosowania adekwatnej terapii logopedycznej w przypadku stwierdzenia zaburzeń w rozwoju mowy.
Wczesna diagnoza powoduje zaniepokojenie rodziców przyszłym rozwojem dziecka,
szczególnie jego przyszłego funkcjonowania społeczno-edukacyjnego. Niezbędne jest
przekazanie rodzicom właściwych informacji na temat możliwych metod postępowania – czujna obserwacja, zaopatrzenie w aparaty słuchowe lub system Cross, system
FM, aparaty zakotwiczone BAHA czy implanty ślimakowe. Niezbędne jest również
przedstawienie rzetelnej wiedzy na temat dalszego rozwoju dziecka z jednostronnym
niedosłuchem. Wiele publikacji wskazuje na istotne odchylenia w rozwoju intelektualnym i lingwistycznym w tej grupie chorych (Topolska, 2015).
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Opóźnienia i zakłócenia rozwoju percepcji słuchowej mogą ujawniać się w nauce
czytania, w braku rozumienia czytanej treści, w zaburzeniach pamięci, nauce pisania,
podczas słuchania i trudności występujących na innych przedmiotach. Problemy występujące w nauce czytania to:
• czytanie litera po literze, z syntezą fonemową lub bez syntezy;
•

czytanie nierytmiczne, niepoprawne;

•

uporczywe literowanie (głoskowanie) bez zdolności dokonania syntezy wyrazu;

•

zaburzona intonacja i akcent zdaniowy;

•

zmiany liter, przekręcanie wyrazów, odczytywanie części, zgadywanie pozostałych;

•

zamienianie, opuszczanie głosek lub sylab;

•

opuszczanie całych wierszy;

•

mylenie wyrazów zbliżonych artykulacyjnie (bułka – półka, wróżka –
gruszka);

•

wolne tempo czytania;

•

przejawianie niechęci do czytania, szczególnie na głos;

•

trudności w opanowaniu techniki czytania retorycznego, modulowaniu siły,
barwy głosu zgodnie ze znakami przestankowymi.
Do problemów związanych z pisaniem należą:
• mylenie kolejnych wyrazów w zapisie;
•

pisanie ze słuchu wynikające z niemożności dokonywania prawidłowej analizy słuchowej dyktowanych wyrazów i zdań; opuszczanie liter i sylab, gubienie liter przy zbiegu spółgłosek;

•

prawidłowe odtwarzanie tekstu ze słuchu;

•

różnicowanie pisowni i – j;

•

rozróżnianie samogłosek nosowych: ą – om, ę – em;

•

wyodrębnianie wyrazów ze zdań;

•

pisanie wyrazów ze zmiękczeniami, dwuznakami, głoskami tracącymi
dźwięczność;

•

pisanie nowych wyrazów;

•

przepisywanie literami, sylabami, bez dyktowania sobie;

•

wolne tempo pisania;

•

zniekształcenie pisowni uniemożliwiające odczytanie tekstu;

•

pisanie dyktand jako zlepku przypadkowych liter, sylab i zniekształconych
wyrazów.
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Podczas nauki na innych przedmiotach mogą wystąpić trudności w pamięciowym
opanowaniu tabliczki mnożenia, wierszy, ciągów słownych, zapamiętywaniu informacji, trudności ze zrozumieniem poleceń, instrukcji, objaśnień nauczyciela, trudności z przyswajaniem materiału gramatycznego, przechodzeniu od konkretów do
abstrakcji i w nauce języków obcych (Tanejewska, Kiełpińska, 2015).

ZAKOŃCZENIE
Problemy w nauce spowodowane niewłaściwym funkcjonowaniem analizatora słuchowego nie znikają samoczynnie. Kontynuacja pracy terapeutycznej konieczna jest
w klasach starszych. Wspieranie ucznia w różnych obszarach jego aktywności pomaga mu sprostać wymaganiom i inaczej spojrzeć na występujące problemy. Nauczyciele-wychowawcy powinni często rozmawiać z uczniami na temat przyczyn trudności
w nauce oraz negatywnego wpływu hałasu na słuch człowieka. Zajęcia profilaktyczne prowadzone w szkołach uświadamiają uczniom szkodliwość głośnego słuchania
muzyki przez słuchawki i przebywania w głośnych pomieszczeniach. Montowane na
szkolnych korytarzach czujniki do mierzenia poziomu hałasu pozwalają kontrolować
sytuację podczas przerw. Należy dołożyć wszelkich starań, aby najważniejszy z posiadanych przez człowieka narząd zmysłów funkcjonował bez problemów do końca życia.
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ROLA ANALIZATORA SŁUCHOWEGO
W PROCESIE UCZENIA SIĘ DZIECKA
W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM

Słowa kluczowe: słuch, analizator słuchowy, narządy zmysłów, zmysł słuchu, uczenie się
Streszczenie: opracowanie porusza problem roli słuchu w procesie uczenia się dziecka
w młodszym wieku szkolnym. Zawiera przegląd literatury przedmiotu, wymagania uwzględnione w podstawie programowej klas 1-3 w zakresie słuchania, mówienia i pisania, ukazuje
przyczyny problemów w nauce czytania i pisania oraz ich objawy; porusza problem centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego, jednostronnego niedosłuchu odbiorczego i zaburzeń słuchu fonematycznego w procesie uczenia się dziecka.

THE ROLE OF THE AUDITORY ANALYZER
IN THE LEARNING PROCES OF STUDENTS
AT THEIR YOUNGER SCHOOL AGE

Keywords: hearing, auditory analyzer, sense organs, sense of hearing, learning
Abstract: This work raises the problem of the role of hearing in the learning process of children at their younger school age. It contains literature review, requirements included in the
curriculum for classes 1 to 3 in listening, speaking and writing. It shows the causes of reading
and writing problems and their symptoms, the problem of central auditory processing disorders, unilateral hearing loss and phonematic hearing disorders in the process of learning.
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dukacja, nie tylko w Polsce, stanowi niezwykle ważną część usług publicznych
oraz gospodarki narodowej (Jeżowski, 2012). Znaczenie oświaty w życiu społecznym zrozumiano już dawno, bowiem przynosi ona korzyści nie tylko każdemu
obywatelowi z osobna, ale całemu społeczeństwu. Dobre wykształcenie przekłada się
na wyższe zarobki, ale również silnie wpływa na jakość i wydajność pracy, sprzyjając
komunikacji i spójności społecznej (Korolewska, 2010). W skali makrogospodarczej wysoki poziom kapitału ludzkiego silnie koreluje z szybszym wzrostem gospodarczym, wzrostem konkurencyjności kraju na rynku międzynarodowym czy przyspieszonym postępem technicznym (Okręglicka, 2010). Poza wymienionymi wyżej
korzyściami w edukacji można upatrywać także sposobu na zmniejszenie wydatków
publicznych związanych z utrzymaniem systemu pomocy społecznej, powszechnej
opieki zdrowotnej czy nawet służb penitencjarnych (Jeżowski, 2012). Dlatego tak
istotne jest efektywne wykorzystywanie przez system szkolnictwa posiadanych aktywów i pasywów, by osiągnąć zamierzony cel w postaci racjonalnie gospodarującego
środkami finansowymi systemu oświaty, co realnie przełoży się na lepsze wyniki edukacyjne dzieci.
Nauki pedagogiczne wypracowały wiele narzędzi do opisu efektywności nauczania i działań wychowawczych. Najczęściej są to werbalne oceny pracy ucznia bądź
nauczyciela albo też analizy stricte matematyczno-statystyczne. Jednak we wspomnianych opracowaniach niezwykle rzadko można natrafić na powiązanie owych
danych z nakładami finansowymi bądź z efektami ekonomicznymi osiąganymi przez
nauczycieli (Jeżowski, 2006). Wobec powyższego celem artykułu jest ocena polskiego
systemu oświaty poprzez porównanie jego efektywności z innymi krajami Unii Europejskiej. W pracy szczególnej analizie zostaną poddane nakłady finansowe na ten cel
oraz wyniki międzynarodowego testu umiejętności uczniów PISA, co pozwoli, choć
w ogólnym stopniu, ocenić efektywność funkcjonowania polskiego systemu oświaty.
*

Uniwersytet Opolski.
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Wnioski opracowano na podstawie analizy badań literaturowych oraz danych zastanych pochodzących ze statystyki publicznej.

ISTOTA EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ W OŚWIACIE
Efektywność przebiegu procesu kształcenia oraz jego finansowania jest jednym z kluczowych zagadnień w zakresie ekonomiki edukacji (Nucińska, 2017). Wykorzystywana jest zazwyczaj w kontekście opisu zjawisk z obszaru zarządzania ograniczonymi
środkami publicznymi oraz prognozowania szans rozwojowych szeroko pojętych zjawisk zachodzących w gospodarce. W badaniach teoretycznych spotyka się rozmaitość
ujęć definicyjnych efektywności oraz kryteriów jej klasyfikowania (Kulawik, 2008).
Jedną z ważniejszych koncepcji w tym obszarze jest nowe zarządzanie publiczne (ang.
New Public Management, NPM), którego głównym założeniem jest brak różnic między zarządzaniem organizacją publiczną czy prywatną. Co więcej, podmioty publiczne potrzebują sprawnego zarządzania bardziej niż jednostki prowadzące działalność
komercyjną, a to wszystko za sprawą braku oddziaływania na nie bodźców rynkowych, które wymusiłyby efektywne i skuteczne działanie. Zdaniem J. Nucińskiej
wydatki publiczne na oświatę w Polsce powinny umożliwić zarówno efektywną realizację publicznych zadań edukacyjnych, jak też ich efektywne finansowanie z budżetu
państwa (Nucińska, 2017).
W kontekście współczesnej wiedzy stawianie znaku równości między rentownością
a efektywnością jest bardzo wielkim uproszczeniem, stąd nie powinno się rozpatrywać tego pojęcia jedynie w ten sposób. Jest to związane z zaprezentowaną w połowie lat 80. ubiegłego wieku koncepcją zarządzania przez wartość (ang. Value Based
Management, VBM), która w ostatnich latach bardzo zyskała na znaczeniu. Istotną
kwestią tej teorii jest przyjęcie założenia, że podstawowym celem każdej organizacji
jest dążenie do maksymalizacji jej wartości (Kulawik, 2008). Wartość może być postrzegana dwojako, zarówno w kontekście księgowym, jak i jako bazująca na innych
celach aniżeli finansowe.
Abstrahując od celów monetarnych, w kontekście niniejszej pracy efektywność
jest postrzegana przez pryzmat funkcjonowania państwa w zakresie dysponowania
środkami publicznymi na cele oświatowe. W tym konkretnym przypadku efektywność to stopień realizacji celów finansowych przez państwo przekładających się kolejno na cele edukacyjne, które są odzwierciedlone przez maksymalizację wyników edukacyjnych. Wyraża się je w liczbach bezwzględnych (np. ilość uczniów odnoszących
sukcesy na olimpiadach itp.), jak i w wielkościach relatywnych, czyli wskaźnikach.
Mając na uwadze powyższe, efektywne finansowanie oświaty przekłada się w konsekwencji na wartość państwa na arenie międzynarodowej.
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FINANSOWANIE OŚWIATY W POLSCE
Finansowanie zadań oświatowych w Polsce należy do jednych z najważniejszych
obowiązków państwa. Reguluje je szereg aktów prawnych, w tym: Konstytucja RP,
Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, Ustawa o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego czy Ustawa o finansach publicznych (Adamowicz, Kmieciński, 2017).
Aktualny kształt systemu szkolnictwa zdeterminowany jest zmianami wprowadzonymi w 1999 r. przez rząd Jerzego Buzka, a został zapoczątkowany przez transformację
ustrojową. Przemiany ustrojowe w Polsce pozwoliły na stopniowe oswojenie się społeczeństwa z tym, że usługa edukacyjna (choć bezpłatna) kosztuje każdego podatnika. Jednak największe zmiany zaszły w sposobie finansowania oświaty, bowiem cała
odpowiedzialność została przerzucona na samorządy terytorialne. Od tego momentu
finansowanie odbywało się poprzez subwencję oświatową, silnie skorelowaną z liczbą
uczniów. Na algorytm obliczania subwencji wpływał również typ i poziom szkoły,
stopień urbanizacji gminy czy powiatu, poziom wykształcenia kadry itp., a otrzymana subwencja miała być dzielona przez samorządy pomiędzy szkoły zgodnie z prowadzoną przez nie polityką oświatową (Zahorska, 2009). System ten bez większych
zmian funkcjonował przez kilkanaście lat.
Ostatnia reforma miała miejsce zaledwie kilka miesięcy temu i zaczęła obowiązywać od roku szkolnego 2017/2018. Największą zmianą jest powrót do 8-letnich
szkół podstawowych, a w konsekwencji stopniowa likwidacja gimnazjów. Z reorganizacją struktury szkół związane są też zmiany w ich finansowaniu oraz zatrudnieniu
nauczycieli. Poza tym nowa Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu
zadań oświatowych (Dz.U. 2017, poz. 2203) wprowadza także szereg zmian w innych ustawach, m.in. w Karcie Nauczyciela, Ustawie o systemie oświaty czy Ustawie
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przyjęte rozwiązania mają sprawić, by
system finansowania oświaty był przede wszystkim łatwiejszy w stosowaniu przez samorządy i szkoły, co ma mieć przełożenie na wzrost jego efektywności. Takie zmiany,
jak np. uzależnienie części dotacji w szkołach, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki od zdanego egzaminu maturalnego lub egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, jest krokiem w dobrą stronę, przez co
środki publiczne będą wydatkowe w bardziej racjonalny sposób (SB, 2017). Niektóre
z założeń nowej reformy zapowiadają obiecujące efekty. Czas pokaże, czy tak będzie
w rzeczywistości.
Niestety edukacja jest taką usługą publiczną, w której skutki jakichkolwiek zmian,
również w wielkości finansowania, poznawane są kilkanaście lat później albo dopiero w następnym pokoleniu. Nie wszędzie jednak wystarcza odwagi, aby dokonać
szczerej oceny funkcjonującego systemu, by powiedzieć, że był on tani i efektywny
lub kosztowny i nieefektywny, z możliwością każdego pośredniego ujęcia (Jeżowski,
2006). Nierzadko na zbyt powierzchowną ocenę wpływa także mała ilość fachowych
analiz ukazujących stan obecny, jak również brak znajomości trendów obranego do-
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tychczas kierunku, co zawczasu pozwala na korektę niektórych rozwiązań bądź też
właściwą diagnozę występujących zjawisk. Pomocna w ocenie wydaje się także znajomość metod stosowanych w innych krajach, bowiem takie porównanie może ukazać
Polskę i przyjęte w niej rozwiązania w zupełnie innym świetle. Wobec powyższego,
czy istnieją jakiekolwiek sprzężenia dodatnie między nakładami finansowymi a efektywnością systemu oświaty w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej? Jest to jedna
z kwestii, która zostanie przeanalizowana w dalszej części pracy.

ANALIZA WYBRANYCH ASPEKTÓW FINANSOWANIA
SYSTEMU EDUKACJI W UNII EUROPEJSKIEJ
Przyjęte przez kraje europejskie metody finansowania oświaty znacznie się między
sobą różnią, bowiem traktaty europejskie zostawiają swym członkom swobodę dowolnego ich kształtowania. Jednak w dużej mierze zależą one od stanu gospodarczego
danego kraju. Wyróżnić można trzy metody zarządzania oświatą: od dekoncetracji, gdzie ministerstwo przekazuje część uprawnień jednostkom lokalnym, jednak
w dalszym ciągu pozostają one podporządkowane administracji centralnej, przez
decentralizację, gdzie prowadzenie szkół przekazuje się na szczebel samorządu terytorialnego, po delegację, czyli przekazanie uprawnień na rzecz szkół (Herbst i in.,
2009). W krajach unijnych aktualnie można zaobserwować zjawisko decentralizacji
decyzji dotyczących wykorzystania funduszy przyznanych na oświatę. Największe reformy w tym zakresie poczyniła Hiszpania, Francja, Holandia, Portugalia, Finlandia
i Szwecja. Uprawnienia decyzyjne przekazywane są organom odpowiedzialnym za
edukację, ale decydującą rolę w utrzymaniu oświaty nadal odgrywa państwo, którego
wkład finansowy jest niezbędny, gdyż kształcenie obowiązkowe podporządkowane
jest zasadom powszechnego i bezpłatnego dostępu. Pomimo rygorów finansowych
powszechnie uznaje się potrzebę polepszenia jakości kształcenia oraz konieczność
racjonalizacji wykorzystywania zasobów materialnych i finansowych. Najważniejsze
jest uzyskanie gwarancji, że środki na cele edukacyjne przyniosą maksymalny pożytek
zarówno użytkownikom szkoły, jak i ogółu społeczeństwa. Nierzadko wykorzystuje
się dodatkowe środki finansowe, które w krajach UE pozyskiwane są z różnych strumieni, m.in. poprzez liczne fundacje, ze środków własnych gmin bądź ze środków
wspólnotowych Unii (Jaranowski, 2000).
Pośród krajów Unii Europejskiej, które wydają najwięcej środków finansowych
na edukację w porównaniu do generowanego PKB, można wyróżnić Islandię, Portugalię, Belgię czy Finlandię. Z kolei najmniej na oświatę przeznaczają Słowacja
i Luksemburg. Miejsce Polski z wydatkami na oświatę rzędu 4,8% PKB również nie
jest zadowalające.
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Ryc. 1. Wydatki na szkolnictwo w wybranych krajach UE jako procent PKB z uwzględnieniem wydatków publicznych i prywatnych (2012 r.)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OECD z 2015 roku.

Większość zadań oświatowych państw Unii Europejskiej jest realizowanych przez
sektor publiczny i świadczone są one na rzecz swoich usługobiorców nieodpłatnie,
przy czym są one traktowane nie tylko jako prawo, lecz także jako obowiązek. Fakt
ten nie eliminuje jednak szkolnictwa prywatnego ze świadczenia swych usług. Należy
pamiętać, że w wielu krajach również prywatne szkoły są finansowane przynajmniej
częściowo z budżetu. W Polsce udział finansowania prywatnego w oświacie wyniósł
w 2013 r. 0,4% PKB, co można określić jako poziom średni dla państw Unii. Niewątpliwą zaletą szkolnictwa prywatnego jest większy poziom nakładów na jednego
ucznia, co w konsekwencji przekłada się na mniejszą liczebność klas, lepsze wyposażenie szkół czy bogatszą ofertę zajęć dodatkowych (Okręglicka, 2010).
Co ważne, kraje, które na przestrzeni ostatnich kilku lat miały wysokie nakłady
na szkolnictwo, nadal utrzymują swą wysoką pozycję, jak np. Finlandia, Irlandia.
W obu przypadkach widać także dodatnią korelację między wysokim strumieniem
finansowania a wynikami uzyskiwanymi przez finlandzkich czy irlandzkich uczniów.
W pracy posłużono się analizą wyników badania PISA (Programme for International Student Assessment), tj. największego międzynarodowego badania umiejętności
uczniów na świecie. Jest ono realizowane co 3 lata od 2000 roku we wszystkich
krajach OECD, a także w kilkudziesięciu krajach partnerskich i bada: umiejętności matematyczne, czytanie i interpretację tekstów oraz rozumowanie naukowe
w naukach przyrodniczych (IBE, 2017). Od czasu, gdy prowadzone jest badanie,
pod względem średnich wyników we wszystkich dziedzinach oba kraje zawsze znajdowały się w czołówce. Polska pod tym względem w 2015 r. w każdej kategorii plasowała się nieco powyżej średniej, najlepszy wynik osiągając w czytaniu i interpretacji
tekstów. Pośród krajów świata było to aż 13 miejsce (PISA, 2017).
Na szczególne uznanie zasługuje Finlandia, która wysokimi wynikami z matematyki dorównywała państwom azjatyckim, słynącym z zamiłowania do przedmiotów
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ścisłych. Dzieje się tak dlatego, gdyż w Finlandii to uczeń jest najważniejszy,
a nauczyciele mają bardzo dużą autonomię pracy i wszelkie działania na rzecz
poprawy systemu edukacji są ich inicjatywą oddolną. Ministerstwo może jedynie
wyznaczać kierunki działań. Duże zaufanie rządu nie bierze się znikąd. Zaraz po
lekarzach nauczyciele są jedną z najbardziej szanowanych grup obywateli, stąd studia
w tym kierunku są wprost oblężone, a do pracy wybierani są najlepsi. W Polsce z kolei od lat kształci się zbyt wielu pedagogów, których rynek nie jest w stanie wchłonąć.
Poza tym częsta jest sytuacja, gdy na studia dające uprawnienia nauczycielskie dostają się osoby, które zdały maturę z bardzo słabym wynikiem i dochodzi do sytuacji,
gdzie możliwość wykonywania zawodu nauczyciela otrzymują ludzie, którzy nigdy
nie powinni tego robić (Dobiegała, 2017). Wspomniane wyżej nieprawidłowości
(jak i wiele innych) zostały wskazane w raporcie NIK o przygotowaniu do zawodu
nauczyciela (NIK, 2016). Wnioski nie napawają optymizmem.
Bardzo dużym problemem Polski są wciąż stosunkowo niewiele nakłady na szkolnictwo w porównaniu z krajami tzw. „starej” Unii. Nie różnią się one jednak znacząco
od tych prezentowanych przez inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej (Okręglicka,
2010). W 2012 r. na statystycznego ucznia wydawano w Polsce nieco ponad 8000
USD (jest to średnia wyliczona ze wszystkich poziomów nauki), podczas gdy w wielu
państwach Unii Europejskiej poziom ten był niemal trzykrotnie wyższy. Wśród państw
europejskich mniejszą kwotę wydawali tylko Czesi, Estończycy, Słowacy, Węgrzy i Litwini. Pocieszające jest to, że nakłady na edukację stale rosną (aż dwukrotnie w ciągu
5 lat, bowiem w 2007 r. było to niemal 4000 USD), jednak nadal Polska ma gorszy
wynik niż reszta krajów OECD (OECD, 2015). Zatem kolejną słabością polskiego
systemu szkolnictwa jest znaczne jego niedofinansowanie oraz brak korelacji wysokości
nakładów na oświatę z rzeczywistymi jej kosztami. Analizując, czy nakłady na ucznia są
skorelowane z wynikami edukacyjnymi najmłodszych, należy zwrócić uwagę na przypadek Luksemburga, gdzie wydatki na statystycznego ucznia wynoszą ponad 20 000
USD (pierwsze miejsce w rankingu w 2012 r. na wszystkich poziomach kształcenia),
jednak nie przekłada się to w znaczący sposób na wysoką pozycję w tabelach ukazujących wyniki edukacyjne poszczególnych państw. Co więcej, są one znacznie gorsze
od wyników polskich dzieci. Tak wysokie miejsce Polski, przy stosunkowo niskich
nakładach finansowych na oświatę, zostało również dostrzeżone przez międzynarodowych ekspertów. Amanda Ripley, amerykańska badaczka systemów oświatowych,
odwiedziła Polskę, bowiem chciała zrozumieć, dlaczego USA zostało wyprzedzone
w rankingu PISA przez kraj, który na edukację wydaje ponad dwukrotnie mniej (Wittenberg, 2015). Sukces zagwarantowała bowiem krytykowana przez rzeszę społeczeństwa reforma Handkego, która gwarantowała wyrównanie szans edukacyjnych, dzięki
czemu swoje wyniki w nauce mogli poprawić najgorsi do tej pory uczniowie. Niestety
z początkiem roku szkolnego 2017/2018 poprzednia reforma została zmieniona. Nastąpił powrót do założeń sprzed zmian w 1999 r., tj. system oświatowy został zmieniony z trójszczeblowego na dwuszczeblowy. Gimnazja zostały zlikwidowane, natomiast
szkoła podstawowa stała się ośmioletnia. Pomimo że środowisko szkolne szeroko pro-
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testowało przeciw zmianom w systemie oświaty, to i tak zostały one wprowadzone.
Opinie nauczycieli są jednoznaczne, iż jest to reforma stricte o podłożu politycznym
i nie ma żadnych merytorycznych argumentów na jej poparcie, tym bardziej że różne
źródła potwierdzają (m.in. badanie PISA), iż funkcjonujący przez kilkanaście lat system się sprawdził.
Ponadto wraz z nowelizacją Ustawy o finansowaniu oświaty zapowiedziano zmiany
w sposobie wypłacania pensji nauczycieli, które w ostatecznym rozrachunku będą na
niemal identycznym poziomie jak w chwili obecnej (rewolucją będzie przejście z sytemu wypłacania pensji z góry, na tę „od dołu”). Podwyższenie pensji o 5% to w dalszym
ciągu niewiele, tym bardziej że polscy nauczyciele zarabiają znacznie mniej, nawet na
tle państw Europy Środkowej, porównywalnych pod względem rozwoju ekonomicznego. Z uwagi na fakt, iż poszczególne kraje Unii Europejskiej mają różne ścieżki awansu
zawodowego, najbardziej wiarygodne wydaje się porównanie do pensji nauczycieli początkujących. Taka analiza wskazuje rozpiętość zarobków w 2013 r. od 10 000 USD
do 80 000 USD. Polskie zarobki kształtują się na poziomie 15 220 USD (OECD,
2015). W związku z powyższym konieczne wydają się znaczące zmiany w obszarze płac
nauczycielskich, bowiem te zaproponowane ostatnimi czasy z całą pewnością nie będą
wystarczające ani nawet zadowalające dla samej grupy nauczycieli.
Mając na uwadze powyższe, a także nieliczne analizy realizowane w różnych częściach świata, można dostrzec pewne prawidłowości w korelacji wyników edukacyjnych oraz wielkości strumienia finansowania przeznaczonego na sektor edukacji.
Oczywiście istnieją wyjątki (w kontekście niniejszego opracowania i przytoczonych
przykładów jest to Lichtenstein), jednak w większości przypadków większe nakłady
przekładają się na lepsze wyniki edukacyjne dzieci. Wobec powyższego niezbędnym
wydaje się kontynuowanie badań ukierunkowanych na rozsądną i uzasadnioną potrzebami ucznia alokację środków publicznych, tak by były one efektywnie wykorzystywane. Ważne jest, aby dawały satysfakcję podatnikom, iż nie finansują tylko
etatów nauczycieli, ale rozwój i kształcenie młodego pokolenia, które w przyszłości
będzie odpowiedzialne za rozwój swojego kraju (Jeżowski, 2012).

PODSUMOWANIE
Oświata, jako jeden z najistotniejszych sektorów gospodarki Unii Europejskiej,
ale i każdego państwa członkowskiego, generuje znaczne przepływy środków budżetowych wydatkowanych na ten cel. Tym samym, w celu lepszego zobrazowania badanego zagadnienia, w artykule zaprezentowano empiryczne spojrzenie na wybrane
problemy związane z finansowaniem oświaty, szczególnie przez stronę polską, ale
w odniesieniu do innych państw europejskich. Biorąc pod uwagę wysokość i efektywność ich wydatkowania, można zauważyć, iż nie wszędzie przynoszą one zamierzone efekty, gdyż nadal występują ogromne różnice w poziomie przeznaczanych
środków na oświatę a wynikami osiąganymi przez uczniów. W tym zakresie nieba-

96

Sabina Waluś

gatelny wpływ odgrywa jednak zamożność państw, jak również polityka oświatowa,
która nie podlega ujednoliceniu w ramach struktur Unii (Okręglicka, 2010). Wobec
powyższego można domniemywać, iż te różnice w długim okresie czasu nie zostaną zniwelowane. Poza tym, jak pokazują powyższe analizy, zamożność państwa nie
jest najważniejszym faktorem wpływającym na wyniki w nauce dzieci i młodzieży,
ale fakt, czy środki budżetowe przeznaczane na edukację są wydatkowane w racjonalny sposób.
Porównując efektywność funkcjonowania polskiego systemu oświaty z wybranymi
na potrzeby niniejszej pracy krajami Unii Europejskiej, można zauważyć, iż Polska
stara się podążać w tym zakresie za innymi państwami Europy, w szczególności pod
względem wielkości nakładów finansowych na edukację. Jednak w dalszym ciągu
starania te są stosunkowo skromne. Pomimo przeznaczania na edukację dużej części
PKB, to kwota ta ciągle jest niewystarczająca. Mimo usilnych starań i wprowadzonych niedawno reform Polska nadal zostanie w tyle za innymi państwami Europy
Zachodniej, bowiem zaproponowane zmiany to zbyt mało, by mówić o diametralnej
poprawie. Wydaje się, że życzeniem wielu działaczy, badaczy, polityków czy dyrektorów szkół jest, by nakłady te były porównywalne z wydatkami innych krajów Europy,
zwłaszcza z wydatkami krajów Europy Północnej, tak by polscy nauczyciele mieli
motywującą i dającą satysfakcję pensję, a szkoły nie musiały liczyć każdej wydanej
złotówki, co w przyszłości przełożyłoby się na znaczący wzrost wyników edukacyjnych na wszystkich poziomach nauczania.
System edukacyjny ewoluuje w miarę, jak zmienia się świat, stąd najbliższe dziesięciolecia będą należeć do tych państw, które będą w stanie najszybciej dostosować
się do wymogów szybko zmieniającego się otoczenia. Chodzi o to, by oświata nie
tylko świadczyła usługi dobrej jakości, ale by była pedagogicznie i ekonomicznie
efektywna. Czerpanie z zachodnich wzorców i rozwiązań w systemach edukacyjnych
pozwoli Polsce przyspieszyć ten proces.
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EFEKTYWNOŚCI FINANSOWANIA
POLSKIEGO SYSTEMU OŚWIATY –
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Słowa kluczowe: finansowanie oświaty, edukacja, Unia Europejska, efektywność
Streszczenie: W okresie transformacji, jak i wiele lat po niej, polska oświata poddawana była
wielu reformom. W chwili obecnej trudno powiedzieć, czy jej obecny stan jest optymalny.
Jednak porównanie funkcjonowania polskiego systemu oświaty z wieloma innymi krajami
Unii Europejskiej ukazuje, jak wiele jest jeszcze w tej kwestii do zrobienia. Niedofinansowanie polskiej oświaty jest widoczne w stosunkowo niskich nakładach na szkolnictwo czy
w wynagrodzeniach nauczycieli. Pozytywny jest fakt, że środki przeznaczane na oświatę
z roku na rok systematycznie rosną, co daje dobre warunki do poprawy jakości edukacji
w Polsce. Niniejsza praca ukazuje efektywność gospodarowania środkami publicznymi wydatkowanymi na cele oświatowe w porównaniu z innymi krajami UE. W analizie wykorzystano dane wtórne pochodzące ze statystyki publicznej.

EFFICIENCY OF FINANCING
OF THE POLISH EDUCATION SYSTEM –
COMPARATIVE ANALYSIS

Keywords: financing education, education, European Union, efficiency
Abstract: During the transformation period, as well as many years after the transformation,
Polish education was subjected to many reforms. Currently, it is difficult to say whether the
current situation is optimal. However, comparison of operations of the Polish educational
system, with many other countries of the European Union, shows that there is still much to
be done on this issue. Underfunding of Polish education is visible in relatively low expenditure on education, education and training as well as the remuneration of teachers. It is positive
that the measures allocated for education from year to year systematically growing, which
results in good conditions for improving the quality of education in Poland. This pape rshows
the effectiveness of management of public funds spent on educational objectives compared
to other EU countries. The analysis has used secondary data derived from official statistics.
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NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA
SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
A OCZEKIWANIA PRACODAWCÓW
WZGLĘDEM ICH ABSOLWENTÓW
WPROWADZENIE

G

ospodarka oparta na wiedzy miała swoje początki w okresie transformacji wolnorynkowej. Zależność pomiędzy wykształceniem człowieka a jego pozycją na rynku
pracy nabrała wówczas szczególnego znaczenia. W nowo formowanym społeczeństwie
ukształtowało się przekonanie, że proces kształcenia zawodowego jest powiązany z zapotrzebowaniem na pracowników i profesje przystosowane do przeobrażającego się rynku
pracy (Piróg, 2013, s. 303). To z kolei warunkuje formułowanie się celów kształcenia
zawodowego, które dotyczą osób „uczących się”, jak i „nauczających”, odpowiedzialnych za organizację procesu kształcenia się wychowanków (Kwiatkowski, 2013, s. 21).
Jak zauważa Tadeusz Nowacki, kształcenie zawodowe łączy się z ciągiem metodycznych działań nauczycieli, umożliwiając uczniom opanowanie wiedzy, rozwijanie
zdolności, zainteresowań, jak i formowanie postaw (Nowacki, 2004, s. 197). Ten
proces, jak podkreśla Stefan Kwiatkowski, jest realizowany w sposób zorganizowany
i systematyczny, a jego najważniejszą intencją w początkowej fazie jest przyswojenie
przez wychowanków odpowiednich wiadomości, umiejętności, które sprzyjają dążeniu do wszechstronnego rozwoju ich osobowości. W późniejszym etapie wiedza
zastępuje wiadomości, które oddziałują na rozwój osobowości i zdobywane kwalifikacje potrzebne na rynku pracy (Kwiatkowski, 2013, s. 22).
Niniejszy artykuł porównuje dane dotyczące oświaty z roku 2016/2017, zgromadzone przez Główny Urząd Statystyczny (GUS, 2017), z raportem z badań pracodawców i ofert pracy z 2010 r., jakie zebrano w ramach projektu Bilans kapitału
ludzkiego (Kocór, Strzebońska, 2011). Zestawiono wyniki, tj. wskazane tam czynniki
zatrudnienia z oczekiwaniami pracodawców, które skonfrontowano z nową podstawą programową dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia, która została opracowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i wchodzi w życie z dniem
1 września 2018 roku. Szczegółowa analiza rozważanych dokumentów pozwoliła na
*
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wysunięcie stwierdzenia, że wymagania pracodawców pokrywają się z celami zawartymi w proponowanej podstawie programowej w szkołach ponadgimnazjalnych. Poczynione w tym zakresie dociekania pokażą współzależność wybranych czynników
decydujących o zatrudnieniu absolwenta. Kolejnym kluczowym aspektem jest ukazanie przyczyn angażowania absolwentów szkół na rynku pracy. Dalszy wątek łączy
się z przedstawieniem wyborów szkół średnich przez uczniów szkół gimnazjalnych,
by w końcowej części omówić nową podstawę programową, która w większym lub
mniejszym stopniu wpływa na uzyskanie pożądanych kompetencji na rynku pracy
przez młodego człowieka.

OCZEKIWANIA PRACODAWCÓW
A SYTUACJA NA RYNKU PRACY
Zarysowane różnice pomiędzy oczekiwaniami pracodawców i pracowników ukazują
badania przeprowadzone przez Gabrielę Wronowską, która poprzez uzmysłowienie
społeczeństwu rozbieżności pragnie usprawnić proces zatrudniania młodych ludzi.
Wiodącymi oczekiwaniami dla absolwentów są przede wszystkim korzyści materialne związane z godziwym wynagrodzeniem, umową o pracę, możliwością awansu, pakietem ubezpieczeń, posiadaniem firmowej komórki, samochodu czy innych
benefitów, np. w postaci karnetów na siłownię. Pracodawcy niestety niechętnie
i z pewną dozą ostrożności odnoszą się do wymagań młodych ludzi, ponieważ są
one związane z dodatkowymi kosztami. Nie są skłonni do zawierania umów o pracę
z nowo zatrudnionymi absolwentami szkół. To samo tyczy się wynagrodzenia, które
najczęściej waha się w granicach minimalnej krajowej. Niezmiernie ważnym dla osób
zatrudniających się są ich predyspozycje wiążące się z umiejętnością obsługi komputera czy znajomością języków obcych. Eksponowane są także kompetencje społeczne,
takie jak: umiejętność pracy w grupie, organizowanie pracy własnej, komunikacja
werbalna i niewerbalna. Lojalność, uczciwość i solidarność wobec firmy stają się wiodącymi cechami poszukiwanymi przez pracodawców wśród kandydatów. Wymienione deklarowane przez absolwentów miękkie kompetencje są jednak newralgiczne dla
pracodawców (Wronowska, 2015, s. 115-124).
Coraz częściej osoby poszukujące pracę nie są świadome przytoczonej powyżej
sytuacji opisanej przez Gabrielę Wronowską (2015). Wskazane okoliczności biorą
pod uwagę specjaliści do spraw rekrutacji. Potrafią zweryfikować ten stan podczas
rozmowy kwalifikacyjnej, posługując się różnorodnymi narzędziami. Jednym z nich
jest Assesment Center (AC), który daje możliwość obserwacji rzeczywistego zachowania w sytuacjach związanych z pracą. Podczas jego trwania wykorzystuje się rzeczywiste wydarzenia mające miejsce w przedsiębiorstwie. Głównymi cechami AC jest
wykorzystanie ćwiczeń mających na celu zasymulowanie i wychwycenie kluczowych
cech danego stanowiska. Przyjmuje się, że wyniki tych symulacji prognozują realne
zachowania jednostki w pracy. Najczęściej dokonuje się oceny kilku kandydatów
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w tym samym czasie, by pokazać interakcję z rzeczywistą atmosferą panującą w miejscu zatrudnienia. Dlatego w centrum AC ocenę osoby prowadzi kilku wyspecjalizowanych asesorów lub obserwatorów, co zwiększa obiektywność tego badania. Daje
to możliwość określenia, czy dany kandydat pasuje do kultury organizacyjnej, czy
też nie, w określonej firmie. Dzieje się to za pośrednictwem obserwacji zachowania
kandydata, który uczestniczy w typowych zdarzeniach pracowniczych poprzez testy,
oraz w trakcie trwania ustrukturalizowanej rozmowy kwalifikacyjnej stanowiących
część tego procesu (Armstrong, 2011, s. 463).
W świetle przeprowadzonych badań można zauważyć, że mimo przezorności ze
strony pracodawców w oferowaniu młodym ludziom zaraz po skończeniu szkoły ponadgimnazjalnej takich warunków pracy, o jakich marzyli, nie otrzymują ich, choć
nadal stanowią bardzo pożądaną grupę osób na rynku pracy. Dysponują wieloma
atutami, tj. młodym, atrakcyjnym wyglądem przyciągającym klientów, dużymi pokładami energii, swoistym zapałem i ciekawością podjęcia pierwszego zatrudnienia.
Wykazując taką postawę i posiadając odpowiednie cechy i umiejętności społeczne,
stają się lepiej postrzegani na rynku pracy. Mimo posiadania rozmaitych walorów
i predyspozycji sytuacja absolwentów szkół ponadgimnazjalnych pod względem
szans w podjęciu zatrudnienia jest zróżnicowana. W głównej mierze związana jest
z kierunkiem kształcenia i wyborem przez daną jednostkę odpowiedniej profesji niż
samym poziomem wykształcenia. Największe problemy w znalezieniu pracy odnotowuje się wśród uczniów techników, którzy ukończyli specjalizacje należące do grupy
zawodów biurowych i usługowych. Równie wysoki wskaźnik osób bezrobotnych zaobserwowano u absolwentów zasadniczych szkół zawodowych kształcących uczniów
w zawodach robotniczych i usługowych. Z kolei absolwentów liceów ogólnokształcących cechuje wysoki wskaźnik braku aktywności zawodowej. Może on wynikać
z chęci podjęcia dalszej nauki w szkole wyższej (Jelonek i in., 2015, s. 8-20).
Należy wziąć pod uwagę, że istotna część absolwentów nie szuka pracy zaraz po
ukończeniu nauki. Większość z nich czeka z podjęciem jakichkolwiek działań dopiero do zakończenia wakacji. Jest to szczególnie zauważalne wśród uczniów szkół
ogólnokształcących. Abiturienci tych szkół – jak sądzi Maciej Pańków – podejmują
pracę w innym zawodzie. Przyczyną tego stanu rzeczy jest brak wystarczającej ilości
miejsc pracy w wyuczonej profesji bądź jest to dobrowolna decyzja ze strony ludzi
młodych, oczekujących dużo lepszych warunków i zyskania atrakcyjnej posady, niż
byłoby to możliwe w zawodzie wyuczonym (Pańków, 2012, s. 37-38). W związku
z tym nie zawsze pierwsza praca jest adekwatna do posiadanych kwalifikacji zawodowych wśród absolwentów.
Największe zapotrzebowanie na nowych pracowników wykazywali pracodawcy reprezentujący duże przedsiębiorstwa z branż przemysłowych i górniczych oraz z sektora ochrony zdrowia i opieki społecznej. Zamieszczane ogłoszenia przez zleceniodawców na stronach i portalach internetowych oraz składane w Powiatowych Urzędach
Pracy odnosiły się do trzech grup zawodowych:
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•

specjalistów w zakresie ekonomii, zarządzania, zdrowia, inżynierów, architektów, informatyków;

•

wykwalifikowanych robotników, takich jak: kierowcy różnych kategorii,
operatorzy pojazdów, robotnicy budowlani i pokrewni, robotnicy obróbki
metali i przemysłu spożywczego;

•

pracowników usług, do których należeli w szczególności sprzedawcy, pracownicy usług osobistych i osoby odpowiedzialne za obsługę klienta (Kocór,
Strzebońska, 2011, s. 8).
Raport z badań pracodawców i sporządzone oferty pracy w 2010 r. w ramach
projektu Bilans kapitału ludzkiego pokazują, że poziom wykształcenia ma kluczowe
znaczenie aż dla 63% pracodawców. Wyżej znajdowało się doświadczenie zawodowe
i płeć, która nie powinna być kryterium doboru pracownika. Jednak pracodawcy
deklarują, że nie zatrudniliby osób z wykształceniem podstawowym. Raczej preferowane jest wykształcenie średnie u osób ubiegających się o pracę w zawodach robotniczych. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku zawodów specjalistycznych
i kierowniczych, gdzie opowiedziano się za wykształceniem wyższym. Zwykle pracodawcy reprezentujący firmy o mniejszym kapitale ludzkim odznaczali się niższym
wykształceniem niż ich wymagania. Uwzględniły one m.in znajomość języków obcych i wyuczony zawód, który był istotny dla mniej niż połowy pracodawców. Świadczą o tym wyróżniane wskaźniki podawane w ogłoszeniach o pracę, na co wskazywał
co piąty z badanych (Kocór, Strzebońska, 2011, s. 8-9).
Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z dużą, czy małą firmą, to pracodawca oczekuje od pracowników umiejętności związanych z organizacją własnej pracy, samomotywacją, podejmowaniem inicjatywy oraz dotrzymywaniem terminów.
Oprócz tych cech uznanie zyskują kompetencje samoorganizacyjne. Są one istotne
aż dla 42% zatrudniających się. Na kolejnym miejscu klasyfikują się kompetencje
interpersonalne, wskazywane przez 38% ankietowanych. Odnoszą się do zawierania
kontaktów międzyludzkich, które szczególnie egzekwowane są na stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych wśród pracowników usług i sprzedawców. Mniejsze
znaczenie mają kompetencje określane jako twarde, obejmujące umiejętności matematyczne, które wskazało 2% respondentów, czy biurowe – ważne tylko dla 3%
badanych, o czym piszą Marcin Kocór i Anna Strzebońska (2011, s. 9-10).
Pracodawcy często kierują się uprzedzeniami względem ludzi młodych. Pragnąc
wykorzystać atrybuty młodości, proponują pracę w charakterze sprzedawców, akwizytorów, często za niskie wynagrodzenie. Prace te są najczęściej tymczasowe, niestałe,
w niepełnym wymiarze godzin (Bańka, 1995, s. 110-111). Tę tendencję zatrudniania
młodych zauważyli również Teresa Chirkowska-Smolak i Janusz Grobelny (2015).
Autorzy sądzą, że dobór pracowników i ich elastyczność zatrudnienia ma doprowadzić do poprawy sytuacji na rynku pracy. Coraz powszechniejszy staje się na nim system pracy projektowej polegający na wykorzystaniu kompetencji pracowników przy
wykonywaniu konkretnego zlecenia. Pracownik ma wówczas możliwość podjęcia
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pracy u kilku zleceniodawców, co zmniejsza koszty dla pracodawcy, bez obowiązku
tworzenia osobnego etatu. Ten rodzaj zatrudnienia coraz częściej kierowany jest do
ludzi młodych, chcących pogodzić pracę z życiem osobistym. Najczęściej stosowanymi formami elastycznego zatrudnienia są:
• telepraca, która daje możliwość pracy zdalnej;
•

praca tymczasowa, która ma charakter doraźny i sezonowy;

•

samozatrudnienie – tutaj warto podkreślić, że pracodawcy niekiedy zmuszają pracowników do przechodzenia na tę formę zatrudnienia, ponieważ chcą
uniknąć ograniczeń nakładanych przez Kodeks pracy;

•

outsourcing, który związany jest z przekazaniem pewnych zadań czy określonych usług firmom lub podmiotom zewnętrznym;

•

job sharing, w ramach którego dwóch pracowników dzieli się godzinami pracy, aby wspólnie świadczyć pracę, którą mogłaby wykonywać jedna osoba
w pełnym wymiarze godzin;

•

kumulowanie godzin pracy, polegające na przepracowaniu wymaganej liczby
godzin w krótszym czasie pracy;

•

flexitime, czyli ruchomy czas pracy umożliwiający pracownikom dostosowanie godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy wedle własnych potrzeb.
Wśród innych tego typu form możemy wyróżnić wspomnianą wcześniej pracę w niepełnym wymiarze godzin, zatrudnienie na czas określony lub na czas wykonywania danej
pracy i przerywany czas pracy (Chirkowska-Smolak, Grobelny, 2015, s. 18-19).
Przedstawione rozwiązania elastycznych form zatrudnienia najczęściej są realizowane w oparciu o umowy cywilnoprawne. Jest to niepokojąca sytuacja dla młodych,
do których w szczególności kierowane są tego typu oferty. Do największych minusów
możemy zaliczyć krótszy okres wypowiedzenia umowy bez jej uzasadnienia, brak wypłacanej odprawy, zaniżone lub niewypłacane premie ze względu na zbyt krótki okres
aktywności zawodowej. Ponadto pracodawca nie musi uwzględniać stażu pracy przy
naliczaniu wynagrodzeń pracownikom. Przykłady te jasno wskazują, że osobom tym
nie przysługuje wiele uprawnień. Młodzi ludzie, decydujący się na ten rodzaj pracy,
podpisują tzw. umowy śmieciowe. Odbierają sobie możliwość ochrony w okresie
przedemerytalnym. Jest to bardzo wygodne dla pracodawców, którzy nie mają obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Opisany precedens sprawia, że
stale rośnie liczba firm bezprawnie zatrudniających w ten sposób (Chirkowska-Smolak, Grobelny, 2015, s. 18-19).
Kolejną ważną sprawą jest przyjrzenie się aktywności zarobkowej nastolatków.
Sabina Kołodziej stwierdza, że w naszym kraju istnieje znacznie niższa aktywność
w tym zakresie niż wśród młodzieży krajów Unii Europejskiej. Niepokoi jednak zjawisko wzrostu liczby niepracujących i nieuczących się osób młodych, które mieszkają
wraz ze swoimi rodzicami nawet do 30 roku życia. Przyczyną tego zachowania może
być brak motywacji i zachęty do podjęcia zatrudnienia ze strony rodziców. Opie-
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kunowie wykazują negatywny stosunek do pracy zarobkowej ich dzieci ze względu
za zbyt niskie wynagrodzenie im oferowane. Kolejnym argumentem jest zabieranie
dzieciństwa w stosunku do wieloletniej perspektywy czasu pracy. Wszystko to sprawia, że rodzice są bardziej przychylni wspomagać finansowo swoje dzieci w ramach
sprzeciwu wobec podjęcia przez nich zatrudnienia (Kołodziej, 2015, s. 64).

OFERTA EDUKACYJNA
Nakreślone rozważania wynikające ze zgromadzonego raportu na temat pracy
i oczekiwań pracodawców przenikają do oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych. Konstruowane przez MEN podstawy programowe przybliżają uczniom potrzebną wiedzę do wykonywania określonej profesji. Wobec tego młody człowiek
z początku drugiej dekady XXI wieku staje przed wyborem różnych dróg edukacyjnego kształcenia. Może pochylić się nad edukacyjnymi pakietami oferowanymi
przez szkolnictwo zawodowe. Ujawnia się jednak problem dotyczący spadku liczby
uczniów w tych placówkach. Niż demograficzny niesie za sobą szereg negatywnych
konsekwencji związanych m.in. z zamykaniem placówek oświatowych, brakiem wolnych miejsc pracy czy przyspieszonym starzeniem się społeczeństwa. Nie są to jedyne czynniki, jakie należy wziąć pod uwagę. Do tego trzeba rozważyć jeszcze migracje zarobkowe i edukacyjne absolwentów szkół średnich. Badania przeprowadzone
przez GUS wskazują, że w roku szkolnym 2015/2016 liczba absolwentów spadła
o 22,2 tys. osób w porównaniu z rokiem poprzednim, co stanowi 5,8%. Jeśli chodzi
o ukształtowanie się struktury wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, to młodzież nadal najchętniej podejmuje naukę w liceach ogólnokształcących. Na drugim miejscu
klasyfikują się technika, a na ostatnim zasadnicze szkoły zawodowe (GUS, 2017, s.
75). Jak dotąd zasadnicze szkoły zawodowe nie cieszyły się prestiżem i dużym powodzeniem. Stąd analiza kierunków kształcenia zrealizowana przez Bilans kapitału
ludzkiego w 2014 roku pokazała zależność pomiędzy poziomem wykształcenia a łatwością znalezienia zatrudnienia. Rozbieżność pomiędzy liczbą osób zatrudnionych
z wykształceniem średnim, zasadniczym zawodowym i wyższym wśród ludzi młodych
(do 30 roku życia) jest stosunkowo niewielka. Różnica ta wzrasta wraz z wiekiem
osób legitymujących się danym wykształceniem, co jest widoczne po 30 roku życia.
Zatem możemy zauważyć zależność, iż im wyższy poziom wykształcenia, tym niższa
szansa na bycie osobą bezrobotną, a wraz z osiąganiem kolejnych szczebli edukacji
zmniejsza się liczba osób nieaktywnych zawodowo (Jelonek i in., 2015, s. 8-20).
Wprowadzane obecnie zmiany związane z likwidacją gimnazjów i wydłużeniem
nauki w szkołach ponadpodstawowych spotykają się z uznaniem lub dezaprobatą wśród powszechnej opinii społeczeństwa. Mając na względzie sytuację na rynku pracy, niż demograficzny, oczekiwania pracodawców i bezrobocie absolwentów
szkół ponadgimnazjalnych, zmiana oferty edukacji może przynieść pozytywne skutki. Wydłużenie nauki w liceum ogólnokształcącym z 3 lat do 4, a w technikum
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z 4 do 5, umożliwi utrwalenie, poszerzenie i lepsze powtórzenie materiału, które może
zostać wykorzystane w późniejszym zawodzie. Także nowa podstawa programowa
za kluczowe uznaje rozwój w zakresie kompetencji językowych i komunikacyjnych.
Opowiada się za kształceniem w obszarze edukacji medialnej jako fundamentalnego źródła informacji dla młodzieży, przez co ma wykształcić wśród wychowanków
postawę prawidłowej eksploatacji mediów w dalszym kształceniu i funkcjonowaniu.
Podobnie nauczanie języków obcych ma być dostosowane do możliwości i poziomu
uczniów. Oprócz tego zadaniem szkół staje się realizacja edukacji zdrowotnej, mająca skłonić młodzież do tworzenia środowiska sprzyjającego ich zdrowiu. Szkoła ma
stać się miejscem, które pomoże wychowankom nabyć wiedzę i umiejętności, nie
tylko z zakresu zdrowia, ale i informatyki, obejmując umiejętność logicznego myślenia, podstawy programowania, a także pozwoli nabyć umiejętności swobodnego
posługiwania się urządzeniami cyfrowymi i nowymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi w codziennym życiu. Ponadto celem szkoły jest wykształcenie
u uczniów takich cech, jak uczciwość, kreatywność i wiarygodność. Wspierać te
właściwości będą umiejętności pracy w zespole, w oparciu o kształtowanie wysokiej
kultury osobistej. Wobec tego placówki będą kłaść nacisk na rozwój kompetencji
społecznych, interpersonalnych, komunikacyjnych i wzajemnej współpracy. Należy
jeszcze zauważyć, że w celach podstawy programowej wybrzmiewa konieczność edukacji całożyciowej, opartej o wybór dalszej ścieżki edukacji, podnoszenia kwalifikacji
czy przygotowania do ewentualnego przebranżowienia się. Tych nowych założeń nie
spełniała dotychczasowa zasadnicza szkoła zawodowa, co dało podstawę do jej zlikwidowana na rzecz utworzenia szkół branżowych I i II stopnia. Ukończenie szkoły
branżowej II stopnia otwiera nowe możliwości. Uczniowie będą legitymować się tym
samym świadectwem dojrzałości, co absolwenci liceum ogólnokształcącego i technikum, dzięki temu otworzy się przed nimi możliwość aplikowania o przyjęcie na
studia wyższe (MEN, 2018, s. 1-5).

PODSUMOWANIE
Reasumując przeprowadzone analizy, należy zauważyć, że mamy do czynienia z wymagającym rynkiem pracy pracownika. Wiąże się to ze wzrostem oczekiwań pracowników względem pracodawców. Ci drudzy natomiast często nie są w stanie ich
spełnić. Koszty z tym związane są zbyt wysokie i przez to nieopłacalne. Ponadto
w dzisiejszych czasach kluczowym aspektem w procesie poszukiwania pracy jest posiadanie nie tylko odpowiedniego wyksztalcenia, ale i odznaczania się wysoko rozwiniętymi rozmaitymi umiejętnościami i kompetencjami społecznymi. Pracodawcy
wychodzą z założenia, że trudniej jest znaleźć pracownika o określonych predyspozycjach, niż wdrożyć i nauczyć go nowych rzeczy związanych z pracą. Co ciekawe,
często sami absolwenci nie są świadomi posiadanych atutów i nie wykorzystują ich
w czasie procesu rekrutacji. Do przywołanych „miękkich” kompetencji pracodawcy
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przywiązują dużą wagę, ale większe znaczenie zyskuje w ich oczach wykształcenie.
Widać wyraźną korelację między wykształceniem a niskim bezrobociem. Szczególnie uwydatnia się ona wśród osób po 30 roku życia. Z kolei aktywność zawodowa
naszych nastolatków znacznie odbiega od średniej w Unii Europejskiej. Przyczyn
tego stanu rzeczy jest kilka. Kluczowe jednak wydają się niskie zarobki oferowane
młodym ludziom, a także uwarunkowania kulturowe. Wyróżnione czynniki wykorzystują pracodawcy, proponując młodym prace oparte na elastycznych formach zatrudnienia. Taki rodzaj zatrudnienia niesie za sobą plusy oraz minusy.
Wprowadzone zmiany widać nie tylko w obszarze rynku pracy i oczekiwań pracodawcy. Dostrzega się je w systemie oświaty. Chodzi mianowicie o likwidację gimnazjów oraz wydłużenie czasu nauki w liceach ogólnokształcących i technikach. Mogą
one przynieść pozytywne skutki dla rozwoju absolwentów. Nowy typ szkół może rzeczywiście okazać się szansą na zwiększenie liczby fachowców na rynku pracy. Zaproponowana modyfikacja oświatowej struktury i dodana odmienna oferta edukacyjna
może dawać możliwość nabycia wiedzy z różnych obszarów i dziedzin życia. Bardziej
przystaje do zmieniającego się otoczenia i postępującej technologizacji. Jest w dużym
stopniu dostosowana do oczekiwań pracodawców i sytuacji panującej na obecnym
rynku pracy. Ponadto daje możliwość zmniejszenia liczby osób wyjeżdżających za
granicę w poszukiwaniu lepszego zatrudnienia, co może korzystnie wpłynąć nie tylko na system edukacji, ale również na sytuację gospodarczą w kraju. W niej zaczyna
się liczyć całożyciowe uczenie się, ukierunkowane na działania jednostek, łączące się
z nieustannym rozwojem zawodowym i podnoszeniem kwalifikacji. Wymienione
aspekty dają szanse ukształtowania absolwentów potrafiących zaplanować przebieg
swojej zawodowej kariery. Dostosowują się do tego nowego modelu kształcenia decyzje władz oświatowych, które wyznaczają dalekosiężne cele związane z edukacją
absolwentów, ich procesem zatrudnienia, jak i poszukiwania pracy.
Wobec tego niniejszy artykuł pozwolił na przybliżenie wdrażanej oferty edukacyjnej,
która identyfikuje się z oczekiwaniami pracodawców i sytuacją na rynku pracy. Zaproponowane przekształcenia w szkolnictwie zapowiadają się szczególnie obiecująco dla
przyszłych absolwentów szkół branżowych II stopnia, mających możliwość przystąpienia do matury i podjęcia dalszej edukacji w uczelniach wyższych. Zlikwidowanie niecieszących się dobrą sławą zasadniczych szkół zawodowych jest szansą na zwiększenie
ich liczby. Z kolei wydłużenie nauki w liceum ogólnokształcącym i technikum sprawi,
że wychowankowie będą mogli lepiej przygotować się do egzaminu dojrzałości poprzez
możliwość dłuższego i dogłębniejszego studiowania nabywanej wiedzy.
Zatem wymagania pracodawców pokrywają się z celami zawartymi w podstawie
programowej w szkołach ponadpodstawowych, co stanowi kluczowy wniosek prowadzonych rozważań. Dopełnia go charakterystyka miękkich kompetencji, które są
newralgiczne dla pracodawców. Zostały one wyodrębnione w kryteriach kształcenia
ogólnego szkół ponadpodstawowych. Stanowią szansę na wykształcenie jednostek
nie tylko należycie wyedukowanych, ale i posiadających umiejętności zgodne z oczekiwaniami rynku pracy. Obecnie modernizowany system edukacji pragnie wykształ-
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cić świadomych młodych ludzi, mających odpowiednie kompetencje niezbędne
w znalezieniu późniejszego zatrudnienia. Należy jednak mieć na względzie, że cele
edukacyjne zawarte w podstawach programowych niekiedy mogą brzmieć górnolotnie i nie pokrywać się z rzeczywistością. Zdarzają się i takie sytuacje, że nie biorą
one pod uwagę realiów panujących w poszczególnych placówkach oświatowych czy
lokalnym środowisku pracy. W tej sytuacji priorytetem dla pedagogów, nauczycieli,
wychowawców powinno być przede wszystkim dobro młodzieży i należyte przygotowanie absolwenta do swobodnego wejścia na rynek pracy.
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NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA SZKÓŁ
PONADPODSTAWOWYCH A OCZEKIWANIA
PRACODAWCÓW WZGLĘDEM ICH ABSOLWENTÓW

Słowa kluczowe: oczekiwania pracodawców, rynek pracy, oferta edukacyjna, absolwenci, zatrudnienie młodych ludzi, nowa podstawa programowa
Streszczenie: Artykuł przedstawia analizę porównawczą wybranych danych dotyczących
oświaty z roku 2016/2017, zgromadzonych przez Główny Urząd Statystyczny, z raportem
z badań pracodawców i ofert pracy z 2010 roku, które zebrano w ramach projektu Bilans
kapitału ludzkiego. Skonfrontowano te dokumenty z nową podstawą programową opracowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Uwzględniono w tej podstawie edukacji
oczekiwania pracodawców i obecnego rynku pracy. Na tej podstawie wysunięto stwierdzenia, że zalecenia przedsiębiorców zamieszczono w nowych programach kształcenia młodego
człowieka. Poprzez wybrane dociekania odsłonięto wzajemne zależności. Całość interpretacji podsumowano.
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THE NEW CORE CURRICULUM
OF SECONDARY SCHOOLS
AND THE EXPECTATIONS OF EMPLOYERS
TOWARDS THEIR GRADUATES

Keywords: expectations of employers, labor market, educational offer, graduates, employment of young people, new core curriculum
Abstract: The article presents comparative analyses of chosen data concerning education
in 2016/2017 collected by Polish Central Statistical Office together with the report from
the employer surveys and job offers from 2010, which were collected by the balance sheet
of the human capital project. These documents were confronted with the new curriculum
formulated by the National Ministry of Education, where the employer’s expectations and
current labor market were counted. On these bases, the ascertainment was propounding
that the business people recommendations were published in the new curriculums for
youngsters. Through chosen researches, mutual relationships were exposed. The whole interpretation was summarized.
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AWANS ZAWODOWY –
SAMOROZWÓJ NAUCZYCIELI
CZY ZBĘDNA BIUROKRACJA?
WSTĘP

O

d 1 stycznia 2018 roku mają wejść w życie nowe zmiany w Karcie Nauczyciela.
Dotyczyć będą m.in. urlopu dla poratowania zdrowia, procedury oceny pracy
oraz awansu zawodowego. Najistotniejsze modyfikacje procesu awansu zawodowego to: wydłużenie okresu pracy w szkole niezbędnego do awansowania na stopień
nauczyciela mianowanego – z 2 do 3 lat, z 1 roku do 4 lat – na stopień nauczyciela
dyplomowanego, z 9 miesięcy do 1 roku i 9 miesięcy – na stopień nauczyciela kontraktowego oraz powiązanie ścieżki awansu zawodowego z oceną pracy nauczycieli
i jakością pracy. Ma to pozwolić na premiowanie wyróżniających się nauczycieli.
Na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów możemy przeczytać, iż „zaproponowane rozwiązania są «odpowiedzią na liczne postulaty środowisk oświatowych
i wyniki kontroli przeprowadzonej przez NIK»” (Projekt ustawy…, 2017). Jest to
ciekawe stwierdzenie, biorąc pod uwagę, iż zmiany spotkały się z protestem Związku
Nauczycielstwa Polskiego. Jacek Leśny, wiceprezes poznańskiego oddziału ZNP, tak
skomentował nowelizację Karty Nauczyciela: „Zmiany, które wejdą w życie, są zadziwiające i krzywdzące, podobnie jak polityka rządzących w sprawach oświatowych”
(Jarmuż, 2017). Według nauczycieli największe problemy może rodzić obligatoryjna
ocena pracy, której będą poddawani wszyscy nauczyciele (Jarmuż, 2017). Czy to
oznacza, że system awansu zawodowego działał do tej pory bez zarzutu, a nauczyciele
byli zadowoleni z procedur związanych ze ścieżką awansowania? Niniejszy artykuł
ma za zadanie odpowiedzieć na pytanie, czy awans zawodowy nauczyciela wpływa na
jego rozwój, czy jest tylko zbędną biurokracją.

PRZESZKODY NA DRODZE
AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI
Nowelizacja Karty Nauczyciela z 18 lutego 2000 roku wprowadziła nowy system
awansu zawodowego nauczycieli. Awans zawodowy został podzielony na cztery
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szczeble: nauczyciel stażysta, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany i nauczyciel dyplomowany. Ostatnim szczeblem awansowania jest tytuł zawodowy profesora oświaty, przeznaczony dla najwybitniejszych pracowników oświaty, do którego
nie przypisano szczegółowych wymagań (Ślęczka, 2004).
W Karcie Nauczyciela zawarto szczegółowe kryteria awansu zawodowego, jakie winien spełnić nauczyciel na danym stopniu, dokumentację, jaką należy załączyć do
wniosku, oraz tryb działania komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych. Dlatego
chciałabym na początku przedstawić w skrócie wymagania stawiane nauczycielom
na dany stopień.
Nauczyciel stażysta, zanim zostanie kontraktowym, powinien znać organizację,
zadania i zasady funkcjonowania szkoły, sposób prowadzenia dokumentacji szkolnej,
przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Zobowiązany jest do hospitacji
i prowadzenia zajęć szkolnych oraz uczestniczenia w wewnątrzszkolnych formach
doskonalenia zawodowego.
Zadania wymagane na stopień nauczyciela mianowanego wiążą się z realizacją zadań edukacyjnych i wychowawczych, z udziałem w różnych formach doskonalenia
zawodowego służących rozwojowi umiejętności zawodowych oraz znajomości przepisów zawartych w Karcie Nauczyciela. Nauczyciel powinien umieć udokumentować
własny warsztat pracy, sporządzać indywidualne plany pracy z dzieckiem, prowadzić
karty pobytu dziecka w szkole, uczestniczyć w zespołach oceny okresowej ucznia.
Osoba starająca się o stopień nauczyciela dyplomowanego powinna, oprócz wcześniej wymienionych wymagań, brać udział w różnych formach doskonalenia i realizować przedsięwzięcia nieobejmujące obowiązków służbowych. Ponadto kandydat
na ten stopień zobligowany jest do wydania drukiem minimum dwóch publikacji,
referatów czy innych dzieł związanych z wykonywaną pracą. Powinien on również
działać na rzecz środowiska, współpracować ze strukturami samorządowymi, brać
udział w pracach okręgowych komisji egzaminacyjnych, eksperckich komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, pełnić funkcję doradcy metodycznego (Ślęczka, 2004).
Warunki awansowania zawarte w Karcie Nauczyciela przysporzyły nauczycielom
sporo problemów. Pierwszą przeszkodą na drodze awansowania jest wybór opiekuna
(zwłaszcza z tego samego przedmiotu), przydzielanego przez dyrektora nauczycielom stażystom i kontraktowym. Nauczyciele niechętnie zgadzają się na pełnienie roli
opiekuna ze względu na zbyt dużą ilość obowiązków, m.in. hospitowanie zajęć, pomoc w pisaniu planu zawodowego. Napisanie planu rozwoju przysparza nauczycielom sporo trudności. Szczególnie nauczycielom mianowanym, którzy muszą spełnić
wymagania w ciągu 9 miesięcy. Plan zawodowy to również kłopot dla dyrektora,
który musi go zatwierdzić, a co za tym idzie, przeczytać jeszcze przed rozpoczęciem
stażu przez danego nauczyciela. Ostatnim balastem jest dokumentowanie osiągnięć,
a następnie sprawdzenie ich przez komisje kwalifikacyjne. Dokumentacja może mieć
różną postać – pisemną, graficzną, świadectw czy nagrań audio-video, a komisje mają
tylko 14 dni na sprawdzenie dokumentacji pod względem formalnym i dwa miesiące na przeprowadzenie postępowania. Finalnie nauczyciel, który przebrnie ścieżkę
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awansu, zacznie się zastanawiać: czy było warto i prawdopodobnie dozna rozczarowania. Praktyka pokazała, że nauczyciele poczuli się zawiedzeni i zrezygnowani.
Ówczesną ideą przyświecającą nowej strukturze awansu było premiowanie „nauczycieli twórczych, kreatywnych, posiadających odpowiednią wiedzę i umiejętności,
odważnie wchodzących w nową oświatową rzeczywistość oraz otwartych na proponowane zmiany. Elitę wśród wszystkich nauczycieli stanowić mieli nauczyciele dyplomowani – mistrzowie swojej profesji, którzy z uwagi na posiadany stopień awansu
powinni mieć naturalne skłonności do nieustannego poszukiwania nowych rozwiązań, do unikania schematów i zachowań szablonowych, wprowadzający nową jakość
do nowej reformującej się szkoły” (Kazimierowicz, 2008, s. 34). Czy te wzniosłe
hasła mają swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości? Szczególnie przeciwni stopniom
awansu są nauczyciele z długoletnim stażem pracy. Czują się oni grupą najbardziej
pokrzywdzoną. Żalą się, że ich dorobek odchodzi w zapomnienie, staje się nieistotny, a w zamian muszą skupić się biurokratycznie na planie rozwoju zawodowego na
okres roku czy dwóch lat.
Po wprowadzeniu nowych przepisów wielu nauczycieli doznało rozczarowania,
wówczas poczuli się nawet oszukani, gdyż znowelizowana Karta Nauczyciela nie
bierze pod uwagę wcześniejszej drogi zawodowej, jak np. w przypadku osób, które
przed zmianą otrzymały tytuł nauczyciela dyplomowanego, muszą go powtarzać. Jan
Kowalczyk, wieloletni nauczyciel i pracownik poradni psychologicznej-pedagogicznej, stwierdza: „Znowelizowana Karta nie unieważnia nadanego mi wcześniej aktu
powołania na stanowisko nauczyciela dyplomowanego. Nie każe mi też jednak dreptać w miejscu. Stwarza mi jednak możliwość (niby) kolejnego awansu… ze stanowiska nauczyciela dyplomowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego”. Dlatego
Kowalczyk, jak i pozostali nauczyciele czują się „ofiarami systemu i niekompetencji
oświatowych urzędników, którzy skutecznie blokują ruch oświatowego koła i czynią
go bardziej kwadratowym” (Kowalczyk, 2001, s. 9). Sytuacja ta pokazuje jaskrawo
jeden z wielu absurdów, jakie ujawniają się w wyniku reformy.
Dodatkowo lęk środowiska nauczycielskiego potęgowała „konieczność zmierzenia
się z licznymi wymaganiami, zupełnie obcymi przeciętnemu nauczycielowi” (Kowalczyk, 2001, s. 9). To wyjaśnia, dlaczego nauczyciele postawieni w zupełnie nowej
rzeczywistości, bez dostatecznych informacji, nie rozumiejący przepisów zaczęli przeciwstawiać się reformie i krytykować ideę awansowania.
Kłopotliwe w zrozumieniu były kryteria wyznaczone na kolejne stopnie awansu.
Jak pisze nauczyciel Piotr Jezierski: „Kryteria wymagań na I, II czy też III stopień
są podane zbyt ogólnie. Zapoznając się z nimi, odnosi się wrażenie, że nie ma specjalnych różnic między wymaganiami na poszczególne stopnie. Zasadnicza różnica
polega na tym, że trzeba je zdobyć po kolei, w pewnych odstępach czasu”. Autor
uważa również, iż kryteria te są niesprawiedliwe, zwłaszcza na pierwszym stopniu
specjalizacji, gdyż „dorobek metodyczny oraz osiągnięcia zawodowe nauczycieli
przystępujących do egzaminu na pierwszy stopień specjalizacji zawodowej są bardzo
zróżnicowane. Jedni odbyli jedynie kurs zgodny z kierunkiem specjalizacji oraz mają
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wyróżniającą ocenę pracy i 5-letni staż. Inni – kilka ukończonych kursów doskonalących, studia podyplomowe w zakresie drugiej specjalności, publikacje w miesięcznikach ogólnopolskich, mają w dorobku laureatów olimpiad przedmiotowych na
szczeblu ogólnopolskim, prowadzą w bardzo ciekawy i nowatorski sposób lekcje”
(Jezierski, 1999, s. 38). Mimo to zarówno pierwsi, jak i drudzy uzyskują ten sam
stopień. Dlatego proponuje on, aby umożliwić zdobycie np. od razu trzeciego stopnia. Takie rozwiązanie pozwoliłoby uniknąć okoliczności, o jakich pisał Kowalczyk.

PAPIERKOMANIA, CZYLI DOKUMENTACJA
ROZWOJU ZAWODOWEGO
Zmiany w Karcie Nauczyciela zbiegły się z reformą strukturalną szkolnictwa (powstanie gimnazjów). Z tego powodu nauczyciele poczuli się zagrożeni wizją utraty
pracy, co w dużym stopniu wpłynęło na ich decyzję o uzupełnianiu wykształcenia
poprzez studia podyplomowe. Z jednej strony należy uznać studiowanie za zjawisko
wysoce pozytywne, z drugiej może przeszkadzać w pracy – absorbuje, odrywa od
spraw codziennych szkoły, przy czym nabywane umiejętności nijak się czasem mają
do tego, co nauczyciel robi. Bywa też, że program studium nie nadąża za zmianami,
które się dokonują w pedagogice, dydaktykach i metodykach szczegółowych. Czy
w takich okolicznościach studiowanie ma sens? To raczej sztuka dla sztuki. Nauczyciele podejmują dalsze kształcenie niejako pod przymusem, zagrożeni wizją utraty
pracy lub w celu poprawy sytuacji materialnej.
Głównym argumentem wysnuwanym przeciwko idei awansowania jest tzw. „papierkomania”. Anna Wojciechowska obowiązek gromadzenia dokumentów nazywa
„«Kwitem na wszystko» – począwszy od wykształcenia, na dokumentowaniu wywiadówek skończywszy. Nie wspominając o tabelkach, wyliczeniach i zestawieniach
niezbędnych organom prowadzącym, nadzorującym, ministerstwu, urzędom statystycznym […]. A każdy żąda danych w innym czasie i na odrębnym druku. Co
więcej, wszystko, co się w szkole robi, musi być zgodne z procedurami. Nawet wyjście przedszkolaka do toalety wymaga specjalnego opisania i ukonstytuowania. Tylko
patrzeć, jak zaczną powstawać procedury pisania procedur” (Wojciechowska, 2005,
s. 8). Wypełnianie tych wielu dokumentów zabiera nauczycielom sporo czasu, który
mogliby poświęcić uczniom, co potwierdzają słowa Jacka Świerkockiego, Nauczyciela roku 2005: „Szkoły opanowała papieromania. Wszystko trzeba udokumentować.
To ogromna strata czasu, który moglibyśmy poświęcić uczniom” (Stańczyk, 2005).
Nie jest to odosobniona opinia. Nauczycielka przedszkola, Lidia Wiosna, przyznaje,
że „ilość i znaczenie dokumentów dla kontrolujących rośnie w zastraszającym tempie, a w tym wszystkim ginie dziecko” (Miłoszowska, 2005, s. 11). Również Grażyna
Fedoruk zauważa, że w stosie papierów zapomina się o uczniach: „Choć generalnie
uważam, że istota awansu jest słuszna (mobilizuje nauczyciela do rozwoju), jednak
jest zbyt pracochłonna w sposobie dokumentacji. Czas, który nauczyciel mógłby po-
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święcić na pracę z dziećmi, musi przeznaczyć na pisanie o tym, co zrobił” (Fedoruk,
2004, s. 13). A Iwona Kucy, nauczycielka w przedszkolu, dodaje, że „pogoń za papierkami odebrała wielu pedagogom zdolność logicznego myślenia i doprowadziła
do odsunięcia na boczny tor tego, co w pracy nauczycielskiej najistotniejsze, do zagubienia celu nadrzędnego, jakim jest dziecko i jego rozwój” (Miłoszowska, 2005,
s. 11). Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź na to daje nam Grażyna Skrzydłowska,
nauczycielka z 34-letnim stażem i dyrektorka przedszkola: „W bieganinie i potrzebie
zaistnienia, w pogoni za sukcesami konkursowymi […] zatraca się zdrowy rozsądek.
Zbieramy więc dowody naszych poczynań to na potrzeby dyrektora, który musi na
jakiejś podstawie ocenić dorobek zawodowy nauczyciela” (Skrzydłowska, 2007, s.
53). Przyczynę tego autorka widzi w braku zaufania do siebie nawzajem, ocenianie za
to, co jest na papierze, a nie za faktyczne działania. Jej zdaniem „«zbędne papierki»
nie są potrzebne dyrektorowi, który orientuje się, co się dzieje w placówce i jak pracują nauczyciele bez dodatkowych dokumentów” (Skrzydłowska, 2007, s. 53). Nie
ulega wątpliwości, że nauczyciele muszą wypełnić ogromną liczbę dokumentów. Na
pewno uproszczenie procedur dałoby im więcej czasu na pracę z uczniem i pozwoliłoby na skupieniu całej uwagi na pracy w szkole.
Trzeba również zauważyć, iż szczegółowe procedury związane z awansowaniem
mogą przynieść odwrotny skutek do zamierzonego – mogą skutecznie zniechęcić
nauczyciela. Pisze o tym Tadeusz Hofmański, nauczyciel z ponad dwudziestoletnim
stażem: „Nie chce mi się dowodzić, że pracuję. Nie chce mi się sporządzać planu rozwoju, bo w rutynie jeszcze nie zastygłem. Nie chce mi się na użytek bardzo ważnych
person tworzyć dokumentacji obrazującej efekty pracy uzyskane w ciągu wskazanych
iluś tam miesięcy. Nie mam czasu na zaspokojenie wymagań powstałych na urzędniczym biurku, idealnie wpisujących się w abstrakcje paragrafów, ponieważ mam
do zrealizowania zadania naprawdę ważne dla dość pokaźnej grupki osób, których
edukację w niemałym stopniu los powierzył w moje ręce, więc właśnie dlatego rzecz
powinienem potraktować z najwyższą powagą” (Hofmański, 2004, s. 12).
Nauczyciele chętnie narzekają na biurokrację, a winą za to obarczają władze. Jednak w stosie zarzutów można dostrzec głosy mówiące, iż obowiązek dokumentowania motywuje do działania, a panaceum na „papieromanię” jest dobra organizacja.
Krystyna Przewłocka, dyrektorka przedszkola, zauważa iż, nauczyciele sami często
dodają sobie pracy: „czasem plan pracy zespołu czy rozwoju to cztery strony słowotoku, a gdyby wyłowić z tego konkretne zdania i terminy, wyjdzie może jedna kartka”
(Miłoszowska, 2005, s. 11).
Stworzenie stopni awansu zawodowego miało wpłynąć na zmianę statusu nauczycieli, podnieść prestiż i autorytet zawodu oraz zwiększyć wynagrodzenie. Z tym
ostatnim nauczyciele wiązali największe nadzieje, jednak szybko spotkało ich rozczarowanie. Pozbawiono ich dodatków za wysługę lat, dodatku motywacyjnego od
gminny, dodatku funkcyjnego, stawki za nadgodziny oraz wynagrodzeń za zastępstwa doraźne (Gwiazda, 2001). Zdaniem nauczyciela Adama Gwiazdy: „ofiarami
nowego systemu wynagrodzeń […] stali się przede wszystkim nauczyciele o długim
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stażu i dużym dorobku zawodowym, mierzonym liczbą olimpijczyków, absolwentów
na studiach, publikacji, pracą społeczną w środowisku”. Argumentuje to tym, iż „dotychczas otrzymywali oni dodatki motywacyjne sięgające nawet pułapu 50% płacy
zasadniczej, teraz zarabiają tyle samo, co ich młodzi, pracujący od kilku lat koledzy.
Obecnie jedni i drudzy (ci drudzy po przepracowaniu trzech lat w szkole) zostali wg
nowej Karty Nauczyciela «zrównani» stopniem nauczyciela mianowanego” (Gwiazda
2001, s. 34). Podobnie uważa cytowany już wcześniej P. Jezierski. Według niego na
nowym systemie skorzystali nauczyciele ze stażem poniżej 10 lat. „Najsłabiej wzrosły
pensje nauczycieli z najdłuższym stażem. W ogóle nie dostali podwyżki nauczyciele
bez pełnych kwalifikacji. Nauczyciele z absolutorium, ale bez dyplomu wyższej uczelni w dawnej tabeli mieścili się wysoko, w rubryce «wyższe zawodowe». Teraz spadli
na samo dno. Teoretycznie ich pensje nie tylko nie powinny wzrosnąć, ale nawet
spaść, co – na szczęście – jest niemożliwe, bo nowa Karta gwarantuje im dodatek
wyrównawczy. Zostają więc przy swoim starym uposażeniu” (Jezierski, 1999, s. 38).
Powyższe wypowiedzi potwierdzają, że nauczyciele pokonują następujące po sobie
szczeble awansu celem podwyższenia płacy zasadniczej. Wynika to również z badań
Marka Kazimierowicza, które wykazały, że aż 73,7% ankietowanych starających się
o stopień nauczyciela dyplomowanego kieruje się nadzieją na wyższe zarobki (Kazimierowicz, 2008). A wydawałoby się, że najważniejszy w tym wszystkim jest uczeń,
że to ze względu na niego nauczyciel wciąż się dokształca. Jednak „misja”, jaką mają
do spełnienia nauczyciele, odeszła na dalszy plan.
W większości przypadków nauczyciele nie są zadowoleni z systemu awansu zawodowego. Częściej na nową sytuację narzekają ci z długoletnim doświadczeniem.
Sprostanie nowym wymaganiom sprawia im więcej trudności, bo zmusza ich do
zmiany metod pracy, sposobów prowadzenia lekcji, do których są przyzwyczajeni od
dłuższego czasu. Mniejszy opór wykazują nauczyciele z krótkim stażem pracy. Są oni
bardziej otwarci na innowacje i chętniej uczestniczą w różnych formach doskonalenia. Dlatego może lepiej by było, gdyby proces awansowania nie wiązał z finansami?
Gdyby bardziej liczyły się osiągnięcia w pracy pedagogicznej, a nie staż pracy? Albo
gdyby rzeczywiście kwestię wynagradzania nauczycieli pozostawić wyłącznie dyrektorom szkół, którzy nie muszą śledzić krok po kroku planów zawodowych, bo przecież
znają swoich pracowników i wiedzą, jak wywiązują się oni ze swoich obowiązków.
Awans zawodowy nauczyciele uważają za zbędną biurokrację. Sposobem na rozwiązanie tego problemu byłoby uproszczenie procedur, sprawniejszy dialog na linii
rządzący – Związek Nauczycielstwa Polskiego, wzajemna pomoc w środowisku nauczycielskim, większe wsparcie dyrektorów szkół. Jeśli to się nie zmieni, czeka nas
kolejna fala krytyki wraz z wejściem w życie nowej ustawy.
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ZAKOŃCZENIE
Doskonalenie zawodowe nauczycieli stało się obecnie priorytetem zmian w systemie
oświaty, ponieważ to od niego zależy poziom edukacji w przyszłości. Reforma systemu oświaty wymaga od nauczyciela nie tylko kompetencji dydaktyczno-wychowawczych, ale też tych związanych z rozwojem nauki i techniki (np. obsługa komputera).
Nauczyciele, uczęszczając na szkolenia, kursy czy studia podyplomowe, kierują się przede wszystkim pobudkami finansowymi. W takim przypadku motywacja
zewnętrzna jest dużo silniejsza niż wewnętrzna. Nierzadko zdarza się również, że
nauczyciele pełni pasji, zaangażowani w pracę tracą zapał i chęć rozwijania się wskutek zderzenia z dokumentami, jakie muszą wypełnić, pokonując kolejno szczeble
awansu zawodowego.
Wydaje się, że trudności nauczycieli związane z drogą awansowania wynikają
z braku pewnych umiejętności zawodowych: 1. projektowania – planowania pracy
dydaktyczno-wychowawczej, przewidywania wyników planowania, analizy sytuacji dydakyczno-wychowawczych i właściwego rozwiązywania; 2. adaptacyjnych
– zastosowania sposobów pracy i rozkładania pracy, rozwiązywania problemów
metodycznych w zależności od warunków uczenia się; 3. poznawczych – analizy
i interpretacji działalności własnej i innych; 4. komunikacyjnych – utrzymywania porozumienia z uczniami, rodzicami, nauczycielami i zwierzchnikami (Duraj-Nowakowa, 2002). Wskazane kompetencje to pole do pracy dla uczelni wyższych
i kadry nauczającej przyszłych pedagogów, bo to w ich rękach leży los potencjalnych nauczycieli, wychowawców.
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AWANS ZAWODOWY –
SAMOROZWÓJ NAUCZYCIELI
CZY ZBĘDNA BIUROKRACJA?

Słowa kluczowe: awans zawodowy, Karta Nauczyciela, reforma, rozwój zawodowy, biurokracja
Streszczenie: Obserwując historię reform oświatowych w Polsce, możemy zauważyć powtarzającą się prawidłowość – opór nauczycieli, szczególnie jeśli zmiany dotyczą ich samych.
Skupiamy się na tematyce awansu zawodowego i związanej z nim nowelizacji Karty Nauczyciela. Nauczyciele na drodze do awansu zawodowego muszą zmagać się problemami. Nauczyciele mają trudności w zrozumieniu wielu wytycznych zawartych w Karcie Nauczyciela.
Dokształcają się w obawie przed utratą pracy, a nie w trosce o swój rozwój; dokumentowanie
swoich osiągnięć i postępów nazywają zbieraniem niepotrzebnych papierków. W gąszczu narzekań można odnaleźć tylko garstkę głosów chwalących ideę awansowania. Przez analizę
i zestawienie różnych wypowiedzi nauczycieli dotyczących wprowadzonych zmian próbujemy
rozstrzygnąć kwestię, czy awans zawodowy przyczynia się do rozwoju nauczycieli, czy jest
tylko zbędną biurokracją.
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PROFESSIONAL PROMOTION – SELF-DEVELOPMENT
OF TEACHERS OR UNNECESSARY BUREAUCRACY?

Keywords: professional advancement, Teachers’ Charter, reform, professional development, bureaucracy
Abstract: In the history of educational reforms in Poland, we can observe repeated regularity – the resistance of teachers, especially if the changes concern themselves. We focus on
the subject of career advancement and the related revision of the Teacher’s Charter. Teachers
on the way to career advancement have to deal with problems. Teachers have difficulty with
understanding many of the guidelines included in the Teacher’s Charter. They learn to be
afraid of losing their job, not for the sake of their development, and they document their
achievements and progress as collecting unnecessary papers. In the maze of complaints, you
can find only a handful of votes praising the idea of promotion. By analyzing and comparing
the various statements of teachers about the introduced changes, we try to resolve the question of whether professional promotion contributes to the development of teachers, or is just
an unnecessary bureaucracy.
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ZNACZENIE RODZINY W SPOŁECZEŃSTWIE
W PERSPEKTYWIE PROGRAMU 500+
WSTĘP

I

nstytucja rodziny jest przedmiotem analizy różnorodnych studiów literaturowych i badań, zwłaszcza w kontekście realizowanych przez nią funkcji w społeczeństwie. Także i dziedzina, jaką jest pedagogika, ma za zadanie badać zależności
między polityką społeczną państwa a rodziną. Tematyka ta ma szczególne znaczenie
z perspektywy polityki społecznej państwa i wprowadzenia programu 500+. By
przedstawić wiarygodne informacje, sięgnięto do danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz przywołano analizy oparte o modele mikrosymulacyjne.
Współcześnie rodzina nie posiada już cech tylko i wyłącznie wysoce sformalizowanej grupy, świadectwem czego są te o to słowa: „Coraz bardziej bowiem charakterystyczne są dla niej cechy małej grupy nieformalnej, a mianowicie: bliskość
przestrzenna, mała liczba członków, nieformalne wzory kontroli oraz nieformalne
stosunki łączące członków grupy, przybierające charakter w pełni osobowy” (Adamski, 2002, s. 31).. Jak więc widać, rodzina jest bez wątpienia pierwotną grupą, mającą
niepowtarzalny i unikatowy charakter, często i popularnie określana bywa mianem
podstawowej komórki społecznej.
Z punktu widzenia terminologicznego samo pojęcie rodziny określane jest w szeregu definicji, ale warto się również zastanowić, co one różnego i/lub podobnego
ze sobą niosą. Różni autorzy starają się konstruować definicje, które są bardziej lub
mniej odpowiadające potrzebom. Nie ulega więc tutaj wątpliwości, iż rodzina zapewnia ciągłość biologiczną społeczeństwa oraz trwanie dziedzictwa kulturowego.
Teoretycy, tacy jak C. Kirkpatrick, w tekstach wskazują na rodzinę jako na „[...] instytucję zawierającą właściwe danej kulturze normy regulujące zachowania seksualne,
reprodukcję gatunku, wychowanie dzieci i wzajemne stosunki różnych grup wyróżnionych według wieku, płci i stosunków pokrewieństwa” (Kirkpatrick, 1964, s. 14). Takie
objaśnienie zwraca uwagę na znaczenie rodziny w rozumieniu całego społeczeństwa.
Rodzina reguluje szereg stosunków zachodzących w większych grupach społecznych.
Rodzinę należy rozumieć jako całość, gdyż nie jest to tylko prosta suma poszczególnych członków rodziny, lecz każda osoba to część jednej lub więcej rodzin (pocho-
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dzenia, generacyjna, poszerzona) i obrazuje nieustannie związki materialne i symboliczne (Duraj-Nowakowa, 1997).
Profesor Wincenty Okoń pisze, że „rodzina jest małą grupą społeczną, składającą się z rodziców, ich dzieci i krewnych, rodziców łączy więź społeczna, rodziców
z dziećmi – więź rodzicielska, stanowiąca podstawę wychowania rodzinnego, jak
również więź formalna określająca obowiązki rodziców i dzieci względem siebie”
(Okoń, 1996, s. 242). Rodzina jako społeczny element staje się miejscem spotkań
i pomagania sobie przez różne pokolenia. Takie ujęcie definicji akcentuje znaczenie
wspólnoty opartej na wzajemnej miłości rodziców i dziecka.
Odwołując się do zagranicznych dokumentów, takich jak Powszechna Deklaracja
Praw Człowieka ONZ, w artykule 16 punkcie 3 czytamy: „Rodzina jest naturalną
i podstawową komórką społeczeństwa i jest uprawniona do ochrony ze strony społeczeństwa i państwa” (Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ, 2012).
Franciszek Adamski tak opisuje rodzinę: ,,Dochodzimy do uogólnionej definicji
rodziny jako grupy społecznej, wedle której rodzina stanowi duchowe zjednoczenie szczupłego grona osób, skupionych we wspólnym ognisku domowym aktami
wzajemnej pomocy i opieki, oparte na wierze w prawdziwą lub domniemaną łączność biologiczną, tradycję rodzinną i społeczną. Grupę rodzina wyróżnia spośród
innych grup współwystępowanie następujących cech: wspólne zamieszkanie członków, wspólne nazwisko, wspólna własność, ciągłość biologiczna oraz wspólna kultura
duchowa” (Adamski, 2002, s. 29).
We wszystkich kulturach rodzina jest fundamentem społeczeństwa w postaci instytucji powszechnej. Relacje pomiędzy małżonkami w rodzinie są regulowane między innymi na podstawie norm moralnych, obyczajowych lub religijnych.
Jako mała grupa ma ona w sobie specyficzne cechy organizacyjne określające proces jej powstania, trwania i rozpadu. Współczesne procesy wymusiły coraz większą
formalizację wewnętrzną, uniformizację działań i wzorów zachowań. Takie działania w rodzinie zachodzą na odwrót, przecząc narzuconym odgórnie organizatorskim
tendencjom. Rodzina oparta jest na długotrwałej więzi, zwłaszcza więzi uczuciowej.
Patrząc na aspekt instytucjonalny w wymiarze rozumienia rodziny, idąc za profesorem Adamskim, zawrzeć należy w nim szereg cech i funkcji obejmujących zachodzące stosunki pomiędzy osobami różnej płci i wieku. „Gdy mówimy o rodzinie jako
instytucji społecznej, zawsze mamy na myśli jej formalne ustanowienie i funkcjonowanie według określonych norm społecznych w ramach danego systemu społecznej
kontroli” (Adamski, 2002, s. 30).
Dzisiaj rodzina i małżeństwo są definiowane nie tylko w aspekcie prawnym, ale
również szerzej. W Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej kwestia zawarcia
związku została oddana pod jurysdykcję krajowego ustawodawstwa. „Prawo do zawarcia małżeństwa i prawo do założenia rodziny są gwarantowane zgodnie z ustawami krajowymi regulującymi korzystanie z tych praw” (Karta Praw Podstawowych
Unii Europejskiej, 2012). Zaś Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.
definiuje to następująco: „Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina,
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macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej
Polskiej” (Dz.U. 1997 Nr 78, poz. 483 z późn. zm). W Polsce małżeństwem jest
tylko związek kobiety i mężczyzny. Dodatkowo państwo gwarantuje zarówno ochronę, jak i opiekę osobom, które je zawierają. W tym kontekście warto zwrócić także
uwagę na politykę społeczną państwa i jej znaczenie, o czym piszemy dalej.
Jeszcze kilka wieków wcześniej zakres elementów, jakie spełniać powinno małżeństwo, wyznaczała kultura, w obrębie której znajduje się dany związek. Elementami
takimi były między innymi reprodukcja biologiczna, uprawnienia seksualne, przekazywanie wartości kulturowych z pokolenia na pokolenie czy też przekazywanie dóbr.
Zadania rodziny, jakie zostały przedstawione powyżej, występują wszędzie, ale
w różnym stopniu są realizowane, nie odbierając jednak przy tym jej społecznego
charakteru. Główną cechą rodziny jest bycie grupą rozrodczą. Grupą, która utrzymuje ciągłość biologiczną całego społeczeństwa. Rodzina w swoim wnętrzu przekazuje
bowiem dziedzictwo kulturowe szerszej zbiorowości. Nie wyklucza to jednak przekazywania tych samych elementów na drodze socjalizacji przez inne grupy.
Rodzina reguluje stosunki społeczne nie tylko pomiędzy bliskimi sobie osobami,
ale również różnorodnymi grupami społecznymi. Świadectwem tego jest publiczna
forma zawarcia związku małżeńskiego, niezależnie od formy obrządku, w jakiej jest
ona zwierana. W różnych kulturach mamy do czynienia z wieloma typami małżeństwa. Kryteriami, jakie można wskazać, są: liczba partnerów, forma wyboru małżonka, prestiż i hierarchia władzy, dziedziczenie, miejsce zamieszkania.
Status związku podporządkowany jest szerszej grupie społecznej, a jego zawarcie
oznacza zmianę sytuacji życiowej jednostki. Zmiana stosunków społecznych odbywa
się tutaj przez uznanie. Grupa społeczna oddziałuje w formalny sposób na normy
prawne, obyczajowe i religijne. Wszystkie te czynniki regulują życie rodzinne.
Rodzinę łączą stosunki małżeństwa, ale również stosunek rodzice – dzieci. „Rodzina oddziałuje jako pośrednik, jako jakieś cudowne medium, które rozładowuje
napięcia, zwłaszcza gdy młody człowiek, wypielęgnowany w ciepłym kręgu ufności
i ciepła, zderzyć się musi z tym drugim, wybiegającym z rodziny szerokim horyzontem świata, z szorstkością, a nawet agresywnością życia coraz bardziej samodzielnego. Stanowi przeciwwagę wobec przeróżnych nacisków społecznych, na jakie bywa
wystawiona wątła jeszcze jednostka ludzka w jakże zimnej w porównaniu z ufnością rodzinnego ciepła strefie pozarodzinnej. Stąd też wielkie znaczenie rodziny dla
zdrowia psychicznego wszystkich jej uczestników, a w przedłużeniu – dla rozkwitu
całej społeczności” (Krucina, 2006). Społeczny aspekt relacji to efekt trwałych norm
postępowania oraz wzorców oddziaływania. Rolę małżonków i członków rodziny
określa nie tylko zaangażowanie, ale także szersza zbiorowość, w jakiej koegzystuje; są
to mianowicie: państwo, grupa religijna i społeczeństwo lokalne. Główną rolę w jej
budowaniu odgrywają siły wewnętrzne, zaś siły zewnętrzne mają charakter kontrolny, obejmujący różnego rodzaju normy prawne, obyczajowe, nakazy bądź też zakazy.
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STRUKTURA I FUNKCJE RODZINY
Znaczenie struktury społecznej będzie rozumiane jako system społeczny, w którym
pełnione są określone role. W odniesieniu do rodziny strukturę interpretować należy jako ramy, nie zawsze o charakterze sformalizowanym, w których toczy się życie
danej rodziny.
Warto zwrócić również uwagę na to, że literatura naukowa bardzo różnie przedstawia funkcje rodziny. Zbigniew Tyszka wyodrębnia szczegółowiej funkcje: materialno-ekonomiczną, opiekuńczo-zabezpieczającą, prokreacyjną, seksualną, legislacyjno-kontrolną, socjalizacyjną, klasową, kulturalną, rekreacyjno-towarzyską,
emocjonalno-ekspresyjną. Poszczególne funkcje określają jednocześnie więzi, jakie
zachodzą w rodzinie, oraz między rodziną a otoczeniem społecznym (Tyszka, 1979).
Funkcje rodziny gwarantują możliwość istnienia i funkcjonowania społeczeństwa.
Funkcje są rozumiane jako czynności realizowane na rzecz prawidłowego działania
społeczeństwa. Działania te najczęściej wywołują określone skutki pozytywne bądź
negatywne. Rodzina jako instytucja wywiera wpływ bezpośredni na społeczeństwo.
Współcześnie, jak zaznaczono wcześniej, pojęcie funkcji rodziny obejmuje cele,
do jakich zmierza życie rodzinne, oraz zadania, jakie są realizowane w odniesieniu do
członków i potrzeb, jakie oni mają.
Analiza funkcji nie jest wyprowadzana z definicji rodziny, ale z praktyki, jaka
wykrystalizowała się w przestrzeni, uwzględniając jej działalność, trwałość oraz ich
zmienność w czasie. W pierwszym podejściu możemy wyróżnić dwie grupy funkcji rodziny:
• funkcje instytucjonalne – rozumieć je będziemy jako te, które obejmują życie małżeńskie oraz w ramach instytucji społecznej:
a.

prokreacyjna/biologiczna – odpowiadająca za ciągłość społeczeństwa;

b. ekonomiczna – zapewnienie dóbr materialnych;
c.

opiekuńcza – dająca zabezpieczenie w przypadku różnych sytuacji
życiowych;

d. socjalizacyjna – jej zadaniem jest wprowadzenie nowych członków do
społeczeństwa i przekazanie wartości kulturowych;

•

e.

stratyfikacyjna – dająca jej członkom określoną pozycję w hierarchii
społecznej;

f.

integracyjna – stanowiąca kontrolę nad zachowaniami poszczególnych
członków;

funkcje osobowe – rozumiane w ujęciu rodziny jako grupy społecznej. Tutaj
wyróżnić możemy:
a.

małżeńską, zaspokajającą potrzeby życia intymnego;

b. rodzicielską, obejmującą potrzeby uczuciowe rodziców i dzieci;
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braterską, na którą składają się potrzeby uczuciowe braci i sióstr;

•

funkcje instytucjonalne – są zakorzenione także w innych instytucjach społecznych, przez co wiążą się z całym społeczeństwem. To właśnie rodzina
kształtuje społeczeństwo, w którym sama funkcjonuje. Związek ten korzysta
z korelacji, gdyż społeczeństwo ma możliwość oddziaływania na rodzinę.
Wymienione funkcje bez wątpienia wpisują się w szerokie kategorie oddziaływań społecznych.
Maria Ziemska wyróżnia następujące funkcje rodziny:
• prokreacyjna – rodzina jako grupa społeczna powiększa się dzięki funkcjom
biologicznym, dostarczanym nie tylko przez członków dla swojej (własnej)
grupy, lecz dla całego społeczeństwa, równocześnie zaspakajane są potrzeby
seksualne męża i żony;
•

produkcyjna – dostarcza społeczeństwu pracowników i przyczynia się do
zwiększania twórczych i wytwórczych sił wobec możliwości zarobkowania,
z reguły poza domem członkowie rodziny mogą zaspokajać swoje potrzeby
ekonomiczne, tj. potrzeby posiadania niezbędnych środków utrzymania;

•

usługowo-opiekuńcza – zapewnia wszystkim codzienne usługi (wyżywienie, czystość mieszkania, odzież itp.) oraz opiekę tym członkom, którzy nie
są w pełni samodzielni z powodu wieku lub choroby, kalectwa bądź innych
przyczyn; rodzina zaspokaja zarówno potrzeby bytowe, jak i opiekuńcze
członków, potrzeby troszczenia się o innych i doznawania opieki;

•

socjalizacyjna – stosowana jest w stosunku do dzieci, które w rodzinie wzrastają w społeczeństwo, ale i wobec współmałżonków, gdyż proces dostosowania się w małżeństwie jest procesem socjalizacyjnym; zawiera też potrzeby
rodzicielskie wychowania dzieci, a także przekazywania im własnego języka,
podstawowych wzorów moralnych i wprowadzania w świat kultury; kontroluje zachowania swych członków;

psychohigieniczna – dzięki stabilizacji, bezpieczeństwu, możliwości wymiany emocjonalnej i stworzenia warunków dla rozwoju osobowości przyczynia
się do ich dojrzałości emocjonalnej i równowagi psychicznej; częściej nazywa
się tę funkcję funkcją wymiany emocjonalnej lub funkcją ekspresji uczuć
bądź też rozładowania napięć emocjonalnych czy też funkcją zapewniającą
członkom rodziny poczucie bezpieczeństwa.
Z powyższych funkcji wynika, iż rodzina pełni istotną rolę w społeczeństwie, gdyż
warunkuje trwanie państwa. Rodzina jest miejscem, gdzie nie tylko kształtowany
jest nowy człowiek, ale także przyszły obywatel czy też pracownik, jeśli spojrzymy
na problem z perspektywy rozwoju gospodarki. Dlatego też państwo ma obowiązek
dbania o rodzinę, czego wyrazem tego jest właśnie przemyślana i konsekwentna polityka prorodzinna.
•

126

Kamil Brahmi

RODZINA A PROGRAM RODZINA 500+
W kontekście analizy problematyki związanej z rodziną należy się zastanowić nad
kwestią obecnej polityki prorodzinnej. Od 1989 do 2015 r. w Polsce takowa nie istniała. Zmiany kolejnych rządów nic tutaj nie poprawiły, a wręcz w niektórych przypadkach pogorszyły sytuację polskich rodzin. Wystarczy przypomnieć kwestie likwidacji funduszu alimentacyjnego. Dlatego bardziej kluczowy wydaje się tutaj program
Rodzina 500+. Czym jest wspomniany program? Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadziła świadczenie wychowawcze
w wysokości 500 złotych miesięcznie, przysługujące bez kryterium dochodowego, ale
dopiero na drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia, oraz na
pierwsze dziecko w tych rodzinach, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę
nie przekracza 800 złotych lub 1200 złotych w przypadku dziecka niepełnosprawnego (Dz.U. 2016, poz. 195 z późn. zm).
Program ten trudno jest na razie ocenić w perspektywie długoterminowej, ale nawet patrząc w krótki okresie, widać, iż oddziałuje on na zdecydowanie większą część
społeczeństwa. „Do końca 2016 r. na Program «Rodzina 500+» wydatkowano z budżetu państwa łącznie 17,6 mld zł. Uprawnionych do świadczenia wychowawczego było
3,808 mln dzieci, co stanowi 55% wszystkich dzieci w wieku do 18 roku życia. Świadczenie pobierało 63 proc. dzieci wiejskich i 48 proc. dzieci z miasta” (MRPiPS, 2017).
Program wciąż budzi ogromne kontrowersje w wśród Polaków, część uważa go za
potrzebny, inni nie wierzą, że będzie kontynuowany. W kontekście sytuacji rodziny należy zastanowić się zwłaszcza nad percepcją bezpieczeństwa finansowego, czyli
oczekiwaniami, aspiracjami oraz porównaniem swojej sytuacji w danym czasie przez
obywateli. Może to mieć duże znaczenie w Polsce, gdzie satysfakcja z sytuacji finansowej jest dosyć słabo powiązana z wysokością majątku, poziomem zadłużenia i trochę
mocniej z dochodem bieżącym i ilością aktywów.
Gdy spojrzymy na sytuację polskich rodzin, nie jest ona najlepsza, co pokazują badania. Zasięg ubóstwa skrajnego to 2,8 mln osób, zaś zasięg ubóstwa relatywnego to
6,2 mln osób. 9,2% dzieci (wieku 0-14 lat) mieszka w gospodarstwach domowych,
w których żaden dorosły nie pracuje – mówią dane z 2014 (Gromada, 2017).
Wskazać należy, że dotychczasowa polityka, oparta głównie na przyznawaniu zasiłków rodzinnych, w małym stopniu ograniczała ubóstwo dzieci, choć Polska pod
tym względem nie była uznawana za najgorszy kraj. W Polsce w większym stopniu
ubóstwo ograniczały świadczenia emerytalne, co może wynikać z tego, iż dużo dzieci
mieszkało z dziadkami (Bradshaw, Huby, 2014).
By ocenić skuteczność w realizacji jednego lub kilku celów, nie można oprzeć
się tylko na jednym elemencie. Jak wiadomo, skuteczność wiąże się także z danymi
kosztami. W 2017 r. koszty programu Rodzina 500+ to około 23 miliardy złotych.
Zaś celowe wydatki publiczne na szeroko rozumianą pomoc społeczną w 2015 roku
wynosiły 45 miliardów (Bankier, 2017), z czego wydatki z budżetu państwa wyniosły
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17,4 miliardy (rządowa pomoc społeczna), tym samym pomoc rządowa zwiększyła
się o prawie 130% (Sawulski, 2016).
W ocenie programu mogą pomóc modele mikrosymulacyjne, czyli narzędzia
mające za zadanie wspierać decyzje dotyczące kwestii podatkowo-świadczeniowych.
Ocenią one bowiem i skutki, i koszty w redystrybucji dóbr dla finansów publicznych. Jak pokazały symulacje, po wprowadzeniu programu Rodzina 500+ ubóstwo
ogółem, niezależnie od rodzaju, zmniejsza się o kilkadziesiąt procent. Jest to bardziej
widoczne w kontekście skrajnego niż relatywnego ubóstwa (Szarfenberg, 2017).
Natomiast Komisja Europejska w swoich spostrzeżeniach wskazuje, że program
ten może zmniejszyć ubóstwo rodzin z dziećmi. Ubóstwo relatywne rodzin spadnie
o kilkadziesiąt procent. Niekoniecznie jednak będzie to pomoc w przypadku rodzin
dwa plus jeden. Tutaj będzie zauważalny jedynie częściowy wpływ, co wynika z zastosowanego kryterium dochodowego. „W pozostałych rodzinach spadki są większe niż
50%, przy czym nadal są mniejsze w przypadku rodzin z jednym rodzicem i jednym
dzieckiem oraz dwoma rodzicami i dwojgiem dzieci” (Szarfenberg, 2017).
Symulacje, jakie wykonano, pokazywały, że wpływ programu Rodzina 500+ na
zmniejszenie ubóstwa dzieci jest około dwa razy większy niż wpływ na ubóstwo ogółem. To efekt pomysłu ustawodawcy konstrukcji samego świadczenia.
Warto tutaj rozważyć jeszcze oddziaływanie programu wraz z innymi świadczeniami powiązanymi z kryterium dochodowym. Wówczas z programu skorzystają rodziny o dochodach niższych, czyli te dostające je na pierwsze dziecko (Myck i in., 2012).

PODSUMOWANIE
Kończąc nasze analizy, można stwierdzić, iż rodzina jako instytucja wyraziście
kształtuje obraz współczesnego społeczeństwa. Nie tylko odpowiada za wychowanie,
ale także za regulacje wzajemnych więzi. Realizuje ona nie tylko funkcje, ale także
zadania. Dlatego też państwo ma szczególny obowiązek jej ochrony. By zapobiec
jej degradacji, konieczna jest dobra i przemyślana polityka socjalna. Jednym z przykładów może być program Rodzina 500+, który wydatnie zmniejsza dysproporcje
w zakresie ubóstwa.
Pomimo że program trwa dość krótko, przyniósł on już szereg korzyści. Poza
ograniczeniem ubóstwa wskazać można tutaj na wyraźny wzrost wydatków na dzieci
i rodzinę dokonywanych przez gospodarstwa domowe oraz podejmowane przez nie
inwestycje społeczno-pedagogiczne. Część środków zostanie wykorzystana przez rodziców na rzecz edukacji oraz inwestycji w wykształcenie i rozwój własnych dzieci.
W wymiarze relacji możliwe jest wzmocnienie więzi między rodzicami. Wiele dzieci
po raz pierwszy mogło wyjechać wraz z rodzicami na wakacje oraz ferie. Dobrze
wykształcona, sytuowana klasa średnia dzięki tym pieniądzom zaczęła się bardziej interesować inwestowaniem w przyszłość dzieci w szerokim tego słowa znaczeniu. Pro-
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gram zwiększył także konsumpcję w Polsce, co przyczynia się wydatnie do wzmocnienia gospodarki przez odprowadzany podatek VAT.
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Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U.
2016, poz. 195 z późń. zm.).

ZNACZENIE RODZINY W SPOŁECZEŃSTWIE
W PERSPEKTYWIE PROGRAMU 500+

Słowa kluczowe: rodzina, program Rodzina 500+, skutki programu Rodzina 500+, funkcje rodziny
Streszczenie: Instytucja rodziny i jej współczesne oddziaływanie na społeczeństwo stanowi
przedmiot badań pedagogiki. Szczególne znaczenie odgrywają tutaj jej funkcje, ale i zarazem proces socjalizacji i wychowania. Rodzina jako element większej grupy, jaką jest społeczeństwo, odpowiedzialna jest za scalanie oraz integrację poszczególnych pokoleń. Grupa ta
wzmacnia i kształtuje więzi nie tylko uczuciowe typu rodzice – dzieci czy dzieci – rodzice,
ale także te, które podzielane są przez społeczeństwo. Prawidłowa realizacja funkcji rodziny odpowiada za kształtowanie całościowych stosunków pomiędzy poszczególnymi grupami społecznymi. Rola państwa w kontekście jej ochrony prawnej ma kluczowe znaczenie
w perspektywie prowadzonej polityki społecznej. Program Rodzina 500+ to pierwszy program, którego efekty krótkookresowe są widoczne w odniesieniu do likwidacji ubóstwa rodzin oraz dzieci. Dlatego podejmujemy próbę oceny wspierającego polskie rodziny programu
Rodzina 500+. Choć program trwa dość krótko, przyniósł konkretne korzyści w odniesieniu
do niwelowania ubóstwa rodzin.
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THE IMPORTANCE OF FAMILY IN SOCIETY IN
PERSPECTIVE 500+ PROGRAM

Keywords: family, program 500+, effects of the 500+ program, families’ functions
Abstract: A family institution and its contemporary impact on society is the subject of
pedagogy research. The functions, but also the process of socialization and upbringing play
a special role here. The family as part of a larger group (e.g. a society) is responsible for the
integration and integration of individual generations. This group strengthens and shapes
not only emotional relationships between parents – children or children – parents, but also
those who are shared by society. Proper implementation of family functions is responsible
for shaping the overall relations between individual social groups. The role of the state in the
context of its legal protection is important in the perspective of social policy. This is the first
program whose short-term effects are already visible in relation to the elimination of poverty
of families and children. That is why we are trying to assess the supporting Polish families of
the 500+ program. Although the program is quite short, it has brought specific benefits in
terms of reducing the poverty of families.
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racając na przełomie wieków do pracy w szkolnictwie wyższym, spodziewałem się zastać studentów gotowych do współpracy i otwartych na zmiany
w dokonującej się transformacji ustrojowej. Jednak wchodząc po raz pierwszy na
wykład do sali, spotykam ciągle ten sam scenariusz. Studenci z wielką radością biegną
do najodleglejszych miejsc od katedry, zostawiając pierwsze, „najlepsze” ostatnim.
Narzuca się tu pytanie: Czy jest możliwe kreatywne nauczanie umożliwiające studentom nowe zachowania na zmieniającym się rynku pracy, kiedy oni niewerbalnie, poprzez dystans fizyczny, komunikują brak gotowości do współpracy z wykładowcą
w realizacji wspólnego celu, jakim jest osiągniecie nowych i użytecznych kompetencji w przyszłej pracy menedżerskiej?
Niniejszy tekst nie koncentruje się na abstrakcyjnym problemie, ale opiera się
przede wszystkim na wieloletnim doświadczeniu zawodowym łączącym badania naukowe z praktyką psychoterapeutyczną. Chcę nakreślić wysiłki zmierzające do zastąpienia formalnego nauczania – nauczaniem kreatywnym. W tym tekście pragnę
również uwypuklić, iż nie tyle wzrost wskaźnika scholaryzacji w Polsce jest istotny,
ile raczej jakość nauczania, która zmierza do likwidacji nieświadomych barier wewnętrznych, uniemożliwiających uruchomienie i korzystanie z własnego potencjału
dla realizacji nowych zadań w zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej.
Badania empiryczne skoncentrowane na odnalezieniu najistotniejszego czynnika
decydującego o zmianach w psychoterapii ukazują, że jest nim jakość relacji między
klientem a terapeutą (Czabała, 2009). Zachowując świadomość różnicy między spotkaniem psychoterapeutycznym a wykładem akademickim, można zauważyć, iż poprzez
koncentrację na temacie gubią się inne elementy interakcji (student, grupa, miejsce).
Wykładowca przekazuje temat w sposób kompetentny, gdyż jest wielkim ekspertem
dysponującym ogromną wiedzą, ale rodzi się pytanie, czy ten temat w tym momencie
jest dla uczestników ważny, potrzebny? W przeciwnym wypadku student dysponuje
wieloma psychicznymi sposobami na wyłączenie się (ryc. 1).
*

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu.

Ryc. 1. Student ma w ręku pilota
Źródło: badania własne.
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Kiedy profesor spotyka się ze studentami po raz pierwszy w sali wykładowej, można przypuszczać, że skoro wszyscy przybyli na określoną godzinę z różnych miejsc, to
zapewne łączy ich wspólny cel. Ale to jest jedynie przypuszczenie. Kiedy formułuję
konkretne pytanie: „Po co tu, terazjesteś?”, słyszę jakże odmienne cele: „żeby się czegoś nauczyć”, „podnieść kwalifikacje”, „spędzić miło czas!”. „Czegoś” można nauczyć
się na kilkugodzinnym kursie, można miło spędzić czas – w klubie czy pubie. Uniwersytet jest instytucją umożliwiającą zdobycie wykształcenia na poziomie wyższym.
Taka różnorodność celów musi rodzić konflikty, uniemożliwia współpracę, szczególnie na etapie sprawdzania poziomu zdobytej wiedzy. Zbudowanie kooperacyjnej
relacji profesor – student oraz jasnego celu grupy podczas spotkania daje szansę osobistych korzyści dla studenta w jego rozwoju i karierze zawodowej.
Dynamiczny wzrost szkolnictwa wyższego w Polsce w ostatnim ćwierćwieczu nie
przełożył się na wzrost innowacyjności w gospodarce, ponieważ w szkolnictwie dominuje raczej uczenie odtwórcze i niekiedy jałowe (Maciąg i in., 2013; Szopiński,
2011). Z pewną przykrością doświadczam tego osobiście, wchodząc po raz pierwszy na zajęcia do sali wykładowej. Niezależnie od tego, czy to jest państwowa, czy
prywatna uczelnia, duża czy mała, zachowania studentów są takie same: z radością
biegną do ostatnich rzędów krzeseł, zostawiając kilka rzędów wolnych z przodu, „pas
ziemi niczyjej”. Rzucająca się w oczy niechęć do uczestnictwa przybiera nie tylko formę dystansu przestrzennego, ale również bardzo zróżnicowane formy emocjonalne:
ucieczkę w słabość i nieporadność, chęć zmiany tematu.
Klasyczne nauczanie uniwersyteckie jest skoncentrowane na temacie i nacechowane intelektualizmem. Wykładowca może być ekspertem w przedstawianym zagadnieniu i prezentuje go z wielkim zaangażowaniem, ale student nie musi automatycznie
podzielać poglądu, że ten temat zmieni jego życie prywatne i zawodowe. Ten wysoki
profesjonalizm nie powoduje, iż prezentowany temat staje się tematem słuchacza,
gdyż on w każdej chwili ma moc, żeby „wyłączyć” profesora. Tu zapewne leżą przyczyny różnych form dystansu i nieobecności psychicznej studenta. Zapewne nie jest to
tylko specyficznie polski problem wynikający z wychodzenia z systemu totalitarnego,
bowiem również w USA spotyka się prace apelujące o budowanie bardziej intymnej,
personalnej i bliskiej relacji między profesorem a studentem (Chory, Offstein, 2017).
Patrząc w kategoriach systemowych na uczelnię (gromadzenie się studentów i profesora w jednym miejscu i czasie), zakłada ona współpracę w zakresie osiągnięcia
wspólnego celu organizacji – umożliwienie studentom zdobycia wyższego wykształcenia. To jednak nie dokonuje się automatycznie, potrzebna jest otwarta komunikacja ze studentami, konfrontowanie ich z tym, co pokazują niewerbalnie swoim
zachowaniem, wyraźnie zaprzeczając, iż są gotowi wspólnie realizować z wykładowcą
cel szkoły wyższej.
Jedną z form odejścia od uczenia reproduktywnego i przejścia do innowacyjnego
może być metoda Żywego uczenia według Ruth Cohn (1912-2010). Krótko charakteryzując tę metodę, trzeba podkreślić, iż stara się ona wypracować dynamiczną
równowagę między tematem, osobą uczestnicząca w szkoleniu oraz pojawiającymi się
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interakcjami w grupie oraz z otoczeniem (Farau, Cohn, 1984). Uruchamia różne formy języka niewerbalnego. Budzi zaangażowanie każdego uczestnika i korzysta z potencjału wniesionego do grupy przez wszystkich uczestników (Wawrzynów, 2012).
Ograniczeniem tej metody jest jednak praca z małą grupą, gdzie jest miejsce na aktywność każdego uczestnika. Jednak pewne elementy daje się wprowadzać również
w dużych grupach (Szopiński, 2006). Takie działania podejmowałem wielokrotnie
we współpracy z dużymi grupami studentów. Podczas zajęć wspólnie dokonywaliśmy
identyfikacji barier blokujących kreatywność.
W oparciu o doświadczenie w pracy z grupą studentów I roku psychologii chcę
przedstawić trudność w identyfikacji, a później w przezwyciężaniu barier wewnętrznych blokujących współpracę z wykładowcą, które zabijają rozwijanie własnego potencjału twórczego.
Dla zlikwidowania tego dystansu poprosiłem ochotników do opisu i opracowania rysunków przedstawiających 106 obrazów wykonanych przez studentów Wyższej
Szkoły Handlowej w Radomiu, które ilustrują ich relację z profesorem. Grupa ochotników uporządkowała wszystkie rysunki i dokonała ich interpretacji. Entuzjazm
i zaangażowanie studentów w tej pracy były dla mnie zaskakujące.
Zebrane rysunki studenci podzielili na pięć kategorii. Podstawą tego podziału były
typy relacji: typ kooperacyjny, dystansujący się przestrzennie, dystansujący się poprzez wchodzenie w „słabość i bezradność”, dystansujący się tematycznie oraz niesprecyzowany, który był wyrażany dużym znakiem zapytania.
Na podstawie zebranych prac – po przydzieleniu ich do poszczególnej kategorii –
przeanalizowano ich podobieństwo względem siebie i wyłoniono opisową charakterystykę typów: relacji dystansującej się przestrzennie, dystansującej się przestrzennie
poprzez wchodzenie w „słabość i bezradność”, relacji student – profesor oraz nieokreślony, obrazowany dużym znakiem zapytania na całej stronie kartki.
W typie relacji dystansujący się przestrzennie profesor i student zajmują maksymalną odległość i często występują między nimi bariery. Taką barierą jest zazwyczaj
mur stawiany pomiędzy studentem a profesorem, gdzie student chce uniknąć bliskiego kontaktu, ponieważ może czuć się zagrożony. Przyczynę dystansowania można
upatrywać również w odmiennym celu. Tu właśnie rodzi się problem, a mianowicie:
kompletny brak komunikacji na rzecz realizowania wspólnego celu. Na zajęciach ze
strony studenta występuje całkowity brak zaangażowania. Być może uczestnicy zajęć
chcieli namalować siebie w relacji kooperacyjnej, a jednak ich prace przedstawiały relację dystansującą się przestrzennie. Wynika z tego, iż podświadomie mogli odczuwać
lęk przed profesorem bądź nie byli gotowi do wspólnego osiągnięcia celu.
Typ dystansujący się tematycznie (ryc. 2) został nakreślony przez 15 osób. Na
rysunkach widoczna jest relacja profesor – student. Obydwie postacie narysowane
są na równi, ale nie patrzą na siebie. Każdy z nich ma w sobie zawarty temat, ale nie
jest to chęć zaczerpnięcia wiedzy od profesora, tylko znalezienia wspólnego tematu
np.: „łowienie ryb”. Na kilku rysunkach przedstawiających studenta narysowana jest
kobieta. Pokazana jest ona jako atrakcyjna, uśmiechnięta osoba, która nie jest zainte-

Bariery kreatywności w nauczaniu akademickim

137

resowana profesorem jako tym, który przekazuje wiedzę, tylko nim jako mężczyzną.
Profesor jest zobrazowany w sposób wyidealizowany: ma wyglądać, a nie uczyć, i być
blisko – tworzyć relację kobiety z mężczyzną. Przykładem tego jest jeden rysunek,
na którym profesor jest pochylony nad studentką i trzyma ją za ramię. Ubrany jest
szykownie i wygląda na atrakcyjnego mężczyznę w średnim wieku. Ona zaś ma smutną minę, ale jej ubiór i makijaż (czerwone usta) nie pasują do osoby przygnębionej.
Choć wydaje się, że rysunek przedstawia sytuację, w której profesor ją pociesza, to
poprzez jej wygląd można wyczytać, że ona nie potrzebuje pocieszenia typu: „dasz
sobie radę”, „jesteś inteligentna, na pewno zdasz ten egzamin”, tylko chce po prostu
bliskości mężczyzny. Rycina 2 zdaje się sugerować, że studentka oczekuje raczej uwagi i podziwu jako kobieta ze strony profesora. Może brakuje jej relacji z ojcem lub
szuka kogoś, kto potrafi się nią zaopiekować.

Ryc. 2. Relacja dystansowania się tematycznie
Źródło: badania własne.

Typ dystansujący się poprzez wchodzenie w ,,słabość i bezradność” (ryc. 3)
charakteryzuje się tym, że osoba studenta przedstawiona jest jako niewielka postać,
natomiast postać profesora jest ewidentnie większa. Wynika z tego, iż studenci postrzegają wykładowcę jako silną osobę, która ma nad nimi władzę, oraz pokazują
swoją bezradność i obawę, że nie są w stanie przyswoić wiedzy przekazywanej podczas wykładów, z góry skazując się na niepowodzenie. Studenci demonstrują strach
przed opinią i zdaniem wykładowcy. Są przekonani, że wszystko, co robią, jest złe.
Zamykają się w sobie, nie starając się udowodnić, że są zdolni do pokonania postawionych barier. Z góry skazują się na porażkę, wymuszając przy tym współczucie
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i zrozumienie innych. Przykładem może być rysunek, na którym została przedstawiona papuga, a przy niej mała, szara myszka wypowiadająca słowa: „Ja też chcę być taka
piękna, duża i kolorowa”. W głębi duszy student chce dorównać profesorowi, jednak
w rzeczywistości nie wyraża chęci współpracy. Ma on nadzieję, że sukcesy przyjdą
same, bez nadmiernego wysiłku.

Ryc. 3. Typ dystansujący się poprzez wchodzenie w „słabość i bezradność”
Źródło: badania własne.

Przeglądając i analizując zebrane 23 prace, które są wliczone w kategorię typu
kooperacyjnego, można dostrzec pewnego rodzaju podobieństwo i wspólne cechy. Wiele rysunków przedstawia postacie profesora i studenta na równym poziomie. Żadna z postaci nie wyróżnia się charakterystycznymi cechami wyższości czy
dominacji nad drugą osobą. Rysunki są namalowane różnymi kolorami, co może
obrazować uczucia autorów prac, które rodziły się podczas malowania. Była to pewność siebie i przekonanie do trafności swoich myśli. Na wielu rysunkach pojawia
się motyw podania ręki, który mówi o tym, że studenci będący autorami prac typu
kooperacyjnego chcą nawiązać dobry kontakt z profesorem. Nie są oni typami szarej
myszki chowającej się w rogu czy ciemnym kącie tylko po to, by jakoś przez te studia
przebrnąć, zapominając o właściwym celu uczęszczania na uczelnię. Starają się być
aktywni, biorą czynny udział w wykładach, bo chcą skorzystać z tego, co mają. Autorzy dali też do zrozumienia, że sami również mają wkład w edukację. Nawiązując
dobry kontakt z wykładowcą, studenci przekraczają granicę, stereotypową barierę
nauczyciel – uczeń, gdzie profesor jest jednostką nadrzędną w relacji dwóch osób.
Można śmiało stwierdzić, że osoby, które narysowały rysunki obrazujące współpracę nauczyciela z uczniem (ryc. 4), potrafią się dobrze komunikować z profesorem.
Natomiast osoby, które nie utożsamiały się z typem kooperacyjnym, mają problem
komunikacyjny z wykładowcą.
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Ryc. 4. Typ relacji kooperacyjnej
Źródło: badania własne.

Poniżej zamieszczono rycinę 5 (Typy relacji student – profesor), na której przedstawiono procentowy udział poszczególnych typów w grupie studentów uczęszczających na zajęcia z przedmiotu podstawy psychologii.

Ryc. 5. Typy relacji student – profesor
Źródło: opracowanie własne.
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Na podstawie danych stwierdzono, że największą grupę studentów (43%) stanowią osoby dystansujące się przestrzennie. W drugiej co do wielkości grupie (22%)
znaleźli się studenci typu kooperacyjnego. Jest ich nieznacznie więcej niż studentów
dystansujących się poprzez wchodzenie w „słabość i bezradność” (21%). Osób, które
dystansują się tematycznie, jest najmniej (14%).
Z tych pobieżnych badań można również wysnuć wniosek, że ponad dwa razy
więcej studentów (46%) deklaruje gotowość do współpracy, niż wynika to z ich
niewerbalnej komunikacji wyrażonej przez rysunek. Nasuwa się zatem wniosek, że
studenci zdają się nie zauważać tworzonej przez siebie bariery przestrzennego dystansowania się. Również wyżej wspomniana część osób dystansujących się poprzez
wchodzenie w „słabość i bezradność” nie zauważa tworzonej przez siebie bariery.
Przedstawienie relacji w takim klimacie może być związane z wieloletnim funkcjonowaniem w tradycyjnym modelu nauczania, gdzie nie doświadczano prawdziwie
partnerskiej relacji we współpracy z nauczycielem.
Moje badania nad rodziną (Szopiński, 2007a) dowodzą, iż jakość funkcjonowania
rodziny generacyjnej ma bardzo istotne znaczenie dla dynamiki jednostki w świecie
zewnętrznym lub jej wewnętrznych blokad. Nie ulega wątpliwości, że blokady psychiczne powstałe w rodzinie muszą ujawnić się również na sali wykładowej.
Ciekawą obserwacją jest również to, że 42% osób nie podpisało swoich prac zgodnie z poleceniem prowadzącego zajęcia. Niepodpisane prace znajdowały się w każdej
z grup, najmniej jednak było ich w grupie rysunków, które zostały przypisane do
kategorii typu kooperacyjnego. Rozumienie i spełnianie poleceń szefa to przecież
specyficzny znak współpracy.

PODSUMOWANIE
Proponując studentom na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat malowanie relacji
profesor – student, obserwuję pewne zmiany w tej relacji. Przed dwudziestoma laty
wielu studentów przedstawiało monstrualnie wielkiego profesora, deprecjonując
własną osobę (ryc. 5). Obecnie zniknęły takie obrazy, a pojawiają się te waloryzujące
swoje zdanie. Studentowi nie wystarcza informacja o jego wiedzy wyrażona stopniem, domaga się dodatkowego wyjaśnienia od profesora, pisząc: „Są wśród studentów także osoby, które będą pisały egzamin poprawkowy i chciałyby wiedzieć, co
spowodowało, że nie zdały egzaminu lub też uzyskały niskie stopnie”.
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Ryc. 6. Układ ilustrujący autodeprecjację studenta w relacji z profesorem
Źródło: badania własne.

Podobną tendencję zauważyłem również u ludzi już pracujących zawodowo, uczestnicząc w międzynarodowych konferencjach w Monachium i Jerozolimie. Eksplorując
relację z mistrzem u tych ludzi, zauważyłem jakąś nieuświadomioną niechęć i obronę
przed autorytetem (ryc. 6, 7). Można odnieść wrażenie, że autorzy rysunków nie poszukują inspiracji na zewnątrz, ale zachowują się tak, jakby byli samowystarczalni. Ten
mechanizm „równoważenia” partnera interakcji daje się również zauważyć na rysunkach studentów ukraińskich.
Jeśli chcemy być ludźmi sukcesu, to jest nam potrzebne nasze pozytywne i optymistyczne nastawienie do siebie i świata oraz do innych ludzi połączone z wytrwałą
pracą wspieraną przez mentora (Stoeger, 2006). Poza komunikacją nie istnieje inne
narzędzie do realizacji naszych celów życiowych w ramach organizacji i większych
struktur społecznych. Nasuwa się tu refleksja jakoby w dobie wielkich technicznych
możliwości w sposobach komunikowania się, opanowywanych coraz lepiej, kurczyła
się i malała nasza umiejętność komunikowania się twarzą w twarz.

Ryc. 7. Brak gotowości do wchodzenie w jakąkolwiek relację
Źródło: badania własne.

Ryc. 8. Relacja ukierunkowana na „równoważność”
Źródło: badania własne.
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Najwspanialsze wyposażenie techniczne i rozbudowane struktury pozostaną martwe i nieużyteczne, jeśli nie zostaną ożywione skuteczną, respektującą różnice komunikacją międzyludzką. Istnieje rozpowszechnione przekonanie, że Titanic rozbił
się o górę lodową. Dokumentalny film Niezatapialny Titanic pokazuje, że zabrakło
elementarnej komunikacji między marynarzami na „bocianim gnieździe” z tymi
z mostka kapitańskiego w sprawie wypożyczenia lornetek.
Jeśli więc zależy nam na skutecznym wprowadzaniu wartościowych zmian we
własnym życiu lub w zarządzanej organizacji, to w sposób świadomy możemy wybrać program pozytywny – rozwijać w sobie określone cechy osobowościowe: ukierunkowywać się na przyszłość (Landau i in., 2012), rozwijać wiarę w możliwość
realizacji własnych celów, wytrwale do nich dążyć i szukać siły przede wszystkim
w sobie (Cikszentmihalyi, 2002). Trening interpersonalny lub różnego rodzaju
warsztaty psychologiczne umożliwiają rozwijanie takich właśnie cech i likwidują bariery ograniczające potencjał wewnętrzny (Szopiński, 2007b, c). Tego wspaniałego
uczucia doświadczam wielokrotnie wraz z współuczestnikami moich warsztatów.
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BARIERY KREATYWNOŚCI
W NAUCZANIU AKADEMICKIM

Słowa kluczowe: relacja student – profesor, bariery, wspólny cel, Żywe uczenie
Streszczenie: W ostatnich latach w Polsce gwałtownie wzrósł wskaźnik scholaryzacji. Rodzi
się zatem pytanie o jakość nauczania. Relacja student – profesor zdaje się być tu ważnym
wskaźnikiem. Dla uchwycenia tego problemu zaproponowano 109 studentom namalowanie
ich relacji z profesorem. Tylko 22% studentów przejawiało tendencje kooperacyjne. Inni,
poprzez tworzenie dystansu fizycznego, ucieczkę od tematu, przyjmowanie roli małej dziewczynki, nie byli zainteresowani współpracą w realizacji wspólnego celu. Identyfikowanie
„niewidocznych barier” może przyczynić się do wspierania bardziej kreatywnego nauczania
i przyszłej kariery.
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CREATIVITY BARRIERS IN ACADEMIC TEACHING

Keywords: student – professor relationship, barriers, common goal, Living – Learning
Abstract: In recent years, the scholarisation rate has risen sharply in Poland. Here a question
arises about the quality of teaching. The student-professor relationship seems to be an important indicator here. To capture this problem, 109 students were asked to paint their relationship with the professor. Only 22% of students exhibited cooperative tendencies. Others,
by creating a physical distance, escaping from the subject, accepting the role of a small girl
escaped from cooperation in achieving a common goal. Identifying “invisible barriers” can
help to promote more creative teaching and future careers.

Bożena Dusza*

WSPÓŁPRACA NAUCZYCIELI Z RODZICAMI –
PERSPEKTYWA NAUCZYCIELI
(RAPORT Z BADAŃ PRZEPROWADZONYCH
WŚRÓD NAUCZYCIELI KLAS GIMNAZJALNYCH)

P

rzedmiotem badań, których wyniki prezentuję w niniejszym tekście, uczyniłam
współpracę z nauczycieli z rodzicami. Badania przeprowadzono wśród nauczycieli uczących klasy gimnazjalne. Był to zabieg celowy – interesowało mnie, jak przebiega współpraca z rodzicami adolescentów w sytuacji zwiększającej się autonomii
i samodzielność dzieci (Oleszkowicz, Senejko, 2013).
Obecność rodziców w szkole i ich zaangażowanie w pracę szkoły jest koniecznością niepodlegającą dyskusji, uregulowaną prawnie (zob. Dz.U. 2017 Nr 0, poz. 59).
Pytanie dotyczy tego, w jaki sposób organizować współpracę z rodzicami, by rzeczywiście stała się ona źródłem satysfakcji dla rodziców, wsparciem dla nauczycieli, a jej
rzeczywistym beneficjentem były dzieci. Bliskie relacje szkoły z rodzicami powinny
stać się istotą filozofii funkcjonowania szkoły. „Pozyskanie rodziców do współpracy to ważny krok zwiększający możliwość oddziaływania na uczniów. To rozbudowanie ich możliwości. To niekiedy warunek, by w ogóle chcieli chcieć i by w tym
chceniu wytrwali i osiągali dobrze zaplanowane sukcesy” (Kordziński, 2017, s. 44).
J. Bielecka-Prus, pisząc o transmisji kultury w rodzinie i szkole w oparciu o teorię
B. Bernsteina, podkreśla, iż relacja pomiędzy rodziną dziecka a instytucją edukacyjną
jest kluczowa dla powodzenia edukacyjnego dziecka. Jeśli rodzice zaakceptują szkołę
(z jej znaczeniami, językiem, regułami, wartościami itp.), a dziecko będzie przejawiać postawę zaangażowania, to najprawdopodobniej uniknie problemów w nauce.
„O sukcesie edukacyjnym nie decydują (wyłącznie – uzup. B.D.) psychiczne właściwości jednostek, ale stosunek rodziny do kultury szkoły oraz sama szkoła z obowiązującymi w niej regułami” (Bielecka-Prus, 2010, s. 310). W przypadku jakiegokolwiek
rozdźwięku pomiędzy domem a szkołą trudno o powodzenie edukacyjne dziecka.
W znakomitej książce Kreatywne szkoły. Oddolna rewolucja, która zmienia edukację Ken Robins (2015, s. 258 i n.) przytacza przykłady dobrych praktyk współpracy rodziców i szkoły w Stanach Zjednoczonych. Największą i najstarszą organizacją
zrzeszającą miliony rodziców i nauczycieli jest PTA (National Parent-Teacher Asso-
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ciation, National PTA) to, zdaniem autora, wzorowo działające stowarzyszenie na
rzecz takiego zaangażowania rodziców w naukę, które pozwala lepiej rozwijać się
dzieciom, opracowało „Standardy partnerstwa rodzin i szkół”. Wśród nich wymienia
się: efektywną, regularną komunikację pomiędzy nauczycielami i rodzicami; wspieranie sukcesu uczniów w szkole i w domu; zapraszanie członków rodzin wszystkich
uczniów do społeczności szkoły – każdy w szkole jest mile widziany; stawanie po
stronie każdego dziecka; dzielenie władzy – członkowie rodzin i pracownicy są partnerami w decydowaniu o ważnych sprawach dotyczących uczniów oraz współpraca
z lokalną społecznością, by dawać uczniom większe możliwości uczenia się poprzez
wykorzystanie „zasobów” tkwiących w środowisku lokalnym.
W kontekście „dobrych praktyk” szkół zagranicznych warto przyjrzeć się współpracy rodziców i nauczycieli w rzeczywistości reformowanej polskiej szkoły, tym
bardziej że nawet pobieżna analiza popularnych artykułów dotyczących tej tematyki
nie nastraja optymistycznie; sugeruje, że jest to obszar trudny, wręcz znienawidzony
przez nauczycieli. Świadczą o tym również przykładowe tytuły pozycji w literaturze:
Roszczeniowi, rozkapryszeni, przeklinani przez nauczycieli. Rodzice to największa zakała
szkoły (Wittenberg, Klinger, 2016), 10 typów rodziców, którzy doprowadzają nauczycieli do szału (Wrona, 2016), Nauczyciel, prześladowca rodziców (Hadaj, 2013) itp.

WYNIKI BADAŃ
Badania metodą sondażu diagnostycznego, z wykorzystaniem ankiety własnej konstrukcji, przeprowadzono wśród podkarpackich nauczycieli (N = 141) uczących w klasach gimnazjalnych. W większości byli to nauczyciele pracujący w szkołach miejskich,
o stażu powyżej 16 lat. Zdecydowaną większość stanowiły kobiety (77%), głównie nauczyciele dyplomowani (70%) deklarujący stałe dokształcanie zawodowe (86%). Celem badań było rozpoznanie funkcjonowania szkół w aspekcie współpracy nauczycieli
z rodzicami. Problem główny sprowadzono do pytania: jak kształtuje się współpraca
nauczycieli z rodzicami w opinii nauczycieli uczących w klasach gimnazjalnych?
Badani nauczyciele deklarują, iż w ich szkołach corocznie odbywa się 4-5 spotkań ogólnych z rodzicami (wywiadówki) oraz 4 dni konsultacji indywidualnych dla
rodziców, co zdaniem niemal wszystkich badanych (98%) jest wystarczające. Jeżeli
chodzi o frekwencję rodziców na spotkaniach ogólnych, tylko co czwarty badany
szacuje, że na wywiadówkach pojawia się ponad 90% rodziców. Pozostali określają
rodzicielską frekwencję na około 70% (ponad połowa badanych) i około 50% (blisko co piąty badany).
Wprowadzenie dziennika elektronicznego w większości szkół, w których pracują badani nauczyciele, nie wpłynęło na zmniejszenie liczby wywiadówek w szkole,
jedynie co 5 badany deklaruje, że liczba ta zmniejszyła się. Zdecydowana większość
nauczycieli nie zauważyła też, by wprowadzenie e-dziennika miało wpływ na obniżenie frekwencji na spotkaniach ogólnych dla rodziców. Jedynie co piąty badany
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nauczyciel zauważa taką tendencję. Zdaniem nauczycieli obserwowana jest mniejsza
frekwencja rodziców na indywidualnych konsultacjach dla rodziców, co wiążą z pojawieniem się dziennika elektronicznego. Badani w większości (77%) pozytywnie oceniają pojawienie się dziennika elektronicznego, dla 10% badanych jest to obojętne.
Na ryc. 1 pokazano preferencje nauczycieli i rodziców (w opinii nauczycieli) co do
sposobu wzajemnych kontaktów (wyniki w %).

Ryc. 1. Rodzaje preferowanych form kontaktów pomiędzy nauczycielami i rodzicami
w opinii nauczycieli (%)
Źródło: badania własne.

Jak wynika z analizy danych, preferencje obu grup nieco się różnią. W opinii
badanych nauczycieli zdecydowana większość rodziców preferuje spotkania ogólne,
w przeciwieństwie do nauczycieli, którzy wybierają indywidualne konsultacje. Co
ciekawe, dziennik elektroniczny zdaniem badanych ma więcej zwolenników wśród
rodziców niż wśród nauczycieli.

TRUDNE SPOTKANIA
W pytaniu otwartym poproszono badanych nauczycieli o określenie rodzaju kontaktu z rodzicami, który uznają za najtrudniejszy, oraz o uzasadnienie odpowiedzi.
Odwołując się do wyników zamieszczonych na ryc. 1, nie dziwi fakt, że najtrudniejsze dla większości badanych nauczycieli (którzy odpowiedzieli na pytanie otwarte) są
wywiadówki (40% wypowiedzi). Przyczyn tego faktu badani upatrują w tym, że na
wywiadówkach poruszanych jest zbyt dużo tematów, co sprawia, że nie można się
w nie zagłębić. Trudno jest dotrzeć do każdego rodzica indywidualnie, wskazują też
na anonimowość i związane z nią rozproszenie odpowiedzialności oraz większą konfliktowość rodziców w dużej grupie. Ponadto stresuje ich konieczność prowadzenia
zebrań z rodzicami.
Dla co piątego badanego trudne są spotkania indywidualne. Trudność tę upatrują
w roszczeniowej postawie rodziców, braku zrozumienia przez rodziców specyfiki pra-
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cy szkoły. Przede wszystkim jednak zdaniem nauczycieli rodzice nie wierzą w wady
dziecka, podają nieprawdziwe informacje, trudne jest też to, że nierzadko istnieje
konieczność poruszenia spraw rodzinnych. Problematyczna dla badanych nauczycieli
jest też bierność i obojętność rodziców, zbyt późne informowanie o problemach oraz
pośpiech, brak czasu dla nauczyciela na omówienie problemu.
Nieliczni badani nauczyciele twierdzą, że trudność sprawia im kontakt telefoniczny czy za pośrednictwem e-maila, głównie z tego powodu, że nie mogą obserwować
reakcji niewerbalnych rodzica, jego emocji.

TRUDNE SPRAWY
Zapytano też nauczycieli, jakie tematy jest im najtrudniej poruszać w rozmowach
z rodzicami. Wśród najczęściej wymienianych znalazły się następujące (podaję w kolejności od najczęściej wymienianych):
• problemy wychowawcze z zachowaniem dziecka w szkole, ponieważ rodzice
nie przyjmują do wiadomości informacji o niewłaściwym zachowaniu ich
dziecka, bagatelizują je, „zasłaniają się orzeczeniami”;
•

sprawy intymne, dojrzewanie, higiena, bo są to tematy drażliwe, wstydliwe,
osobiste – w tym przypadku za trudne uznali je nauczyciele-mężczyźni;

•

dotyczące sytuacji rodzinnej ucznia, finansów, bo uważają że poruszanie takich spraw jest drażliwe, dotyczy intymnych sfer życia;

•

problemy w nauce – tematy te są trudne ponieważ rodzice zdaniem badanych nauczycieli mają wygórowane ambicje, obwiniają nauczycieli, „ślepo
wierzą uczniowi”, rodzice nie mają kontroli nad dziećmi;

•

dotyczące reformy edukacji, bo „nie mam na nią wpływu”;

•

innych nauczycieli, sytuacji konfliktowych pomiędzy nauczycielem a uczniem,
nie wiedzą, jak mają reagować, kiedy pojawiają się negatywne komentarze,
twierdzą, że trudno jest im o obiektywizm.
Nie brakowało też stwierdzeń (18 odp.), że nie ma takich tematów: „Nie ma dla mnie
tematów trudnych. Z moimi rodzicami zawsze mogę otwarcie i szczerze porozmawiać”.
Badanym nauczycielom postawiono też pytanie o miejsce, w jakim najczęściej odbywają się indywidualne spotkania z rodzicami. Większość badanych (78%) deklaruje, iż odbywa takie spotkania w salach lekcyjnych. Miejscem takich rozmów są też:
pokój nauczycielski (27%), zaplecze/kantorek (22%). Niepokoić może fakt, że blisko
co piąty badany deklaruje, iż takie rozmowy odbywają się na korytarzu szkolnym,
co niewątpliwie nie jest okolicznością sprzyjającą prowadzeniu normalnej rozmowy,
nie mówiąc już o rozwiązaniu problemu, osiągnięciu porozumienia czy poruszaniu
spraw osobistych, trudnych.
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BARIERY W RELACJACH
Co przeszkadza w efektywnej współpracy w relacji nauczyciel – rodzic? W badaniach,
których wyniki prezentuję, to pytanie również miało charakter otwarty. Wśród przyczyn wymienianych przez badanych nauczycieli są przede wszystkim cechy rodziców,
którzy nie angażują się w życie szkoły; są roszczeniowi, odpowiedzialność za problemy dziecka i ich rozwiązanie przerzucają na szkołę i nauczyciela; są negatywnie
nastawieni wobec szkoły i nauczyciela, którego autorytet podważają; cechuje ich brak
obiektywizmu i niedopuszczanie do świadomości negatywnych informacji o dziecku;
postawy braku szacunku wobec nauczyciela; niekonsekwentne postępowanie wobec
dziecka, postawy ochraniające dziecko.
Kolejną identyfikowaną przez badanych barierą w relacjach są „defekty” komunikacyjne wynikające z rozbieżności informacji o faktach, braku szczerości; wystarczającej liczby kontaktów twarzą w twarz pomiędzy nauczycielem a rodzicem.
Nieliczni z badanych nauczycieli zauważają, że uczniowie w wieku gimnazjalnym
nie chcą zaangażowania rodziców: „W gimnazjum dzieci niechętnie widzą swoich
rodziców w szkole, na dyskotekach, wycieczkach. W tym wieku uczniowie wolą widzieć swoich rodziców w roli żandarmów kontrolujących wyniki w nauce niż partnerów do wspólnej zabawy” (wypowiedź jednej z badanych).

DZIAŁANIA NAUCZYCIELA ZACHĘCAJĄCE
RODZICÓW DO WSPÓŁPRACY
Badanych nauczycieli zapytano o działania, jakie podejmują, by zachęcić rodziców
do współpracy. Pytanie to również miało charakter otwarty. Poza nielicznymi badanymi nauczycielami, którzy nie podejmują takiej aktywności, bo „nie ma takiej
potrzeby, rodzice sami wychodzą z inicjatywą” bądź też nie zachęcają, wychodząc
z założenia, że rodzic ma taki obowiązek, pozostali podejmują różnorodne kroki.
Przede wszystkim wystosowują różnorodne zaproszenia (1/3 badanych) (na uroczystości, wspólne projekty, wywiadówki), w czym niezastąpiony stał się dziennik elektroniczny. Ponadto nauczyciele podkreślają wagę dobrej komunikacji z rodzicami:
„często rozmawiam indywidualnie z rodzicami i zachęcam do współpracy” (co piąta wypowiedź tego typu); „natychmiast informuję o problemach”; „informujemy
o tym, co dzieje się w szkole na stronie www, poprzez dziennik, portal społecznościowy”; rozpoznają potrzeby rodziców poprzez badania ankietowe; organizują spotkania
o charakterze mniej formalnym, „przy kawie i herbacie”. Stosowane są też różne formy gratyfikacji (20% wypowiedzi tego typu). Aktywni rodzice nagradzani są poprzez
dyplomy, listy gratulacyjne, pochwały na spotkaniach ogólnych. Przewidziane są też
formy gratyfikacji dla ich dzieci w postaci plusów, podniesienia oceny z zachowania
(10% badanych).
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OCZEKIWANIA NAUCZYCIELI
Ważnym aspektem współpracy są oczekiwania i potrzeby, jakie mają nauczyciele w obszarze współpracy z rodzicami. W tym przypadku ponownie zastosowano
pytanie otwarte. Zdecydowanie przeważają wypowiedzi związane z oczekiwaniami
większej aktywności, zaangażowania, zainteresowania i inicjatywy ze strony rodziców (40% badanych). Nieliczni twierdzą, że niczego nie oczekują, bo ich oczekiwania są spełnione. Pozostałe można podzielić na kilka grup (wymieniam w porządku
od najczęstszych).
Pierwsza z nich dotyczy zmiany stosunku rodziców wobec nauczycieli. Nauczyciele oczekują większej szczerości i otwartości rodziców; zrozumienia i akceptacji ich
działań, z czym związane jest zaufanie i niepodważanie autorytetu nauczyciela. Ponadto nauczyciele oczekiwaliby większej kultury zachowań ze strony rodziców.
Kolejną grupą są oczekiwania nauczycieli wobec relacji rodziców z ich własnymi
dziećmi. Chodzi o zainteresowanie problemami/postępami dziecka; odpowiednie
reagowanie na niepokojące sygnały zgłaszane przez nauczycieli; podjęcie odpowiedzialności za wychowanie i kształcenie dziecka; konsekwentne zachowanie rodzica
względem dziecka i realizowanie ustaleń, a także motywowanie dzieci do nauki.
Trzecia dotyczy obszaru komunikacji nauczyciel – rodzic. Przede wszystkim nauczyciele życzyliby sobie częstszego kontaktu z rodzicami dzieci mających problemy
szkolne; korzystania z e-dziennika; otwartego informowania o problemach dziecka;
chęci dialogu i współpracy ze strony rodziców przy rozwiązywaniu problemów.
Ostatnią grupą są oczekiwania „organizacyjne”. Dotyczą pomocy w organizacji
wycieczek, imprez szkolnych i klasowych; zaangażowania w drobnych pracach remontowych. Przy czym nauczyciele chcieliby, by w życie klasy angażowała się większa
grupa rodziców, nie tylko „trójka klasowa”.
Pomimo trudności i barier deklarowanych przez badanych, o których pisano wyżej, większość badanych nauczycieli (57%) dobrze ocenia swoją współpracę z rodzicami, tylko 16% ocenia ją dostatecznie, pozostali są z niej bardzo zadowoleni.

WNIOSKI
Uderzający w przedstawionych wynikach badań jest fakt, że wszelkie niedociągnięcia, ale także oczekiwania nauczyciele sytuują poza sobą. Nie zaznaczają, że usterki
w relacjach z rodzicami mogą wynikać np. z ich braku kompetencji komunikacyjnych, braku przygotowania czy w końcu cech osobowościowych. Konsekwencją takiego postrzegania relacji z rodzicami jest zaniechanie prób ich poprawienia
ze względu na identyfikowany brak wpływu na tę sferę pracy szkoły. Hipotetycznie można założyć, że taka postawa związana jest z zewnętrznym umiejscowieniem
poczucia kontroli, które jak wskazują badania (Reykowski, 1986; Moczydłowska,
1998, 2005), jest istotnym czynnikiem warunkującym aktywność zawodową. Lu-
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dzie z wewnętrznym poczuciem kontroli sprawniej radzą sobie z sytuacjami problemowymi. Zdaniem Reykowskiego (1986) umiejscowienie poczucia kontroli można
z jednej strony traktować jako cechę osobowości, podobnie jak poczucie własnej
wartości czy tożsamość. Z drugiej strony jest mechanizmem poznawczym wynikającym z uprzednich doświadczeń jednostki, które wbudowuje ona we własne definicje
sytuacji (Zemło, 2003). Wpływają one na ocenę aktualnych i zamierzonych działań.
Umiejscowienie poczucia kontroli jest na tyle trwałe, że różnicuje zachowania ludzi
i ich oczekiwania. Stąd też przekonanie nauczycieli, że „rodzice są roszczeniowi, bierni itp.” rodzić może przeświadczenie o czekającym niepowodzeniu i braku wpływu
na budowanie lepszych relacji z rodzicami. Dzieje się tak dlatego, gdyż podstawowym
elementem definiowania sytuacji jest partner interakcji (Hałas, 1991), jego emocje,
postawa, gesty, przypisywane mu motywacje. Definicje te stają się „zasobem wiedzy
podręcznej” (Schutz za: Hałas, 2006; Zemło, 2003). Zawierają się w niej uprzedzenia i stereotypy. Ma ona charakter przepisu, którego ludzie używają, by radzić sobie
w sytuacjach życia codziennego, do rozwiązywania problemów o charakterze praktycznym. Z czasem definicje te ulegają typizacji, ludzie nie definiują sytuacji na nowo,
ale używają „schematów typizujących” (Berger, Luckmann, 1983, s. 64). Schematy
te dotyczą postrzegania innych ludzi, ich „typów”, przebiegu „typowych” sytuacji
w życiu codziennym. Daje to w pewnym sensie poczucie bezpieczeństwa, pozwala na
przewidywanie zachowań ludzi w danych okolicznościach.
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WSPÓŁPRACA NAUCZYCIELI Z RODZICAMI –
PERSPEKTYWA NAUCZYCIELI
(RAPORT Z BADAŃ PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD
NAUCZYCIELI KLAS GIMNAZJALNYCH)

Słowa kluczowe: rodzic, nauczyciel, szkoła, współpraca szkoły z rodzicami
Streszczenie: Przedmiotem badań, które prezentuję w niniejszym tekście, uczyniłam współpracę nauczycieli z rodzicami adolescentów. Badania prowadzono wśród nauczycieli klas
gimnazjalnych (N = 141). Wyniki badań koncentrują się wokół preferowanych form kontaktu nauczycieli z rodzicami, trudności i barier, jakie napotykają oni w tym obszarze. Badani
nauczyciele określali też działania, jakie podejmują, by zachęcić rodziców do współpracy ze
szkołą, oraz oczekiwania, jakie mają wobec rodziców. Tylko 27% badanych bardzo dobrze
ocenia swoją współpracę z rodzicami. Jednocześnie źródeł wszelkich niedociągnięć nauczyciele szukają poza własną pracą i kompetencjami.

Współpraca nauczycieli z rodzicami – perspektywa nauczycieli...

155

TEACHER – PARENT COOPERATION –
TEACHER’S PERSPECTIVE
(REPORT FROM THE SURVEY AMONG
TEACHERS OF JUNIOR HIGH SCHOOLS)

Keywords: teacher, parent, cooperation between school and parents, school
Abstract: The subject of the research I am presenting in this text was cooperation between
teachers and the parents of adolescents. The research was conducted among teachers of lower
secondary schools (N = 141). The research results focus on the preferred forms of contact
between teachers and parents, difficulties and barriers encountered in this area. Teachers surveyed also identified actions taken to encourage parents to cooperate with the school and
their expectations towards parents. Only 27% of respondents rated their cooperation with
parents as very good. At the same time, they are looking for sources of any shortcomings
beyond their own work and competences.
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BŁĘDY WYCHOWAWCZE POPEŁNIANE PRZEZ
RODZICÓW I ICH ROLA W KSZTAŁTOWANIU
ROZWOJU DZIECKA

O

d tysiącleci rodzina jest podstawowym środowiskiem społecznym, w jakim powstaje człowiek – w sensie biologicznym oraz psychologicznym. Doświadczenia
wyniesione z domu rodzinnego wywierają niezatarty wpływ na całe życie człowieka.
Poszukując odpowiedzi na pytania: „Jaki jest człowiek”? czy też „Dlaczego funkcjonuje w określony sposób?”, odwołujemy się do historii jego życia nierozerwalnie
związanej z rodziną pochodzenia. Podatność dziecka w wieku wczesnoszkolnym na
recepcję wzorców oraz wartości jest bardzo wysoka.
Modele funkcjonowania rodziny skupiają się na wzorcach interakcji, rządzonych
przez reguły występujące w rodzinie. Efektywna rodzina to ta, w której ustalone wzory interakcji umożliwiają wykonywanie jej zadań za pomocą sposobów, które kształtują społeczne, fizyczne i psychiczne samopoczucie członków rodziny. Nieefektywną
rodzinę charakteryzują wzory interakcji, które utrudniają zdolność do zarządzania
podstawowymi zasadami. Znaczenie i siła kontekstu rodziny są oczywiste, gdy dokonuje się analizy zróżnicowanych zachowań i uczuć przejawianych przez jej członków.
Procesy odczuwania, myślenia i działania zachodzą w sposób wyznaczany przez rolę
i pozycję w systemie (Plopa, 2011, s. 45).
W rozważaniach z zakresu błędów wychowawczych popełnianych przez rodziców
zasadne wydaje się być zwrócenie uwagi na postawy rodzicielskie rozumiane jako
całościowa forma ustosunkowania rodziców (osobno matki, osobno ojca) do dzieci
(Rembowski, 1972). Podobne stanowisko w literaturze psychologicznej przyjmuje
Maria Ziemska, definiująca postawę rodzicielską jako w pewnym stopniu nabytą
i utrwaloną strukturę poznawczo-dążeniowo-afektywną, która ukierunkowuje zachowanie rodziców wobec dziecka (Ziemska, 2009).
Postawy rodzicielskie zawierają trzy komponenty: uczuciowo-motywacyjny, poznawczy oraz behawioralny. Pierwszy odzwierciedla się w wypowiedzi, tonie oraz
sposobie ekspresji; drugi w formie poglądu na dziecko – zawiera m.in. ocenę jego
zachowania; ostatni przejawia się w zachowaniu rodzica wobec dziecka (rozwiązywa*
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nia zaistniałych problemów, sposób traktowania dziecka, stosowanie nagród i kar itp.
(Rembowski, 1972; Ziemska, 2009). Postawy mogą różnić się kierunkiem lub siłą
w przejawianiu przez rodziców tendencji do negatywnego lub pozytywnego reagowania na dziecko. Z postawami pozytywnymi wiążą się działania zaangażowane,
które charakteryzują się dużą inwencją i dynamiką, chęcią do działania dla dobra
dziecka. Z postawami negatywnymi związane są negatywne reakcje wobec dziecka
przejawiające się w różnych rodzajach agresji, takiej jak złośliwe uwagi, ośmieszanie,
dość częste stosowanie kar fizycznych lub w formie unikania kontaktów z dzieckiem,
nieinteresowaniu się jego problemami, zaniedbywaniem. Błędy wychowawcze, które
stanowią przedmiot prezentowanych badań, wynikają niejednokrotnie z niewłaściwej postawy przyjętej przez rodziców.

KLASYFIKACJA BŁĘDÓW WYCHOWAWCZYCH ORAZ
KRYTERIA ICH WYODRĘBNIANIA
Błąd wychowawczy jest zdarzeniem, które zachodzi w konkretnej sytuacji wychowawczej oraz jest związane z zachowaniem wychowawcy w interakcji z wychowankiem. Według Antoniny Guryckiej: „jest to zachowanie, które stanowi realną
przyczynę (lub ryzyko) powstania szkodliwych dla rozwoju wychowanka skutków”
(Gurycka, 1990, s. 11-12).
Błąd wychowawczy można również rozpatrywać w kategoriach zaburzeń procesu
wychowawczego i wówczas poszukuje się jego źródeł w postawach wychowawców
mających nieodzowny wpływ na proces wychowania. A. Gurycka stwierdza, że błąd
wychowawczy możliwy jest do określenia poprzez analizę przebiegu sytuacji wychowawczych, zwłaszcza zaś interakcji między wychowankiem a wychowawcą. Zakłada,
iż wychowanie jest nasycone wieloma błędnymi sytuacjami, nie tylko wynikającymi
z wadliwych postaw wychowawczych (Gurycka, 1990, s. 11-12).
Jeśli za istotę wychowania uznamy przebieg zachodzących interakcji między wychowankiem a wychowawcą, równocześnie musimy zdać sobie sprawę z tkwiącego
w tej interakcji konfliktu. Partnerzy są z natury podmiotami swych działań. Wychowawca ma w tej interakcji pozycję w dużej mierze dominującą, ponieważ to on
dokonuje wyboru środków działań i celów oraz podnosi pełną odpowiedzialność za
to, co czyni.
Podstawowe rodzaje błędów wychowawczych zostały opisane na podstawie trzech
dwubiegunowych kryteriów, które opisują zachowania wychowawcy:
• ekstremalna emocjonalna akceptacja dziecka versus ekstremalne emocjonalne odrzucenie dziecka;
•

nadmierna koncentracja na dziecku oraz jego potrzebach versus nadmierna
koncentracja na sobie oraz swoich potrzebach;
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•

nadmierna koncentracja na zadaniu wykonywanym przez dziecko lub przecenianie versus niedocenianie wykonywania zadania przez dziecko (Pomykało, 2003, s. 409).
Źródła błędów wychowawczych tkwią zarówno w jego trwałych strukturach oraz
w regulacji własnych stosunków z otoczeniem, jak również w przyjmowaniu postaw
wychowawczych w warunkach i pewnych czynnikach sytuacyjnych. Wychowawcy
mogą cechować się różnymi strukturami osobowości, które warunkują pewne trwałe
skłonności oraz ustosunkowania wobec świata, ludzi oraz siebie samych, natomiast
niektóre z nich są skoncentrowane na tendencję popełniania błędów, np. brak wiary
w dobrą naturę człowieka, egocentryczne traktowanie dziecka oraz determinujące
podejrzliwość czy lękową postawę wobec własnych przekonań.
Wzorzec, według którego można analizować błędy wychowawcze, wg A. Guryckiej zawiera dziewięć podstawowych błędów:
1. Rygoryzm, który polega na bezwzględnym egzekwowaniu wykonywania
poleceń przez wychowanka, pedanterii i sztywności oceniania, stawianiu
dziecku bardzo dokładnie określonych wymagań, bez pozostawienia swobody, co wiąże się ze ścisłym kontrolowaniem i egzekwowaniem posłuszeństwa dziecka.
2. Agresja polegająca na ataku słownym, fizycznym lub symbolicznym, zagrażająca i poniżająca dziecko.
3. Hamowanie aktywności – wiąże się z zakazywaniem oraz przerywaniem aktywności własnej dziecka, co dokonuje się przez symboliczne lub fizyczne
zachowanie wychowawcy.
4. Obojętność – polega na dystansie, jaki przyjmuje wychowawca wobec wychowanka; obojętności wobec spraw dziecka, ale również przez okazywanie
braku zainteresowania jego aktywnością.
5. Eksponowanie siebie – koncentrowanie uwagi wychowanka na własnych
walorach, odczuciach wtórnych i aktualnych potrzebach dziecka, chęć imponowania, a także wyróżniania się, obrażanie się na dziecko.
6. Uleganie (bezradność) – polega na spełnianiu zachcianek dziecka oraz rezygnowaniu z wymagań mu postawionych, jak również w demonstrowaniu
własnej bezradności wobec wychowanka.
7. Zastępowanie (wyręczanie) – polega na wyręczaniu dziecka w jego działaniach, gdy wychowawca nie czeka na wyniki pracy dziecka, tylko zastępuje
go w działaniu oraz przyjmuje jego zadania i formy aktywności.
8. Idealizacja dziecka – utożsamianie się z nim jako najwyższym dobrem, bezustanne zajmowanie się wychowankiem i jego sprawami oraz wykonywanie
czynności zabezpieczających przed możliwym, nawet nie bezpośrednim nie-
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bezpieczeństwem, ale przed zachowaniem wychowanka niezgodnym z idealnym obrazem. Brak krytycyzmu, afektacja w stosunku do dziecka.
9. Błąd niekonsekwencji, który powoduje przechodzenie do zachowań
sprzecznych, np. agresja – uleganie, obojętność – rygoryzm, eksponowanie siebie – idealizacja dziecka czy rygoryzm – hamowanie aktywności itd.
(Gurycka, 1990, s. 75-76).
Spośród wymienionych błędów można, kierując się wymiarem ciepło – chłód
emocjonalny, wyróżnić błędy „ciepłe” (idealizacja dziecka, uleganie, zastępowanie)
oraz błędy „zimne” (agresja, rygoryzm, obojętność i hamowanie aktywności dziecka).
Biorąc pod uwagę kryterium zadaniowe, można wyróżnić błędy przecenienia zadań
dziecka (idealizacja, rygoryzm, agresja, zastępowanie, wyręczanie) oraz niedocenianie
zadań dziecka (obojętność, eksponowanie siebie, uleganie czy hamowanie aktywności dziecka) (Pomykało, 2003, s. 409).
Trudności związane z definicją oraz identyfikacją błędu wychowawczego związane
są z przyjęciem stanowiska, że błąd wychowawczy nie w każdej sytuacji jest realną
przyczyną niekorzystnych dla dziecka skutków, może jednak stanowić ich ryzyko.
Każdy rodzaj błędu wychowawczego ma swoją charakterystykę behawioralną oraz
charakterystykę obrazu dziecka w umyśle wychowawcy, który leży u podstaw określonego błędnego zachowania. Pozwala to na identyfikację błędów wychowawczych
w konkretnych sytuacjach. Gdy napotkamy zachowania poporządkowane danemu
rodzajowi błędu, możemy przewidywać prawdopodobieństwo oraz ryzyko niekorzystnych skutków (Gurycka, 1990, s. 91-92).

PRZEDMIOT PROWADZONYCH BADAŃ
Popełniane błędy wychowawcze stanowią pewnego rodzaju temat tabu. Przedmiotem badań uczyniono błędy wychowawcze popełniane przez rodziców. Poznawczym
celem badań było rozpoznanie błędów wychowawczych popełnianych przez rodziców uczniów klas wczesnoszkolnych. Główny problem badawczy sformułowano
w postaci pytania – jakie błędy wychowawcze najczęściej popełniają rodzice dzieci w wieku wczesnoszkolnym? Prowadząc badania, wykorzystano metodę sondażu
diagnostycznego, techniką badawczą była ankieta, narzędzie badawcze stanowił
autorski kwestionariusz ankiety. Badaniami objęto rodziców uczniów klas wczesnoszkolnych w szkołach podstawowych powiatu strzelińskiego: w gminie Borów,
Kondratowice oraz Strzelin. Grupa badanych składała się ze 100 osób – 56 kobiet
i 14 mężczyzn.
Ważnym społecznie celem okazało się być wzbogacenie wiedzy rodziców w zakresie popełnianych błędów wychowawczych oraz uświadomienie, że niewłaściwe
wzory rodzicielskie oraz nieodpowiednie metody wychowawcze lub brak kontaktu
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z dzieckiem mają wielki wpływ na rozwój dziecka, rzutując w decydujący sposób na
całe jego życie.
Dążąc do uzyskania szerokiego spektrum, które ma się skupiać na problemie
błędów wychowawczych, badanie było skonstruowane w taki sposób, aby wyłonić
poszczególne błędy wychowawcze w określonych sytuacjach wychowawczych. Za
pomocą pytań w kwestionariuszu ankiety rozpoznano takie błędy, jak: rygoryzm, hamowanie aktywności dziecka, agresja, eksponowanie siebie, obojętność, zastępowanie, uległość i idealizacja oraz niekonsekwencja. Na poniższym wykresie przedstawiono zbiorcze wyniki badań, a w tabeli szczegółowe odpowiedzi na wybrane pytania.

Ryc. 1. Błędy wychowawcze popełniane przez badanych rodziców
Źródło: opracowanie własne.
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MOŻLIWE KONSEKWENCJE POPEŁNIANYCH
BŁĘDÓW WYCHOWAWCZYCH
W poniższej tabeli zebrano możliwe konsekwencje popełnianych błędów wychowawczych.
Tab. 2. Konsekwencje błędów wychowawczych
RODZAJ BŁĘDU
WYCHOWAWCZEGO

MOŻLIWE KONSEKWENCJE

RYGORYZM

• dziecko staje się bierne, podporządkowane, mało spontaniczne
• nie potrafi samodzielnie działać
• ma niską samoocenę, nie podejmuje działania z obawy przed porażką

AGRESJA

• dziecko może naśladować agresywne zachowania rodzica
• może przyjąć postawę zalęknioną, nieśmiałą
• może mieć duże problemy w dbaniu o swoje dobro i chronieniu własnych granic oraz granic innych

HAMOWANIE AKTYWNOŚCI

OBOJĘTNOŚĆ

EKSPONOWANIE SIEBIE
ULEGŁOŚĆ

ZASTĘPOWANIE DZIECKA

IDEALIZACJA DZIECKA

NIEKONSEKWENCJA

• wytworzenie się zależności od wychowawcy
• rezygnacja z własnego myślenia i działania
• brak samodzielności oraz odwagi w podejmowaniu aktywności
• dziecku towarzyszyć może uczucie niezaradności i brak poczucia
własnej wartości
• obniżona samoocena dziecka
• trudności w nawiązywaniu głębokich i satysfakcjonujących kontaktów
z ludźmi
• nieufność
• poczucie bycia ignorowanym
• podejmowanie działań mających na celu zaspokojenie oczekiwań rodziców
• „życie nie swoim życiem”
• dziecko wymusza płaczem, manipuluje swoim zachowaniem
• mała samodzielność dziecka, niezaradność
• trudności w podejmowaniu decyzji i dokonywaniu wyborów
• dziecko może czuć się nieudolne oraz niepewne swoich możliwości
• dziecko może oczekiwać pomocy od innych oraz wymuszać zainteresowanie swoją osobą
• ograniczanie pola percepcyjnego dziecka do jego spraw
• może pojawić się pewność siebie, która ma niewiele wspólnego z przekonaniem o własnej wartości
• uzależnienie od oceny innych osób
• lęk dziecka, brak poczucia bezpieczeństwa
• nieregularność wzmocnień i zmienność wymagań rodzica opóźnia oraz
utrudnia przebieg uczenia się oraz wytwarza w dziecku poczucie winy

Źródło: opracowanie własne.

PODSUMOWANIE
Celem badań było określenie błędów wychowawczych popełnianych przez rodziców
dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Problem błędów wychowawczych wzbudzał wiele
emocji i szereg wątpliwości. Wyniki badań pokazują, że jedynym błędem wychowaw-
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czym, jakiego nie popełnia większość rodziców, jest błąd obojętności, drugim jest
błąd rygoryzmu. Nie mniej jednak rodzice wskazywali w swoich odpowiedziach, że
wszystkie błędy wychowawcze są obecne w ich rodzicielskiej historii. Nie ma rodzin
idealnych i nie musi ich być. Ważne jest jednak to, że po badaniach rodzice chętnie
wzięli udział w warsztatach, które miały na celu zwrócenie im uwagi na jakość relacji
rodzic – dziecko. Warsztaty zostały zrealizowane w listopadzie 2017 roku. W pierwszej edycji wzięło udział 40 rodziców, którzy podczas zajęć nabywali kompetencje
i umiejętności w nawiązywaniu prawidłowej, wspierającej komunikacji z dzieckiem.
Rodzice jako osoby bezpośrednio przekazujące wiedzę mają wpływ na postawy
dzieci, każdego dnia wchodząc bezpośrednio w interakcje z dzieckiem podczas różnych sytuacji wychowawczych. Efekt procesu wychowania w dużym stopniu uzależniony jest od postawy rodzica. Staje się to negacją obowiązującego przekonania, że
skutecznie wychowywać może każdy, i jednocześnie wskazuje na potrzebę prowadzenia wśród rodziców edukacji dotyczącej prawidłowych wzorców i metod wychowania.
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BŁĘDY WYCHOWAWCZE POPEŁNIANE
PRZEZ RODZICÓW I ICH ROLA
W KSZTAŁTOWANIU ROZWOJU DZIECKA

Słowa kluczowe: wychowanie, błędy wychowawcze, rodzina, rozwój dziecka
Streszczenie: Efekt procesu wychowania w dużym stopniu uzależniony jest od postawy rodzica. Staje się to negacją obowiązującego przekonania, że skutecznie wychowywać może
każdy, i jednocześnie wskazuje na potrzebę prowadzenia edukacji wśród rodziców dotyczącej
prawidłowych wzorców i metod wychowania. Popełniane błędy wychowawcze stanowią pewnego rodzaju temat tabu. Zasadniczym celem badań było rozpoznanie błędów wychowawczych popełnianych przez rodziców uczniów klas wczesnoszkolnych.

EDUCATIONAL MISTAKES MADE BY PARENTS
AND THEIR ROLE IN SHAPING
THE CHILD’S DEVELOPMENT

Keywords: upbringing, upbringing mistakes, family, child development
Abstract: The effect of the upbringing process depends to a large extent on the parent’s attitude. It becomes a negation of the existing belief that everyone can be effectively raised and
at the same time indicates the need to educate parents about correct patterns and methods of
education. The educational mistakes made are a kind of taboo subject. The main goal of the
research was to recognize educational mistakes made by parents of early school-age students.
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SAMODZIELNOŚĆ DZIECI W SYSTEMIE
EDUKACJI TRADYCYJNEJ I ALTERNATYWNEJ
NA PRZYKŁADZIE BADAŃ WŁASNYCH
WPROWADZENIE

W

ymagania stawiane szkole na pierwszym etapie edukacyjnym oscylują wokół
wprowadzania w świat wiedzy i przygotowania do uczniowskich obowiązków.
Jednak zgodnie z treścią podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (Dz.U. 2017 Nr 2, poz. 356) zadaniem szkoły jest również wdrażanie ucznia
do samorozwoju. Tworząc dziecku warunki do samodzielnego rozwijania się, ważne
są nie tylko umiejętnie skonstruowane sytuacje problemowe, otoczenie i materiały
wyzwalające aktywność, ale także podejście nauczyciela, jak i sama ideologia szkoły.
Edukacja wczesnoszkolna jawi się jako służąca rozwojowi dziecka między innymi
poprzez pomaganie mu w stawaniu się niezależnym, autonomicznym, zdolnym do
rozwiązywania problemów, reprezentowania siebie, współdziałania z innymi, celowym, kreatywnym, samodzielnym (Karbowniczek, 2015). Jednakże, aby realizować
postulat samodzielności, trzeba oprzeć działania na pewnych założeniach teoretycznych. Można spotkać rozbieżności w definicji pojęcia „samodzielność” wynikające
z obranego podejścia. Andrzej Buczel podaje, że w psychologii rozpatrywana jest
ona poprzez utożsamienie z niezależnością, z umiejętnością wykorzystywania własnych możliwości, z autonomią wobec otoczenia, a także jako aspekt inteligencji
czy potrzeba psychiczna. Autor dokonuje przeglądu tak pogrupowanych definicji,
przyjmując w podsumowaniu, że ,,samodzielność jest ujawniającą się w konkretnych
sytuacjach umiejętnością dysponowania i kierowania sobą oraz spełniania swych zadań życiowych, niezależnie od opiekuńczej pomocy innych lub nacisku konkretnych
czynników zewnętrznych” (Buczel, 1993, s. 117). W niniejszym artykule chciałabym
natomiast poruszyć kwestię samodzielności rozumianej tak, by dzięki niej odciążyć
innych, co jest swoistą formą zachowania prospołecznego.
Tak pojmowana samodzielność, czyli samodzielne dążenie do rozwoju, ponadto
w kontekście wychowania prospołecznego, stanowi dopełnienie integralnego rozwoju
dziecka. Szkoła, zaraz po domu rodzinnym, jest drugim miejscem, w którym spędza
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ono tak dużą ilość czasu. Sposób, w jaki nauczyciel realizuje założenia wychowawcze
oraz ich zakres, zależy między innymi od systemu edukacji, który realizuje szkoła. Problemem postawionym w opisanych w tekście badaniach było więc zapytanie
o poziom gotowości dzieci w wieku wczesnoszkolnym do samodzielności w systemie edukacji tradycyjnej i alternatywnej. Cel badań zaś w ujęciu poznawczym/teoretycznym stanowiło poznanie poziomu gotowości do tak rozumianej samodzielności
u dzieci w obu systemach, tj. tradycyjnym i alternatywnym. Cel praktyczny natomiast odnosił się do ukazania sposobów rozwijania samodzielności w jednym oraz
drugim systemie edukacji.

ROZWIJANIE SAMODZIELNOŚCI JAKO KLUCZ
DO SAMOROZWOJU UCZNIA
O potrzebie tworzenia warunków do rozwijania samodzielności pisano już wielokrotnie. Mirosława Żmudzka zauważa, iż do powinności szkoły należy kształtowanie umiejętności samodzielnego poznawania i zmieniania świata (Żmudzka, 1995,
s. 41). Poszanowanie indywidualności ucznia, umożliwienie autokreacji oraz nastawienie na jego podmiotowość to postulaty w edukacji, o których autorka pisała już
ponad dwadzieścia lat temu, przytaczając ponadto założenia prekursorów pedagogiki, którzy taką potrzebę zauważyli jeszcze wcześniej. Buczel pisze, że samodzielność zajmuje kluczowe miejsce w procesie wychowania (1993, s. 115). Przeglądając
literaturę po roku 2010, zauważa się, że postulaty te nie ulegają zmianie. Oczekuje
się od dziecka wyznaczania celów i sprawnego realizowania ich przy korzystaniu
z doświadczeń i świadomym kierowaniu własną działalnością, co powinno być odpowiednio wspierane. Znana jest teoria rozwoju psychospołecznego Ericka Eriksona, według której na wiek szkolny przypada konflikt rozwojowy w postaci pracowitości i poczucia niższości, a pozytywnie rozwiązany daje poczucie kompetencji.
U dziecka wzrasta kreatywność oraz chęć bycia kompetentnym. Sprzyja to potrzebie rozwiązywania problemów i twórczego poszukiwania dróg działania (Kamza,
2014, s. 11-12). Dziecko chce podejmować samodzielny wysiłek. Kluczową zdaje się kwestia niehamowania tej dziecięcej potrzeby dążenia do samodzielności.
Ponadto wskazane jest, by stwarzać dziecku warunki do odczuwania wewnętrznej motywacji. Jej dopełnienie stanowi świadomość, że działając samodzielnie,
równocześnie odciąży kogoś w obowiązkach. Tak rozumiany samorozwój ucznia
jest przedmiotem niniejszych rozważań.
Gotowość do samodzielności stanowi ważną składową rozwoju społecznego.
Ujmuje się ją w kontekście szkolnej dojrzałości. Począwszy od działań nauczyciela
w przedszkolu, gdzie dotyczą one samoobsługi i zaradności, radzenia sobie w sytuacjach codziennych czy też tych nietypowych, po wdrażanie do umiejętności samodzielnego uczenia się i myślenia w klasach 1-3 ważne jest, by uczeń wiedział,
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dlaczego samodzielne działanie jest ważne. Powinien być świadomy, że własna aktywność, przejawiana w sytuacji napotykanych trudności, będzie stanowiła podstawę do
rozwiązania problemu, kiedy pozostanie on z nim sam na sam. Jednakże ważne jest
także, by rozumiał, iż nawet wtedy, kiedy w sytuacji trudnej będzie mógł skorzystać
z pomocy innych osób, warto jest spróbować samodzielnie poszukać rozwiązania.
Odciąży wówczas innych. Będą oni mieli więcej czasu na własne zajęcia, które wykonają szybciej, a tym samym na przykład więcej możliwości na spędzenie z nim
później czasu w dowolny sposób (Guz, 1987, s. 84). Tak ujęta samodzielność jest
działaniem na rzecz innej osoby.
Działanie na rzecz innych, które składa się na definicję zachowań prospołecznych,
stanowi aspekt rozwoju społecznego. Uświadamiając sobie, jakie mogą być w danej
chwili potrzeby innej osoby, dziecko przewartościowuje swoje, tak by być w stanie
stwierdzić, czy jego problemy nie nastręczą komuś większych trudności w obecnym
czasie. Jeśli tak, to czy jest w stanie przeciwstawić się im samodzielnie, nawet kiedy
problem jest dla niego całkowicie nowy, a jeśli nie, to poczekać na bardziej odpowiedni moment. Wymaga to od niego rozpoznania sytuacji, przewidywania, a także uświadomionego poczucia odpowiedzialności. Mówimy wówczas o poznawczym
aspekcie gotowości do samodzielności. Wykazywanie chęci do samodzielnego działania dotyczy aspektu emocjonalno-wolicjonalnego, natomiast umiejętności – aspektu
działaniowego (Guz, 1987, s. 84).
O konieczności rozwijania gotowości do zachowań prospołecznych piszą Janusz
Reykowski i Grażyna Kochańska, ujmując ją w kontekście kształtowania osobowości.
Na gotowość prospołeczną składa się pomaganie innym, altruizm, współdziałanie
czy przestrzeganie norm społecznych. Traktuje się ją jako pożądaną i ważną w kontekście życia grupowego (Reykowski, Kochańska, 1980, s. 126-127). Samodzielność
jest również cechą wchodzącą w zakres struktury osobowości (Buczel, 1993, s. 115),
która kształtuje się między innymi w szkole.
Rozwijanie u ucznia kompetencji związanych z samodzielnością łączy się z zapewnieniem dziecku większej swobody edukacyjnej, z obdarzeniem go zaufaniem (Dudzińska, 2002, s. 153). Duża swoboda, wysoki poziom respektowania samodzielności ucznia, rozwój poglądów i wartości wychowanka, otwartość na działania twórcze
i jego samorzutną aktywność to wytyczne, według których pracują szkoły przyjmujące alternatywny system edukacji. Zgodnie z takim zamysłem do jednej klasy
uczęszczają uczniowie różnych roczników, a stopień trudności, tempo i czas pracy
dostosowany jest do możliwości dziecka. W ten sposób realizatorzy starają się zastąpić transmisyjno-reproduktywną doktrynę kształcenia, autorytaryzm, schematyzm
metodyczny czy programowy, które są typowe dla szkoły tradycyjnej, doktryną generatywną, przekładaniem teorii na praktykę, postrzeganiem podmiotowości ucznia
jako priorytetu, realizowaniem idei samodzielności w myśleniu i działaniu. Dzięki
temu szkoła alternatywna jest antytezą szkoły konwencjonalnej, gdzie wciąż realizowana bywa doktryna pedagogiczna J.F. Herbarta. Placówka pracująca systemem

172

Sylwia Wilczyńska

edukacji alternatywnej realizuje całość lub część nauczania planowego i systematycznego inaczej, niż ma to miejsce w szkole tradycyjnej (Kupisiewicz, 2010, s. 20-25).
Ważny jest tu sposób tej realizacji, który zakłada wysoki poziom zaufania do dziecka.
Szkoła alternatywna to nie tylko zamysł uznania uczniowskiej samodzielności, ale
całość podejścia do wychowania bazującego na postrzeganiu każdego jako autentycznej jednostki i respektowaniu jej praw. Jest to nieautorytarny system wychowania,
gdzie działania wychowawcze są działaniami komunikacyjnymi. Rozumienie umożliwiania dziecku rozwoju opiera się na poszanowaniu jego wolności. Rezygnacja
z władczej postawy nauczyciela stwarza uczniom miejsce do aktywności, pozwala na
sprawstwo i autokreację. Udziela się koniecznego wsparcia, jednak unika zbytniej
ingerencji w autonomię dziecka. Motywy postępowania muszą być wewnętrzne. To,
co zostanie dziecku narzucone, nie będzie częścią procesu wychowania. Działanie
komunikacyjne wyklucza metodę instrukcji, opiera się na negocjowaniu znaczeń,
obustronnym zaangażowaniu i autentyczności (Wróbel, 2014, s. 288-299). Brak realizacji powyższych założeń w szkołach tradycyjnych stanowił punkt wyjścia do myślenia o edukacji alternatywnej. Alternatywa pojawia się tam, gdzie stworzony zostaje
wybór. W tym przypadku dotyczy on systemu edukacji. Zakwestionowano bowiem
założenia edukacji tradycyjnej, co sprawiło, że zaczęto szukać alternatyw.
System edukacji tradycyjnej, czyli realizującej założenia oparte na tradycji czy też
uprawomocnione w danym społeczeństwie instytucjonalnie (Okoń, 2007, s. 467),
spotyka się coraz częściej z dezaprobatą. Uczeń wciąż unieruchomiony jest w ławce.
Nie ma też swobody słowa. Jego wypowiedzi są kontrolowane. Kompetencje, które rozwija, zawężają się do tych określanych przez program. Posiadane przez niego
emocje i dążenia tak naprawdę nie stanowią przedmiotu zainteresowania. Szkoła odbiega od życia zewnętrznego, od praktyki, a nauczyciel wciąż obiera rolę kierowniczą
(Klus-Stańska, 2014, s. 57-60). Jeśli kontroli podlega już nawet przemieszczanie się
po sali, to ciężko jest mówić o jakiejkolwiek swobodzie – swobodzie mówienia czy
działania. Bez takiej swobody oraz zaufania ciężko jest stworzyć dziecku warunki do
rozwijania samodzielności.
Rozważając kontekst gotowości prospołecznej w aspekcie samodzielności, należy
poruszyć kwestię rozwoju moralnego i emocjonalno-motywacyjnego w szkole tradycyjnej. Oprócz zarzutów związanych z bezrefleksyjnością, brakiem zaangażowania, brakiem stawiania oporu, myśleniem odtwórczym, postawą oportunistyczną
i konformizmem pojawia się też zarzut braku świadomego podejmowania decyzji
i inicjatywy. To wszystko składa się na lukę, w miejscu której powinno znajdować się
kreowanie autentycznej moralności. Nadzieją – jak pisze Dorota Klus-Stańska, argumentując w powyższy sposób swoją dezaprobatę dla systemu edukacji tradycyjnej
w Polsce – mogą być inicjatywy szkolnictwa alternatywnego (Klus-Stańska, 2008, s.
7-28). Uczeń, który staje się zewnątrzsterowny, podporządkowany systemowi, bez
możliwości dokonywania odważnych wyborów, może mieć trudności w stawaniu
się samodzielnym. Ponadto w prospołecznym kontekście samodzielności zauważanie
i uświadamianie sobie potrzeb innych osób, które potencjalnie może odciążyć, wy-
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maga zdolności do empatii. Ta z kolei jest składową inteligencji emocjonalnej – ważnego komponentu rozwoju społecznego, na którą kładzie się nacisk w systemie edukacji alternatywnej.
Rozwój emocjonalno-motywacyjny, wolność dziecka, związana z autonomicznością, decyzyjnością, odpowiedzialnością i samodzielnością przy dokonywaniu wyborów, to założenia szkoły demokratycznej, będącej przykładem realizowania systemu
edukacji alternatywnej. Uczniom w takiej placówce pomaga się tworzyć poczucie
własnej wartości, wiarę w swoje możliwości. Stwarza się warunki do nabierania wysokiej samooceny, wspiera kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie (Żylińska,
2014, s. 13-20). W ideologię szkoły wpisuje się szczególna troska o samodzielność
ucznia, jak i dbałość o rozwój gotowości prospołecznej.

ZAŁOŻENIA BADAŃ WŁASNYCH
Analiza dostępnej literatury pod kątem doniesień z badań z ostatnich dziesięciu lat
nie ujawniła podobnych badań empirycznych, to jest takich, których przedmiotem
byłaby również gotowość do samodzielności, rozumianej tak, by odciążyć innych,
u dzieci w wieku wczesnoszkolnym w systemie edukacji tradycyjnej i alternatywnej. W trakcie przeglądu spotkałam się z użyciem pojęcia samodzielność w kontekście odciążenia nauczyciela. Jason T. Downer, Leslie M. Boorena, Robert C. Pianta
z Center for Advanced Study of Teaching and Learning, Olivia K. Lima z Augustana
College i Amy E. Luckner z Northern Illinois University w Stanach Zjednoczonych
(2010) przeprowadzili badania na losowo dobranej próbie 145 dzieci w wieku od
3 do 5 lat, których celem było sprawdzenie trafności narzędzia mierzącego kompetencje dzieci. Wśród nich znalazło się zaangażowanie w zadania oraz samodzielność
zadaniowa bez czekania na wsparcie nauczyciela. Badania potwierdziły zasadność
posługiwania się narzędziem. Nie miałam możliwości wglądu w konstrukcję narzędzia. Na potrzebę niniejszych badań zmodyfikowałam natomiast narzędzie badawcze oraz założenia Sabiny Guz (1987), która badała gotowość prospołeczną w kilku
wymiarach, w tym gotowość do samodzielności, pojmowanej tak, by odciążyć innych. Jej badania prowadzone były w przedszkolach na terenie Lublina. I chociaż
wyników omawianych badań oraz badań niniejszych nie jestem w stanie porównać
z uwagi na inny wiek dzieci oraz dokonaną przeze mnie modyfikację, a także kontekst
edukacji tradycyjnej i alternatywnej, jaki wprowadziłam, to przytoczę jeden wniosek
końcowy stawiany przez autorkę, który stanowił inspirację dla przeprowadzenia badań własnych. Dzieci przebywające przez dłuższy okres czasu w przedszkolu charakteryzują się wyższą gotowością do zachowań prospołecznych, z wyjątkiem gotowości do samodzielności. Bardziej samodzielne okazały się dzieci krócej przebywające
w przedszkolu. W placówkach, do których uczęszczały badane dzieci, realizowany był tradycyjny system edukacji. Być może system alternatywny nie hamowałby
w takim stopniu samodzielności, co stało się istotą mojej refleksji.
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Jako że przedmiotem niniejszych badań była gotowość dzieci w wieku wczesnoszkolnym do samodzielności w aspekcie prospołecznym, czyli rozumianej tak, by odciążyć innych, postanowiłam porównać jej poziom u uczniów pracujących systemem
edukacji tradycyjnej z jej poziomem u dzieci ze szkoły demokratycznej. Kładzie się
tu bowiem duży nacisk na rozwój zarówno samodzielności, jak i gotowości prospołecznej. Z uwagi na diagnostyczny charakter moich badań nie stawiałam hipotez.
Obrałam cel poznawczy/teoretyczny, którym było poznanie poziomu gotowości do
samodzielności u dzieci w wieku wczesnoszkolnym w systemie edukacji tradycyjnej
i alternatywnej, oraz praktyczny, tj. ukazanie sposobów jej rozwijania w jednym
i drugim systemie edukacji. Problem badawczy stanowiło zapytanie o poziom gotowości do samodzielności dzieci w tym wieku, zarówno w systemie edukacji tradycyjnej, jak i alternatywnej.
Były to badania diagnostyczne, mające na celu wyjaśnienie nomotetyczne w strategii badań ilościowych. Przebadanych zostało 16 uczniów trzeciej klasy podstawowej
ze szkoły pracującej systemem tradycyjnym (4 chłopców, 12 dziewczynek) oraz 11
uczniów łączonej klasy drugiej i trzeciej szkoły demokratycznej (6 dziewczynek i 5
chłopców) na poziomie deklaracyjnym gotowości do samodzielności. W dniu pomiaru na poziomie działaniowym obecnych było tyle samo osób w klasie realizującej
tradycyjny system edukacji, natomiast w przypadku grupy realizującej system alternatywny – 4 dziewczynki i 4 chłopców. W grupie tej ponad połowa uczestników była
w wieku przypadającym na klasę trzecią. Od wszystkich badanych uzyskano zgodę
rodziców. Zastosowano celowy dobór próby, z uwagi na potrzebę spełniania przez
obiekty określonych warunków, to jest pozostawanie w wieku wczesnoszkolnym oraz
uczęszczanie do szkoły pracującej w systemie edukacji tradycyjnej lub alternatywnej,
tu demokratycznej. W związku z tym próba nie powinna być ujmowana jako reprezentatywna. Wnioski dotyczą tylko badanych osób. Nie mniej jednak nie wyklucza
to refleksji na temat omawianych systemów edukacyjnych oraz pewnej orientacji, na
którą wyniki badań pozwalają.
Opierając się na założeniach Guz (1987), dokonałam pomiaru poziomu deklaracyjnego oraz działaniowego gotowości do samodzielności, rozumianej tak, by odciążyć innych. Deklaracje dzieci zebrane zostały przy pomocy techniki testowej metodą
epizodów. Uczniowie mieli odpowiedzieć na pytanie, co zrobią w danej sytuacji
i dlaczego. Skorzystałam z otwartych historyjek dotyczących gotowości do samodzielności znajdujących się w teście służącym do badania gotowości do zachowań
prospołecznych (Guz, 1987), adaptując je na potrzeby badania dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Dane do analizy poziomu działaniowego gotowości do samodzielności zebrałam przy pomocy metody behawioralnej oraz obserwacji uczestniczącej.
Przygotowałam sytuację zadaniową, a wyniki utrwaliłam z wykorzystaniem scheduły obserwacyjnej.
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SAMODZIELNOŚĆ DZIECI W DWÓCH SYSTEMACH
EDUKACJI W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH
Samodzielność jest ważną kompetencją społeczną. Uczeń powinien być świadomy
nie tylko tego, jak ważna jest umiejętność aktywnego radzenia sobie z trudnościami,
ale także zdawać sobie sprawę, że taka zaradność może być działaniem na rzecz innych osób, a więc prospołecznym. Samodzielność na poziomie deklaracyjnym zbadałam za pomocą niedokończonych historyjek, w których bohater mógł wykazać
się samodzielnym działaniem. Dziecko, oprócz określenia sposobu zachowania się
bohatera, odpowiadało też na pytanie, dlaczego według niego postąpi on właśnie
tak. Uzasadnienia te przyporządkowałam do jednego z czterech poziomów: o charakterze egocentrycznym, sytuacyjnym, normatywnym lub społecznym. Poziomem
najbardziej pożądanym był ten o charakterze społecznym, co oznacza, że dziecko rozpatruje sytuację również z perspektywy innych, zwraca uwagę na ich dobro. Poziom
normatywny odnosi się do deklaracji dziecka, które swoje uzasadnienia odwołuje do
norm postępowania. W sytuacji gdy odpowiedź swą tłumaczy konkretną sytuacją
opisaną w historyjce, zaistniałymi okolicznościami, wpisuje się w poziom sytuacyjny.
Najmniej pożądanym poziomem jest ten o charakterze egocentrycznym. Obejmuje
on te uzasadnienia uczniów, które wskazują, iż ma on na uwadze tylko własne dobro,
rozważając problem wyłącznie ze swojej perspektywy.
Tab. 1. Gotowość do samodzielności – poziom deklaracyjny
Uzasadnienia
o poszczególnym
charakterze

System edukacji
tradycyjnej

System edukacji
alternatywnej

liczba

%

liczba

%

Poziom egocentryczny

0

0

0

0

Poziom sytuacyjny

15

23,44

23

52,27

Poziom normatywny

3

4,69

1

2,27

Poziom społeczny
Źródło: badania własne.

46

71,86

20

45,45

Jak wynika z danych zawartych w tabeli 1, uzasadnienia na poziomie o charakterze
egocentrycznym nie padły w ogóle. Natomiast deklaracji w kontekście prospołecznym więcej było u uczniów szkoły prowadzonej systemem tradycyjnym.
Gotowość do samodzielności na poziomie działaniowym zbadałam, wprowadzając
dzieci w sytuację zadaniową. Miały one rozwiązać krzyżówkę. Poprosiłam, aby spróbowały wykonać ją samodzielnie, bez zadawania mi pytań, podchodzenia do mnie,
gdyż potrzebuję chwili skupienia, by móc wypełnić w tym czasie ważne dokumenty
i tym samym szybciej skończyć oraz poświęcić im później więcej czasu na wspólną
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zabawę. Liczba osób gotowych do samodzielności wskazuje uczniów, którzy nie podeszli do mnie i nie zgłosili pytań dotyczących rozwiązywania krzyżówki.
Tab. 2. Gotowość do samodzielności – poziom działaniowy
Kategoria zachowania
Gotowość do samodzielności

System edukacji
tradycyjnej

System edukacji
alternatywnej

liczba

%

liczba

%

10

62,50

8

100

Źródło: badania własne.

Gotowość do samodzielności na poziomie działaniowym wykazali wszyscy uczniowie klasy ze szkoły demokratycznej, natomiast z tej prowadzonej systemem edukacji
tradycyjnej – 10 z 16 badanych osób (tab. 2).

PODSUMOWANIE
Mimo iż badana grupa uczniów ze szkoły tradycyjnej deklarowała gotowość do
samodzielności w stopniu wyższym niż badana grupa ze szkoły demokratycznej,
to w rzeczywistej sytuacji zadaniowej stuprocentową gotowość wykazali uczniowie
realizujący alternatywny system edukacji.
Rzeczywiste rozwijanie samodzielności domaga się specyficznego sposobu realizacji programu wychowania, jak i nauczania. Dla wychowawcy ważne muszą być
społeczne i osobiste cele dziecka. Powinien on zwracać uwagę na jego oczekiwania
i system wartości, pomagając mu kształtować wewnętrzną kontrolę (Buczel, 1993, s.
123-124). Wskazane jest obdarzanie ucznia większym zaufaniem. Jak podają E.W.
Saft i R.C. Pianta, dzieci, które są bardziej samodzielnie, spotykają się z lepszym odbiorem nauczyciela (Saft, Pianta, 2001, s. 125-141). Nasuwa się tutaj pytanie o jego
relacje z uczniem mniej samodzielnym. Celem praktycznym badań było ukazanie
sposobów rozwijania samodzielności u dzieci w wieku wczesnoszkolnym w systemie
edukacji tradycyjnej i alternatywnej. Z badań wynika, że nauczyciel w badanej klasie
szkoły demokratycznej powinien podtrzymywać zaistniały sposób pracy, natomiast
z badanej klasy ze szkoły realizującej tradycyjny system edukacji – szukać wskazówek
w postulatach szkolnictwa alternatywnego. I chociaż z uwagi na brak reprezentatywności próby wniosków tych nie mogę uogólniać, to jednak, myśląc o zmienianiu
edukacji, warto zwrócić uwagę na propozycje podsuwane przez realizatorów alternatywnych systemów edukacji, w tym na założenia szkoły demokratycznej.
Swoboda w działaniu i myśleniu, pozwalanie na autonomiczność oraz wychowanie komunikacyjne sprzyja gotowości do samodzielności, wielu aspektom rozwoju
społecznego oraz poznawczego. Z kolei budowanie w dziecku wiary w siebie stanowi
solidną podstawę do działania na rzecz innych. Bez pozytywnego obrazu samego
siebie trudno jest bowiem wykształcić gotowość prospołeczną.
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SAMODZIELNOŚĆ DZIECI W SYSTEMIE
EDUKACJI TRADYCYJNEJ I ALTERNATYWNEJ
NA PRZYKŁADZIE BADAŃ WŁASNYCH

Słowa kluczowe: dzieci w wieku wczesnoszkolnym, samodzielność, gotowość prospołeczna,
system edukacji tradycyjnej, system edukacji alternatywnej, szkoła demokratyczna
Streszczenie: Rozwijanie u ucznia samodzielności to ważny aspekt wychowawczy. Celem
badań było poznanie poziomu gotowości do niej u dzieci pracujących systemem edukacji
tradycyjnej i alternatywnej – uczniów szkoły demokratycznej. Dane empiryczne zebrano
za pomocą metody epizodów i metody behawioralnej. Wykorzystano schedułę obserwacyjną i test niedokończonych historyjek. Stwierdzono, iż poziom działaniowy gotowości
do samodzielności w kontekście prospołecznym jest wyższy w grupie badanych dzieci ze
szkoły demokratycznej.
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CHILDREN’S SELF-RELIANCE IN TRADITIONAL AND
ALTERNATIVE EDUCATION SYSTEM
BASED ON AUTHOR’S OWN RESEARCH

Keywords: early school-aged children, self-reliance, pro-social readiness, traditional education system, alternative education system, democratic school
Abstract: Developing a student’s self-reliance is an important educational aspect. The research was aimed at knowing the level of readiness for children in the traditional and alternative education system – students of a democratic school. Empirical data were collected
using the method of episodes and behavioral methods. An observation schedule and a test
of unfinished stories were used. The results of research indicate that the operational level
of readiness for self-reliance in a pro-social context is higher in the group of children from
democratic school studied.

Joanna Lorenc*

KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE NAUCZYCIELA
EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
W OPINIACH STUDENTÓW
WPROWADZENIE

Z

awód nauczyciela jest odpowiedzialną i wymagającą profesją, a szczególnego znaczenia nabiera w edukacji wczesnoszkolnej. Ten etap jest okresem wyjątkowym dla rozwoju dziecka i jego dalszej edukacji szkolnej. Nauczyciel nauczania początkowego „odgrywa specyficzną i niepowtarzalną rolę w edukacji dziecka.
Od jego pracy zależy w dużym stopniu powodzenie dziecka w dalszej jego karierze
szkolnej, jego postawa wobec szkoły jako instytucji edukacyjnej, wobec nauczycieli,
obowiązków szkolnych” (Żegnałek, 2008, s. 192). Dlatego istotne jest odpowiednie
przygotowanie nauczycieli, nabywanie przez nich pożądanych kompetencji do pracy
z dzieckiem w młodszym wieku szkolnym.

NAUCZYCIEL I JEGO KOMPETENCJE
Kompetencje są pojęciem występującym w różnych dziedzinach i obszarach życia
człowieka. Stąd też są różnie definiowane. Jednak jak zauważa Astrid Męczkowska:
„trudno byłoby się domagać absolutnej jednoznaczności pojęć stosowanych w naukach społecznych”. Jednakowe pojęcia przyjmują różne znaczenia, co jest uwarunkowane teoretycznym i światopoglądowym kontekstem funkcjonowania (Męczkowska, 2002, s. 119). Pojęcie to ma charakter interdyscyplinarny i wielowymiarowy
(Żegnałek, 2008, s. 189).
A. Męczkowska grupuje sposoby definiowania kompetencji przez pryzmat dwóch
kontekstów. Pierwszy z nich – kontekst wewnętrzny – obejmuje składniki kompetencji. Tutaj kompetencja jest rezultatem, sumą poszczególnych dyspozycji podmiotu.
Zostaje ona opisywana jako podmiotowy potencjał zależności od czegoś. Natomiast
drugi kontekst definiowania kompetencji – kontekst zewnętrzny – wskazuje dziedziny jej zastosowania. Skupia się na strefie funkcji kompetencji, która jest ujmowana
*
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jako zdolność do czegoś (Męczkowska, 2002, s.120). Termin kompetencja rozumiany jest jako „zakres uprawnień, pełnomocnictw, zakres działania jakiejś instytucji
lub spraw podlegających określonemu organowi” bądź jako „zakres czyjejś wiedzy,
umiejętności lub odpowiedzialności” (Dubisz, 2008, s. 186). Kompetencja jest ujmowana jako potencjał podmiotu określający jego zdolności wykonania określonych
rodzajów działań (Męczkowska, 2004, s. 693). Kompetencja niewątpliwie jest jednym z istotniejszych pojęć pedagogicznych. Jest rozważana w kontekście wszystkich
podmiotów edukacji.
Kompetencje ewoluują, mają charakter dynamiczny. Oznacza to, że nie są one
czymś stałym, a raczej przeciwnie, nieustannie się rozwijają, gdyż zdobywamy je
i doskonalimy w działaniu. Są one kategorią podmiotową, czyli stanowią własność
określonej osoby (Strykowski i in., 2003, s. 23). Kompetencje wpływają na odpowiedzialne i efektywne działania nauczyciela. Zawód nauczyciela wydaje się być nierozłącznie związany z posiadaniem kompetencji. Specyfika pracy nauczyciela wymaga
od niego ciągłego doskonalenia się, w tym rozwijania własnych kompetencji.
Zbigniew B. Gaś w swoich rozważaniach dotyczących profesjonalnego rozwoju
nauczycieli przedstawia podstawowe warunki, jakie powinien posiadać kompetentny nauczyciel:
• powinien stanowić dla ucznia odpowiedzialny wzorzec osobowy, czyli spełniać funkcję modelową;
•

powinien być efektywnym dydaktykiem, przybliżającym uczniom w sposób adekwatny współczesne osiągnięcia naukowe, czyli spełniać funkcję dydaktyczną;

•

powinien być efektywnym trenerem w zakresie uczenia i usprawniania koniecznych umiejętności potrzebnych do życia, czyli spełniać funkcję instruktażową;

•

powinien być efektywnym przewodnikiem w odkrywaniu osobistych potencjałów ucznia, realizacji zadań rozwojowych oraz rozwijaniu odpowiedzialności za swój rozwój, czyli spełniać funkcję wychowawczą (Gaś, 2001, s. 11-12).
W literaturze pedagogicznej znajdujemy różne klasyfikacje kompetencji nauczyciela. Jedną z najbardziej znanych jest podział dokonany przez Roberta Kwaśnicę.
Wyróżnił on dwie zasadnicze grupy kompetencji, odpowiednio do wyodrębnionych
rodzajów wiedzy, czyli wiedzy praktyczno-moralnej i wiedzy technicznej. W każdej
z grup wskazał kompetencje szczegółowe. I tak, wśród kompetencji praktyczno-moralnych znajdują się:
• kompetencje interpretacyjne, czyli zdolność świadomego, rozumiejącego
odnoszenia się do świata. Kompetencje te pozwalają widzieć świat jako rzeczywistość wymagającą stałej interpretacji, ciągłego odnajdywania jej sensu
i rozumienia wciąż na nowo zmieniającego się świata;
•

kompetencje moralne, to zdolność prowadzenia refleksji moralnej, pozwalająca stawiać pytania o prawomocność moralną postępowania i umożliwiająca autorefleksję, samorozumienie;
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•

kompetencje komunikacyjne, czyli możliwość dialogowego sposobu bycia, zdolność bycia w dialogu z innymi, ale i z sobą samym, pozwalająca na
rozmowę z innym przełamującą anonimowość wypowiedzi i będącą próbą
rozumienia siebie i wspólnej rzeczywistości; rozmowę, która jest wymianą
tego, co najbardziej osobiste, indywidualne i niepowtarzalne. Kompetencje
komunikacyjne są czymś głębszym niż techniczne umiejętności przekazywania informacji. Należy do nich m.in. zdolność empatycznego rozumienia
i akceptacji drugiej osoby, zdolność do budującej krytyki.
Natomiast w grupie kompetencji technicznych znajdują się:
• kompetencje postulacyjne, normatywne, czyli umiejętność opowiadania się
za pewnymi instrumentalnie pojętymi celami oraz umiejętność identyfikowania się z nimi. Dzięki nim możliwe jest odtwarzanie celów osiąganych
przez innych lub wybór celów zgodnych z rolą, ustalanie celów własnych;
•

kompetencje metodyczne, to umiejętność działania według reguł określających optymalny porządek czynności. Reguły te zawierają wskazówki działania, czyli co należy robić, aby osiągnąć zamierzony cel. Kompetencje te
mogą być rezultatem naśladownictwa, efektem przestrzegania poznanych
reguł postępowania bądź mogą być własnym pomysłem;

•

kompetencje realizacyjne, stanowią umiejętność doboru środków i tworzenia warunków korzystnych do osiągania celu, pozwalają stworzyć odpowiednie warunki, jakich wymaga metoda, którą się posługujemy (Kwaśnica, 2011, s. 299-301).
Inną propozycję grup kompetencji istotnych w pracy nauczyciela przedstawił Wacław Strykowski. Biorąc pod uwagę różne założenia i cele współczesnej edukacji wyróżnił następujące obszary kompetencji nauczyciela:
• kompetencje merytoryczne, rzeczowe, to odpowiednie opanowanie materiału stanowiącego treść nauczania danego przedmiotu oraz stałe samokształcenie w tym zakresie. Dotyczy to także rozszerzania wiedzy uwzględniającej
inne dziedziny, jej aktualizowanie i selekcjonowanie. Kompetencje rzeczowe
decydują w znacznym stopniu o swobodzie poruszania się w zagadnieniach
przedmiotu, rozwiązaniach metodycznych oraz rezultatach kształcenia;
•

kompetencje psychologiczno-pedagogiczne, czyli rozległa wiedza psychologiczna i pedagogiczna nauczyciela umożliwiająca odnalezienie kontekstu
teoretycznego dla działań zarówno dydaktycznych i wychowawczych, jak
i diagnostycznych;

•

kompetencje diagnostyczne, dotyczą poznawania uczniów i ich środowiska,
co stanowi niezbędny etap pracy nauczyciela poprzedzający pracę wychowawczą i dydaktyczną;

•

kompetencje w dziedzinie planowania i projektowania, to umiejętne opraco-
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wywanie programów, planów i projektów działań nauczyciela, które pozwala
na dobrze zorganizowaną, efektywną pracę;
•

kompetencje dydaktyczno-metodyczne, czyli wiedza na temat istoty, zasad,
metod i środków realizacji procesu kształcenia;

•

kompetencje komunikacyjne, to wiedza o procesie komunikowania, a także
umiejętności efektywnego nadawania i odbierania komunikatów, umiejętności porozumiewania się. Kompetencje te muszą uwzględniać komunikowanie bezpośrednie i pośrednie, za pośrednictwem mediów;

•

kompetencje medialne i techniczne, związane są z organizowaniem szeroko
rozumianego warsztatu pracy nauczyciela i ucznia, z uwzględnieniem takich
czynników, jak: znajomość zasobów medialnych związanych z nauczanym
przedmiotem, możliwość ich wykorzystania w procesie edukacyjnym, umiejętność obsługi urządzeń medialnych, motywacja do ciągłego doskonalenia
się w tym zakresie;

•

kompetencje związane z kontrolą i oceną osiągnięć uczniów oraz jakościowym pomiarem pracy szkoły, nazywane są też kompetencjami w zakresie
diagnozy edukacyjnej;

•

kompetencje dotyczące projektowania i oceny programów oraz podręczników szkolnych. Wynikają one z nowych uprawnień nauczyciela w tym zakresie i wymagają od nauczyciela kreatywności i innowacyjności;

•

kompetencje autoedukacyjne, połączone z rozwojem zawodowym, dotyczące kształcenia ustawicznego i samodoskonalenia.
Pomimo tego że lista wymienionych powyżej kompetencji jest obszerna, to autor
jednocześnie zastrzega, iż ma ona charakter otwarty i nie jest to wyczerpujący ich
zestaw (Strykowski i in., 2003, s. 24-31).
Z kolei Małgorzata Taraszkiewicz uważa, że pełny obraz kompetencji pożądanych
u nauczyciela tworzą:
• kompetencje merytoryczne, związane z dziedziną nauczanego przedmiotu;
•
•

kompetencje metodyczne, związane z warsztatem pracy nauczyciela;

kompetencje wychowawcze, związane z oddziaływaniem wychowawczym
(Taraszkiewicz, 2001, s. 175).
Kompetencje wychowawcze to m.in. kompetencje moralne, interpersonalne,
interpretacyjne, współdziałania, kulturowe, przywódcze (Żegnałek, 2008, s. 191).
Kompetencje te wiążą się z oddziaływaniem na uczniów w zakresie np. umiejętności
komunikacyjnych, nawiązywania kontaktów czy rozwiązywania problemów wychowawczych (Taraszkiewicz, 2001, s. 175).
Etap edukacji wczesnoszkolnej jest czasem, w którym – jak podkreśla Kazimierz
Żegnałek: „czynności nauczyciela o charakterze wychowawczym są niekiedy ważniejsze od czynności dydaktycznych” (Żegnałek, 2008, s. 192). Stąd też istotny jest
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prawidłowy rozwój kompetencji wychowawczych u nauczyciela i świadomość ich
znaczenia u przyszłych nauczycieli dzieci edukacji początkowej. Oddziaływanie
wychowawcze powinno być nierozerwalnie związane z działaniem dydaktycznym
nauczyciela.

KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE
I FUNKCJA WYCHOWAWCZA NAUCZYCIELA
Z PERSPEKTYWY BADAŃ
W kontekście omawianego zagadnienia zostały przeprowadzone badania sondażowe
wśród studentów specjalności pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, na kierunku Pedagogika, na Wydziale Humanistyczno-Społecznym Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Badania przeprowadzono na grupie 110 studentów studiów licencjackich i magisterskich w roku akademickim 2017/2018.
Celem badań było poznanie opinii studentów – przyszłych nauczycieli edukacji
wczesnoszkolnej na temat funkcji wychowawczej nauczyciela, niezbędnych kompetencji oraz stopnia przygotowania w czasie studiów do pełnienia funkcji wychowawczej. W tym opracowaniu ograniczono się do prezentacji wyników badań ankietowych dotyczących trzech istotnych kwestii. W trakcie badań starano się uzyskać
odpowiedzi na następujące problemy badawcze:
1. Jakie znaczenie badani przypisują kompetencjom wychowawczym nauczyciela?
2. Jak badani oceniają realizację wychowawczej funkcji przez współczesną szkołę?
3. Jak oceniają poziom przygotowania w czasie studiów do pełnienia funkcji wychowawczej?
W celu ustalenia, jakie miejsce zajmują kompetencje wychowawcze nauczyciela
wśród innych kompetencji, badani studenci zostali poproszeni o wskazanie, które
z nich uznają za najważniejsze (tabela 1).
Tab. 1. Ranga poszczególnych kompetencji w ocenie badanych
Lp.

Sugerowane odpowiedzi

L

%

1

Kompetencje merytoryczne, dotyczące zagadnień
nauczanego przedmiotu

9

8,2

2

Kompetencje dydaktyczno-metodyczne, dotyczące warsztatu
nauczyciela i ucznia

24

21,82

Kompetencje wychowawcze, dotyczące różnych sposobów
77
oddziaływania na uczniów
Podstawę obliczeń % stanowi N = 110 (pytanie wielokrotnego wyboru).
Źródło: opracowanie własne.
3
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W odniesieniu do pierwszego pytania większość badanych (70%) uznała kompetencje wychowawcze nauczyciela, dotyczące różnych sposobów oddziaływania na
uczniów, za najważniejsze. Zdecydowanie mniej, bo tylko 24 osoby, wskazały na
kompetencje dydaktyczno-metodyczne, dotyczące warsztatu nauczyciela i ucznia,
jako najważniejsze u nauczyciela. Z kolei tylko 8% uznało za najistotniejsze kompetencje merytoryczne nauczyciela, dotyczące zagadnień nauczanego przedmiotu. Interesujące jest, że zdecydowana większość respondentów wytypowała jako najważniejsze kompetencje wychowawcze nauczyciela, natomiast kompetencje merytoryczne,
które często w literaturze i teorii uznaje się za najistotniejsze, uznano za mniej ważne.
Wskazuje to na duże znaczenie przypisywane przez badanych oddziaływaniom wychowawczym w pracy nauczyciela.
Poszukując odpowiedzi na pytanie o wypełnianie przez szkołę wychowawczej
funkcji, badani studenci zostali poproszeni o ocenę stanu jej realizacji (tabela 2).
Tab. 2. Ocena realizacji wychowawczej funkcji przez współczesną szkołę.
Lp.

Sugerowane odpowiedzi

L

1

Bardzo dobrze

2

1,82

2

Dobrze

79

71,82

3

Przeciętnie

28

25,45

4

Słabo

-

-

5
Nie mam zdania
1
Podstawę obliczeń % stanowi N = 110 (pytanie wielokrotnego wyboru).
Źródło: opracowanie własne.

%

0,91

Na 110 badanych osób tylko 2 osoby (tj. 1,82%) oceniają bardzo dobrze realizację wychowawczej funkcji przez szkołę. Zdecydowana większość respondentów
(71,82%) ocenia wypełnianie jej dobrze, a ponad 25% uważa, że jest realizowana
przeciętnie. Wskazuje to na dobry, ale jednak nie najlepszy obraz stopnia realizacji tej
funkcji przez nauczycieli. Oceny studentów w tym zakresie wynikają głównie z ich
obserwacji dokonywanych podczas praktyk zawodowych odbywanych w szkołach
podstawowych, w klasach I-III.
Trzecie pytanie skierowane do respondentów dotyczyło oceny stopnia przygotowania w czasie studiów do pełnienia funkcji wychowawczej (tabela 3).
Najwięcej badanych osób (60%) uznało, że nauczyciele nie są dobrze przygotowani w czasie studiów do pełnienia funkcji wychowawczej. Uzasadniając swoje odpowiedzi, badani studenci jako źródło tego stanu wskazali zbyt mało praktycznego przygotowania w toku studiów oraz zbyt dużo treści teoretycznych w programie
kształcenia. Samą kwestię przygotowania do oddziaływań wychowawczych wskazali
jako marginalną, zaniedbaną. Oto niektóre wypowiedzi respondentów:
• „Na studiach nie uczy się rozwiązywania konkretnych problemów istniejących w klasie”.
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Tab. 3. Ocena przygotowania nauczycieli w czasie studiów do pełnienia funkcji
wychowawczej
Lp.

Sugerowane odpowiedzi

L

%

1

Tak

27

24,54

2

Nie

66

60

3
Nie wiem, nie mam zdania
17
Podstawę obliczeń % stanowi N = 110 (pytanie wielokrotnego wyboru).
Źródło: opracowanie własne.

14,45

•

„Brak odpowiednich treści przygotowawczych do zawodu, mało praktycznej
wiedzy, zbyt dużo teorii – suchej i w praktyce niepotrzebnej”.

•

„Dużą uwagę przykłada się do przygotowania merytorycznego studentów,
a zbyt mało poświęca się kwestiom wychowawczym”.

•

„Studenci nie są przygotowani do trudnych sytuacji wychowawczych. Nauczyciel-wychowawca musi również współpracować z rodzicami, a tego też
studenci nie są uczeni, nie wiedzą, w jaki sposób postępować w sytuacjach
konfliktowych, np. z rodzicami”.
Natomiast tylko 24,54% badanych sądzi, iż nauczyciele są dobrze przygotowani
w czasie studiów do realizacji funkcji wychowawczej. Osoby, które pozytywnie oceniły to przygotowanie, argumentowały to następująco:
• „Myślę, że studia przygotowują dobrze, jednak to, czy jest to później wykorzystane, zależy od indywidualnego podejścia absolwenta”.
•

•

„W czasie studiów, na zajęciach, mówimy o różnych przypadkach, trudnych
sytuacjach, jakie zdarzają się w przedszkolu i szkole. Mamy też dużą ilość
praktyk, gdzie najlepiej możemy przygotować się do tej funkcji.

„Moim zdaniem studia dobrze przygotowują do pełnienia tej funkcji przede
wszystkim przez realizację praktyk, ale także poprzez treści nauczania, które
pozwalają przybliżyć studentowi także teoretyczną stronę problemu”.
Przeprowadzone badania wskazują, że w opinii studentów edukacji wczesnoszkolnej kompetencje wychowawcze należą do najważniejszych w pracy nauczyciela.
Badani oceniają stan realizacji wychowawczej funkcji przez współczesną szkołę jako
dobry. Niestety nie uważają, że studia odpowiednio przygotowują do pełnienia tej
funkcji. Ten stan rzeczy znajduje potwierdzenie w słowach Jana Rajmunda Paśko, iż
„funkcjonujący obecnie system kształcenia przyszłych nauczycieli i system douczania nauczycieli nie gwarantuje ich dobrego przygotowania do wykonywania pracy
w swoim zawodzie” (Paśko, 2008 , s. 71). Skłania to do dalszego, głębszego namysłu
nad przygotowaniem przyszłych nauczycieli do wykonywania swojej pracy.
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ZAKOŃCZENIE
Rola nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej jest kluczowa dla ucznia rozpoczynającego swoją szkolną drogę. To od jego „umiejętności, talentu pedagogicznego, mądrości,
będzie zależała przyszłość ucznia, jego rozwój psychofizyczny, charakter, indywidualność, a nawet szczęście w życiu osobistym. Jednak, żeby osiągnąć sukces w tej profesji,
należy m.in. zdobyć rzetelną interdyscyplinarną wiedzę teoretyczną z zakresu nauk
humanistycznych, umieć wykorzystać ją w praktyce, uzyskać pożądane kompetencje
pedagogiczne czy też doskonale orientować się w regulacjach prawnych związanych
z zawodem” (Szkolak, 2014, s. 3). Aby sprostać tym wyzwaniom, konieczne jest
nieustanne dokształcanie się, doskonalenie nauczycieli, rozwijanie ich kompetencji,
w tym kompetencji wychowawczych. Rzeczywistość zawodowa nauczycieli wymaga od nich reagowania na dokonujące się zmiany poprzez ciągłą weryfikację swojego warsztatu pracy, swojej wiedzy i umiejętności. Świadomość tych nieuchronnych
zadań powinna zostać wzbudzana już na etapie kształcenia przyszłych nauczycieli
jako nieodłączny element ich pracy. Jak wskazują wyniki przeprowadzonych badań,
przyszli nauczyciele uważają, iż studia nie przygotowują ich do pełnienia funkcji wychowawczej. Stąd ważne jest wzmocnienie tego wymiaru kształcenia nauczycieli, czy
to poprzez zwiększenie zajęć praktycznych, ćwiczeń, podczas których studenci będą
mogli rozwiązywać konkretne problemy wychowawcze, czy to poprzez praktyki zawodowe, gdzie będą mogli się tego uczyć w przestrzeni szkolnej.
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KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE NAUCZYCIELA
EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
W OPINIACH STUDENTÓW

Słowa kluczowe: edukacja wczesnoszkolna, kompetencje nauczyciela, rodzaje kompetencji,
kompetencje wychowawcze
Streszczenie: Opracowanie porusza zagadnienie kompetencji nauczyciela nauczania początkowego. Podkreśla specyfikę i znaczenie tego etapu w edukacji dziecka. W opracowaniu podjęto w ujęciu teoretycznym i praktycznym problem kompetencji wychowawczych nauczycieli
wczesnej edukacji oraz ukazano ich istotę w pracy z dzieckiem w młodszym wieku szkolnym.
W kontekście innych kompetencji oczekiwanych od współczesnego nauczyciela zaprezentowano wyniki badań nad postrzeganiem przez studentów poziomu przygotowania nauczycieli
do realizacji funkcji wychowawczych w klasach początkowych szkoły podstawowej.

EDUCATIONAL COMPETENCES OF EARLY SCHOOL
EDUCATION TEACHERS IN STUDENTS’ OPINIONS

Keywords: early school education, teachers’ competences, types of competences, educational
competences
Abstract: The following study discusses the issue of primary education teachers’ competence.
It emphasizes the specificity and significance of this stage in the child’s education. Furthermore, the study also addresses the theoretical and practical problem of educational competences
of early education teachers, and shows their essence in working with children at early school
age. The author of the study presents the results of the research on the students’ perception
of the level of teachers’ preparation for the performance of their educational functions in
primary school classes, discussing it in the context of other competences a contemporary
teacher is expected to have.

Żanetta Kaczmarek*

SUKCES DZIECKA SUKCESEM NAUCZYCIELA
W TEORII I PRAKTYCE EDUKACYJNEJ.
STUDIUM INDYWIDUALNYCH PRZYPADKÓW

S

ukces to kategoria pojęciowa, która dotyczy wielu obszarów życia społecznego,
zarówno osobistego, jak i zawodowego. Jest ponadczasowa, ponadpokoleniowa,
indywidualna, zbiorowa, niemierzalna. Przedłożona praca stanowi opis indywidualnego przypadku uczennicy, która realizowała program kształcenia zintegrowanego
w trybie nauczania indywidualnego, a refleksje badacza są autentyczne, gdyż sam
uczestniczył w zadaniu jako nauczyciel. Można zatem powiedzieć, iż było to swoiste
„badanie w działaniu” (ang. action research). Pokłady informacji, wiedzy, dostarcza
pedagogice jako nauce stosowanej praktyka edukacyjna. O sukcesie edukacyjnym
mówić możemy z płaszczyzny nauczyciela i jego ucznia. W oparciu o literaturę przedmiotu, rozważania teoretyczne, doniesienia z badań empirycznych oraz przeprowadzone badanie jakościowe (opisowe) stworzyłam swoisty obraz uczennicy sukcesu,
który stał się także moim zawodowym i osobistym sukcesem.

SUKCES W EDUKACJI, TEORII I PRAKTYCE
Sukces to pojęcie, na którym oparte jest nasze codzienne życie – niezależnie od tego,
czy mamy na myśli pracę zawodową, życie osobiste, czy relacje towarzyskie. W ujęciu
słownikowym sukces rozumiany jest jako pomyślny wynik jakiegoś przedsięwzięcia,
osiągnięcie zamierzonego celu, a także zdobycie sławy, majątku, wysokiej pozycji
(SJP, 2012). Do zdefiniowania sukcesu określa się wartości, które są jego wyznacznikiem. W odniesieniu do każdego człowieka sukces może być postrzegany w różny
sposób. Szczególną rolę odgrywa w tym przypadku hierarchia wartości i doświadczenia poszczególnych jednostek. Miarą sukcesu może być: zrealizowany plan, szczęście, zdrowie, własność materialna. Człowiek osiąga sukces wówczas, gdy spełniają
się wszystkie jego oczekiwania (Wikipedia, 2015). Z pojęciem „sukces” mamy do
czynienia zarówno w literaturze pedagogicznej, jak i w praktyce szkolnej. Kazimierz
Denek określa sukces jako sytuację bądź stan, w którym znajduje się uczeń mogący
sprostać wymaganiom szkolnym (Denek, 1998).
*
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Analizując powyższe ujęcia teoretyczne, z pewnością można stwierdzić, iż nie
istnieje jedno kryterium pojęcia „sukces”. Każde z nich ma jednak wspólny cel –
doprowadzić człowieka do szczęścia. Niekoniecznie trzeba odnieść sukces finansowy, żeby być szczęśliwym. Nie zawsze też trzeba dążyć do sukcesu, aby ocenić swoje
życie jako spełnione. Istnieje bardzo wiele różnych form sukcesu – nie wszystkie
z nich przekładają się na przykład na powiększenie naszego portfela. Ludzie różnią się
w swoich dążeniach. Ile indywidualnych jednostek, tyle określeń i definicji sukcesu.
Nie ma jednego modelu, według którego należałoby go ocenić. Uważa się, iż bardzo
dużą rolę w postrzeganiu i ocenie pojęcia sukcesu przez daną osobę odgrywa wychowanie. To, jakie wzorce zostaną nam przekazane w najmłodszych latach naszego
życia, jakie postawy społeczne będą w nas kształtowane i na jakie cele będziemy
ukierunkowani, ukształtuje hierarchię naszych wartości. Jest to niezwykle ważne,
ponieważ od tej hierarchii będzie zależało nasze spojrzenie na sukces. Dla jednych
będzie to skupienie się na sferze materialnej, co charakteryzuje typowy konsumpcjonizm. Dla innych sukcesem będzie umiejętność dokonywania zmian w swoim życiu,
wywierania wpływu, który doprowadzi do zdolności samodzielnego i krytycznego
myślenia czy podejmowania decyzji zgodnie z wyznawanymi wartościami. Ta druga
grupa to zazwyczaj altruiści. Należą do niej pedagodzy z powołania – osoby nie tylko
nastawione na swój sukces w sensie materialnym, lecz także na realną, szczerą pomoc
podopiecznemu. Nauczyciel świadomy swojego powołania i sensu tego, co robi, sam
ma decydujący wpływ na najistotniejsze czynniki sukcesu: rozwój swojej osobowości
i kształtowanie relacji z wychowankami. Jeśli w tych dwóch dziedzinach uda mu się
osiągnąć powodzenie, to będzie mógł śmiało mówić o tym, że w swej pracy pedagogicznej odniósł sukces. Różnorodność charakterów pedagogów prowadzi do wielu
opinii na temat sukcesu. Różni nauczyciele, pedagodzy rozumieją go różnorako.
W 2003 roku w Poradnii Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Zamościu zostały
przeprowadzone badania ankietowe wśród nauczycieli nauczających różnych przedmiotów, posiadających staż pracy od roku do 36 lat. Ich zadaniem było zdefiniowanie pojęcia sukces pedagogiczny oraz określenie – w oparciu o swoje doświadczenia
i refleksje – czynników mających wpływ na jego osiąganie przez nauczycieli, a także
wskazanie swojego największego sukcesu pedagogicznego.
Wyniki badania pozwoliły skategoryzować definicję sukcesu pedagogicznego
następującymi określeniami: wychowanie człowieka (np. „wychowanie odpowiedzialnego za siebie i innych ludzi człowieka”), rozwój, postęp, zmiana, osiągnięcia
wychowanka („choćby małe postępy dziecka”, „korzystna zmiana postaw”), satysfakcja własna („satysfakcja z własnej pracy”), kontakt z uczniem („nawiązanie dobrego
kontaktu z uczniem”, „zbudowanie zaufania”), zainteresowanie przedmiotem („zainteresowanie ucznia przedmiotem”). Ogólna definicja sukcesu pedagogicznego to na
przykład: „osiągnięcie zamierzonego, wcześniej wytyczonego celu” i „zrealizowanie
zamierzonych działań”.
Sukces pedagogiczny w rozumieniu uczestników sondażu dotyczył dwóch dziedzin: nauczania i wychowania. Zarysowały się przy tym pewne tendencje. Sukces
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utożsamiany z osiągnięciem celu wychowania, sformułowanego na gruncie tradycyjnej pedagogiki (wychowanie człowieka według pewnego wzorca), pojawił się
w definicjach pedagogów i wychowawców o dłuższym stażu (22-36 lat). Nauczyciele
o średnim stażu (10-23 lata) akcentowali adekwatność podejmowanych działań oraz
stosowanych metod w procesie wychowania i nauczania. W grupie nauczycieli o stażu poniżej 20 lat pojawiły się wypowiedzi wskazujące na satysfakcję, zadowolenie,
poczucie wewnętrznego spełnienia jako wyznacznika sukcesu. Dla najmłodszych nauczycieli okazał się ważny sam kontakt z uczniem i zainteresowanie go przedmiotem.
Wśród czynników, które miały największy wpływ na odniesienie sukcesu pedagogicznego, respondenci wskazywali przede wszystkim: wiedzę (przedmiotową, pedagogiczną) – 35% ankietowanych, kontakt wychowawcy (nauczyciela) z wychowankiem
(uczniem) – 30%, rozbudzenie motywacji, doświadczenie, umiejętność komunikacji
– 20% oraz współpracę, dobry kontakt z rodzicami, wykształcenie, uwzględnienie
indywidualnych możliwości ucznia, atmosferę panującą w szkole – 15%.
Analizując wyniki, można stwierdzić, iż nie istnieje jedno powszechnie obowiązujące rozumienie sukcesu pedagogicznego. Najogólniejszą, powszechną funkcją
przysługującą wychowaniu jest dokonywanie zmian, przekształcanie, wywieranie
wpływu. Przedmiot tych zmian stanowi zaś człowiek i grupa społeczna. Nowsze podejście prezentuje między innymi Maria Braun-Gałkowska, która przez wychowanie
rozumie „pomoc w rozwoju, czyli zbliżeniu się do wartości najważniejszych, takich
jak dobro, prawda, miłość. Wychowawca pomaga w rozwoju wychowankowi, a przez
to sam się rozwija i wzrasta” (Braun-Gałkowska, 1994, s. 74). Większość nauczycieli
pośrednio odwołuje się zarówno do tradycyjnego, jak i nieco nowszego rozumienia
tego, czym jest wychowanie i do czego zmierza. Część nauczycieli utożsamiała sukces już z samym prawidłowym przebiegiem procesu nauczania, z umiejętnością
stosowania właściwych form i metod pracy z uczniem. Dla niektórych miarę sukcesu stanowi satysfakcja, zadowolenie. Takie ujęcie nie stoi w sprzeczności z tymi
wspomnianymi wcześniej. Poczucie satysfakcji musi wypływać z zaistnienia faktów,
osiągnięcia celów. Młodsi nauczyciele skupiają się raczej na efektach pracy dydaktycznej, nauczania, zadawalają ich wyniki w tej dziedzinie. Nauczyciele o dłuższym
stażu lokalizują swoje sukcesy pedagogiczne w sferze wychowania. Samo nauczenie
ucznia treści wykładanych przedmiotów nie stanowi dla nich sukcesu. Nauczyciele z dłuższym stażem w osiąganiu sukcesu podkreślają znaczenie cech osobowości,
młodsi – umiejętności.
Bardzo ważnym aspektem w odniesieniu sukcesu pedagogicznego jest prawidłowa
komunikacja. Komunikowanie jest sposobem budowania więzi nauczyciel – uczeń,
co prowadzi do efektów w nauczaniu i wychowaniu. O szczególnej roli dobrych
stosunków między nauczycielem a wychowankiem, w tym aby wychowanie było
uwieńczone sukcesem, pisze również autor Wychowania bez porażek – Thomas Gordon (2007). Nauczyciel świadomy swojego powołania i sensu tego, co robi, sam ma
decydujący wpływ na owe najistotniejsze czynniki sukcesu: rozwój swojej osobowości i kształtowanie relacji z wychowankami. Jeśli w tych dwóch dziedzinach uda mu
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się osiągnąć powodzenie, to będzie mógł on śmiało mówić o tym, że w swej pracy
pedagogicznej odniósł sukces.
Powyższe rozważania dotyczyły pojęcia sukcesu pedagogicznego od strony wychowawcy, należałoby się zastanowić również nad samą jednostką ucznia i jego karierą
szkolną – sukces czy porażka? Od czego zależy sukces dziecka? Czy tylko ono samo
jest za siebie odpowiedzialne? Czy warunki szkolne i rodzinne odgrywają znaczący
wpływ na osiągany sukces lub przyczyniają się do szkolnej klęski?
Uważa się, iż wiele niekorzystnych czynników można złagodzić, wyeliminować
lub zmniejszyć ich działanie, lecz w znacznej mierze zależy to od osób dorosłych.
Przede wszystkim od nich i szkoły zależy, czy dziecko będzie odnosiło sukcesy: formalne – związane ze średnią ocen, rzeczowe – związane z pracami ucznia, uczuciowe – związane z dumą i satysfakcją dziecka; czy też poniesie klęskę, będzie unikało
szkoły, zniechęci się do nauki, wcześniej niż rówieśnicy zakończy karierę szkolną.
Czynniki, które mogą spowodować trudności w nauce dziecka, to między innymi
te związane z rozwojem (deficyty rozwojowe, stan zdrowia dziecka, nadpobudliwość
psychoruchowa, brak dojrzałości szkolnej, mała sprawność manualna), z rodziną (atmosfera panująca w domu, brak opieki nad dzieckiem, kary, zła sytuacja materialna,
przerost ambicji rodziców, brak aspiracji) czy wreszcie czynniki związane ze szkołą
(zła pozycja w grupie, nauczyciel, tempo pracy w klasie, organizacja pracy szkoły).
Czynnikami wspierającymi sukcesy dziecka są również te związane z jego osobą,
szkołą i rodzicami. Zaliczyć do nich można te, które są związane z dzieckiem (ciekawość świata, sprawność fizyczna i manualna, wytrwałość, koncentracja, dojrzałość
szkolna, odporność na krytykę), z rodziną (rodzina pełna, odpowiednie warunki do
życia i nauki, poziom intelektualny rodziców, sprawiedliwość rodziców, adekwatna
ocena możliwości dziecka), ze szkołą (traktowanie podmiotowe, dobry kontakt z nauczycielem, osobowość nauczyciela – obiektywny, sprawiedliwy, opiekuńczy, wykwalifikowana kadra, przestrzeganie reguł).
Powyższe czynniki warunkujące sukcesy i porażki szkolne dzieci to podstawowy
element pracy z młodym człowiekiem i pomocy w karierze szkolnej. To dzięki nim
i dobrej woli nauczyciela możemy nauczyć go radzić sobie z wymaganiami, jakie
stawia mu codzienna rzeczywistość, w której funkcjonuje.

ROZWÓJ POZNAWCZY W PŁASZCZYŹNIE SPOŁECZNEJ
Wiemy, że procesy poznawcze ulegają zmianie pod wpływem interakcji społecznych.
Interakcje społeczne wtopione w konteksty wspólnego zaangażowania stanowią siłę
rozwoju poznawczego, emocjonalnego i fizycznego. Przyjmując taką tezę, wpisujemy
się w teorię rozwoju społeczno-kulturowego Lwa Wygotskiego i kluczowego dla jego
teorii pojęcia strefy obecnego i najbliższego rozwoju. Skoro dziecko ma sobie dać
radę ze środowiskiem i samodzielnie rozwiązywać problemy życiowe, to niewątpliwie
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początkiem zaradności życiowej są dobre interakcje na płaszczyźnie dziecko – dorosły, które stanowią swoiste przejście od poziomu interpsychicznego do intrapsychicznego. Wiedza, umiejętności, sprawności i nawyki doświadczane są w procesie
interakcji społecznych, a następnie – w procesie socjalizacji i postępującej internacjonalizacji – stają się czynnościami samej jednostki. Oczywiście musi wskutek internacjonalizacji nastąpić ich uwolnienie od znanych dziecku kontekstów społecznych,
w których wcześniej uczestniczyło. Powinno nastąpić uwolnienie od wcześniejszych
kontekstów, czyli dekontekstualizacja, a następnie internalizacja zachowań i norm.
W przypadku rozwoju poznawczego – interioryzacja pojęć.
Wydaje się, że następuje stopniowy wzrost zainteresowania pracami Wygotskiego;
można nawet mówić o swoistym renesansie jego teorii poznawczych, gdyż analitycy ludzkich zachowań zaobserwowali ich ścisły związek z kontekstem społecznym.
„Wszystkie wyższe funkcje powstają jako rezultat związków między jednostkami
ludzkimi”, pisze Wygotski (1978, s. 59). Jest to stwierdzenie bardzo istotne dla naszych rozważań, których celem jest w gruncie rzeczy opis funkcjonowania dziecka
w środowisku rodzinnym i szkolnym, na płaszczyźnie relacji dziecko – dorosły
i dziecko – dziecko. Bardzo istotnym, z punktu widzenia teorii Wygotskiego, jest
pojęcie „kompetencji” oraz ich poziom, dlatego wprowadził on pojęcia: „strefa obecnego rozwoju” i „strefa najbliższego rozwoju”. Zakładam, iż są one powszechnie znane, jednakże pojęcie kompetencji wprowadzone na grunt tej teorii uwspółcześnia
jej rozumienie. Kompetencje to synchronia wiadomości, umiejętności, sprawności
i postaw (Czerepaniak-Walczak, 1997). Można zatem stwierdzić, iż aktualnie posiadane kompetencje to strefa obecnego rozwoju, natomiast te obecne, stanowiące
swoiste „rusztowanie” dla rozwoju przyszłych, są sferą najbliższych kompetencji.
Niezwykle istotną rolę w teorii Wygotskiego przypisuje się także kontaktom
społecznym na płaszczyźnie różnych interakcji: dziecko – dziecko i dziecko – dorosły. Pedagog najbardziej podkreślał znaczenie wspierającej i kooperacyjnej roli
partnera dziecka.
Nawiązując do poglądów Jeana Piageta, należy zauważyć, że to konflikt stanowi istotny składnik każdego wspólnego zaangażowania i to konflikt traktowany jest
jako istotny składnik każdego wspólnego zaangażowania, doprowadzający do zmian
poznawczych w dziecku. Podczas badań w Genewie (Schaffer, 1994) w obszernym
programie badawczym dowiedziono, że dzieci pracujące w parach na poziomie dużo
wyższym rozwiązują problemy niż dzieci pracujące w pojedynkę. Pomijając metodologię przyjętą przez badaczy, skupmy się nad wnioskami końcowymi. Okazało się, że
przyczyną doskonałych wyników osiągniętych przez dzieci pracujące w parach nie
była praca z bardziej kompetentnym partnerem, ponieważ dzieci te pracowały z partnerami znajdującym się na poziomie tym samym, co one, a nawet niższym. Wynika
z tego, że taki postęp nie był spowodowany imitacją. Badacze podtrzymali tezę,
iż skuteczne są jedynie te interakcje społeczne, które zawierają element konfliktu.
Chociaż Wygotski nie zajmował się rolą konfliktu w interakcji dorosły – dziecko, su-
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gerował, że nauczanie może doprowadzić do zmiany tylko wtedy, jeśli wykracza poza
aktualny poziom rozwoju dziecka. Interakcja rodzic – dziecko dostarcza odmiennych
obrazów sytuacji, co jest źródłem konfliktu.
Interakcja dorosły – dziecko jest wyzwaniem dla dziecka, które wyzwala jego aktywność w dostrzeganiu niezgodności pomiędzy tym, co już wie, a tym, co stanowi
nowy obraz wiadomości. Ta niezgodność umożliwia przejście do wyższego stopnia
rozwoju, a nie nabywanie nowych kompetencji. Niezgodność, o której mowa, to
konflikt poznawczy. Wygotski otwarcie nie poruszał roli konfliktu w interakcji dorosły – dziecko, jednak sugerował, że nauczanie może doprowadzić do zmiany tylko
wtedy, jeśli wykracza poza aktualny poziom rozwoju dziecka. Odmienne doświadczenie rzeczywistości powoduje, że dziecko pragnie kontaktu z dorosłym, który, dając mu poczucie bezpieczeństwa, staje się atrakcyjnym partnerem interakcji. Nieodzownym warunkiem jest jednak wspólne zaangażowanie w rozwiązanie problemu,
które następuje najczęściej w trakcie zabawy.
Zgodnie z badaniami Nicholich (Schaffer, 1994), gdy matka uczestniczy w zabawie, wzrasta długość epizodów zabawy, jak i poziom jej dojrzałości. Efekt różni się
jednak w zależności od charakteru jej zaangażowania i jest największy, gdy aktywnie
włącza się w działanie swojego dziecka lub wyraźnie zachęca je do aktywności. Gdy
matka dostarcza zaledwie komentarze słowne, ma to wpływ na poziom dojrzałości
zabawy, lecz nie na jej skuteczność.

STUDIUM PRZYPADKU JAKO TEORETYCZNY KONSTRUKT
OPISU W BADANIACH JAKOŚCIOWYCH
Dokonany poniżej opis przypadku nie powstał z pobudek metodologicznych. To
sam przypadek zmobilizował mnie do opisu zdarzeń, epizodów, układów społecznych. Powszechnie wiadomo, że do badania przypadku można podejść na wiele sposobów, stosując rozmaite techniki, jednak zawsze to wybrany przypadek pozostaje
przez całe badanie w centrum zainteresowania. Zrozumienie istoty zachowań przypadku i ich interpretacja nie jest możliwa bez uwzględnienia kontekstu społecznego i układów społecznych. Robert E. Stake (2010) wyróżnia następujące elementy
opisu przypadku:
• rodzaj przypadku, ze szczególnym uwzględnieniem jego działania i funkcjonowania;
•

historyczne tło przypadku;

•

fizyczne otoczenie przypadku;

•

inne konteksty przypadku: ekonomiczny, polityczny, prawny, estetyczny itd.;

•

inne przypadki stanowiące tło dla przypadku badanego;

•

informatorzy, osoby dostarczające informacji o przypadku.

Sukces dziecka sukcesem nauczyciela w teorii i praktyce edukacyjnej...

197

Warto ponadto odnotować, że Stake wyodrębnia także trzy rodzaje studium przypadku: autoteliczny, instrumentalny i zbiorowy. Pierwszy z nich, czyli autoteliczne
studium przypadku, jest prowadzone wyłącznie z powodu zainteresowania przypadkiem samym w sobie. Drugi – gdy konkretny przypadek ma służyć pogłębieniu
wiedzy o szerszym zjawisku bądź wyciągnięciu bardziej ogólnych wniosków. Zainteresowanie samym przypadkiem jest wówczas drugorzędne, ma on raczej charakter
wspierający i ułatwia zrozumienie czegoś innego. Kiedy zainteresowanie konkretnym
przypadkiem jest znikome, równoległemu badaniu poddaje się ich kilka w celu lepszego poznania zjawiska, populacji lub ogólnego stanu rzeczy – wówczas mówimy
o zbiorowym studium przypadku. W procesie nauczania stosuje się studium przypadku celem zilustrowania określonego punktu widzenia, stanu rzeczy lub danej kategorii zjawisk. W tym wypadku możemy mówić o instruktażowym studium przypadku (Stake, 2010).
Wiadomo, że każde studium przypadku ma swoją strukturę. Nawet studium pojedynczego przypadku, na podstawie którego trudno stworzyć teorię, powinno być
uporządkowane, a ten porządek powinien uwzględniać kontekst. Stake stwierdza, że
przypadek jest jeden, lecz składa się z różnych sekcji, grup, ma swój rytm, wymiary
i domeny. Wszystko to ma swój kontekst. Yvona Lincoln i Egon Guba (Stake, 2010)
zauważyli, że wiele badań jakościowych wychodzi z założenia, iż zjawiska społeczne,
ludzkie dylematy i natura przypadków zależy od sytuacji, w których odkrywane są
doświadczenia wszelkiego rodzaju. Badacze opisują więc wiele sekwencji, które są ze
sobą związane kontekstowo, lecz niekoniecznie wzajemnie na siebie wpływają. Szukanie przyczyny opisywanych epizodów stanowi zaś zabieg upraszczający opis.
Interaktywność jest istotnym czynnikiem w opisach jakościowych. Jeśli chcemy
dowiedzieć się, jak wybrany przypadek funkcjonuje, co robi, co zamierza, będziemy
go obserwować, prowadzić rozmowy, pytać innych o ich obserwacje, opinie oraz
zbierać artefakty. Wszystko to czynić będziemy w pewnym kontekście, który, jak
stwierdzono wyżej, ma wpływ na opis przypadku nawet wówczas, gdy nie uda się
odnaleźć dowodu na ten wpływ.
W takiej konwencji powstał opis indywidualnego przypadku dziewczynki rozpoczynającej edukację szkolną. Metodą obserwacji, obserwacji współuczestniczącej,
dialogu, rozmowy, zbierania danych i opinii udało się skonstruować opis składający
się z wielu epizodów, aczkolwiek zostały one tak skompilowane, by przedstawić drogę
do sukcesu bohaterki zdarzeń z zachowaniem istotnego kontekstu. Autorka opisu
współuczestniczyła we wszystkich zdarzeniach.

OPIS STUDIUM INDYWIDUALNEGO
PRZYPADKU: MAŁGOSIA
Informacje podstawowe: Małgosia, lat 8, odroczona od obowiązku szkolnego
przez poradnię pedagogiczno-psychologiczną ze względu na chorobę somatyczną:
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przeszczep moczowodów, alergię. Poradnia przyznaje tzw. nauczanie indywidualne,
8 godzin w tygodniu. W teczce znajdują się badania psychologiczne i pedagogiczne:
deficyty rozwojowe w stopniu lekkim, mówi bełkocząc, mało komunikatywna, nie
rozumie i nie wykonuje poleceń, ma słabe rozeznanie w środowisku, jest skrajnie
ospała lub nadpobudliwa. Wszelkie badania diagnostyczne wykonywano kilkukrotnie, w małych próbach czasowych, ze względu na stan emocjonalny dziecka. Dokumenty te czytam ja – nauczycielka nauczania indywidualnego Małgosi – z zamierzeniem rozpoczęcia pracy.
Pierwsza wizyta w domu, tj. w centrum średniego miasta, w mieszkaniu w bloku,
blok zadbany, mieszkanie na 2 piętrze. Jestem zaciekawiona, ale też pełna niepokoju,
a zarazem nadziei na dobrą współpracę. Mama dziecka otwiera drzwi; przyjmuje nas
w kuchni. Jest oschła i sprawia wrażenie niezadowolonej z tej wizyty. Mam okazję
zapoznać się z Małgosią. Nic nie mówi. Jest wyrośniętą, korpulentną blondynką,
ma włosy upięte w warkocz. Przedstawiam matce program nauczania, wymogi techniczne (podręczniki, zeszyty, niezbędne przybory oraz harmonogram moich wizyt).
Czuję, że nie jest zadowolona z mojej wizyty, a określając sytuację klarowniej – niezadowolona z faktu, że ktokolwiek obcy wchodzi w progi jej domu. Jest zaskoczona sprawnością szkoły w organizacji nauczania indywidualnego, twierdząc, że to
dopiero początek roku szkolnego, po co więc takie tempo. Chcę nawiązać kontakt
z dziewczynką. Nie udaje się to, brak nawet kontaktu wzrokowego.
Przez pierwsze pół roku przychodzę systematycznie do domu Małgosi. Staram się
nawiązać z nią kontakt. Dużo do niej mówię – bardzo dużo, bo wiem, że mnie słucha. Nie rozmawia. Po kilkunastu tygodniach nauki poznałam jej głos, gdyż zaczęła
wypowiadać pojedyncze, jednak mało zrozumiałe słowa (SUKCES). Dotychczasowe
lekcje przypominają teatr jednego aktora – ja mówię, piszę literki, pojedyncze wyrazy
jednosylabowe, wycinam, kleję, maluję, liczę, śpiewam. Małgosia mnie obserwuje,
chwilami naśladuje i niechętnie wykonuje moje polecenia (SUKCES). Wiem, że doskonale je rozumie. Zaczynam zadawać jej prace domowe, których nie wykonuje.
Podczas lekcji matki dziewczynki nigdy nie ma w domu, ponieważ pracuje zawodowo. Opiekę sprawuje gospodyni. Ojciec wpada do domu od czasu do czasu, by
skontrolować sytuację i zawsze daje Małgosi dużo słodyczy, które dziewczynka od
razu je, rzucając papierki gdziekolwiek. Mija kilkanaście tygodni upomnień, że jemy
tylko podczas przerwy, które wspólnie ustalamy (SUKCES). Przyglądam się rodzicom (sporadyczne kontakty). Nawiązuję kontakt z gospodynią, prosząc o współpracę
w wykonywaniu zadań domowych. Bardzo szybko okazuje się, że traktuje Małgosię
jak niewyuczalne zwierzątko; emanuje z niej wręcz wrogość. Zależy jej tylko na zarobieniu pieniędzy. Sytuacja jest beznadziejna. Widać, że Małgosia jej nie lubi. Wiem,
że lubi mnie, bo uśmiecha się, kiedy przychodzę (SUKCES).
Małgosia zaczyna dialog, czyli mówi monosylabami, czasami pełnymi słowami,
zdarzają się też zdania proste, jednakże wypowiadane bardzo niezrozumiale. Dojrzewam do rozmowy z matką, która przybywa do domu około godziny 17 i zazwyczaj, jak wynika z rozmowy z gospodynią domu, kładzie się spać. Rozmowa wydaje
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się trudna, a nawet ryzykowna, gdyż jej celem jest ingerencja w organizację domu
i spowodowanie zmiany stosunku rodziców do dziecka oraz wsparcie Małgosi w jej
indywidualnym rozwoju.
Dalszy etap współpracy. Rozmowa przebiega spokojnie, ale towarzyszy jej swoiste napięcie. Jak zakomunikować matce, że dziecko jest zaniedbane społecznie, że
nikt z nim nie rozmawia i dlatego ma zahamowany rozwój mowy? Że nie nawiązało żadnych pozytywnych kontaktów z gospodynią, która traktuje dziewczynkę jak
stwora społecznego, że nikt z Małgosią nie wychodzi na powietrze, plac zabaw, że
nie nawiązała żadnych kontaktów z rówieśnikami, bo nikt jej nie zna, a jedynym
spacerem jest niedzielne wyjście na cmentarz na grób babci, która niedawno zmarła?
Jak sprawują opiekę rodzice, którzy nie mają czasu rozmawiać z własną córką lub iść
z nią do lekarza i na ćwiczenia logopedyczne? Jak można było dopuścić do takich
deficytów poznawczych u własnego dziecka, wskutek braku wdrażania podstawowych mechanizmów socjalizacyjnych i wychowawczych?
Rozmowa mogła zakończyć się dwojako, mianowicie: zgłoszeniem formalnym do
dyrekcji szkoły o zaistniałej sytuacji lub też rekonstrukcją działań rodziców i pełną
współpracą. Efekt: zatrudnienie nowej gospodyni, cotygodniowe kontakty z rodzicami i wspólne realizowanie działań naprawczych i rozwojowych (SUKCES).
Nowy etap: nowa gospodyni, pełna energii, sympatyczna, faktycznie zaczęła pełnić
rolę opiekunki Małgosi, a w wielu sytuacjach zastępować jej matkę. Kobieta „prosta”,
lecz bardzo zaradna życiowo i – jak się później okazało – bardzo oczytana, korzystająca ze zbiorów miejskiej biblioteki; wesoła, lecz zasadnicza. Małgosia bardzo ją polubiła. Gospodyni pomagała jej odrabiać lekcje, wdrażała do prac porządkowych w pokoju, ponieważ Małgosia nie była nauczona trzymania ładu w swoim pokoju (do tej
pory wszystko, co wymagało sprzątnięcia, chowane było za łóżko, na przykład resztki
jedzenia czy brudna bielizna). Dziewczynka zaczęła regularnie chodzić na ćwiczenia
logopedyczne, bawić się na placu zabaw (choć nie nawiązywała żadnych kontaktów
z rówieśnikami), wychodzić na codzienne, zwykłe zakupy. Wreszcie nastąpiła współpraca. Zajęcia dydaktyczne nabrały zupełnie innego kolorytu i innej efektywności.
Wyjście do szkolnej biblioteki. Biblioteka stała się tylko pretekstem do cotygodniowych wyjść do szkoły. Celem zasadniczym była pogłębiona socjalizacja dziewczynki i jej stopniowa integracja ze środowiskiem szkolnym (Małgosia była już w klasie
trzeciej i jej poziom rozwoju intelektualnego wskazywał, że będzie mogła wrócić do
szkoły masowej, mimo wielu współwystępujących deficytów rozwojowych). Pierwsze odwiedziny w szkole były kurczowym ściskaniem mojej ręki, brakiem kontaktu
z otoczeniem, strachem, lękiem, którego efektem były niekontrolowane czynności
wydalnicze. Po pokonaniu wielu oporów potem było już tylko lepiej, polubiła szkołę.
Potrafiła zostać sama w klasie z obcą panią, z nieznanymi jej dziećmi (SUKCES). Po
drodze zdarzyło się kilkanaście ciekawych epizodów, które z pewnością godne są opisania. Rozstałyśmy się z Małgosią w przyjaźni, utrzymując kontakty bezpośrednie,
potem częściej telefoniczne. W pierwszym miesiącu nauki szkolnej w klasie czwartej
Małgosia zatelefonowała do mnie, zapłakana i zdenerwowana, gdyż została wypro-
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szona przez nauczycielkę z klasy podczas dyktanda. Po dłuższej rozmowie wyjaśniła
mi, że dyktando dotyczyło pisowni wyrazów z „h” i „ch”, a ona zapomniała, jak pisze
się „chusteczki higieniczne”. Wyciągnęła więc z kieszeni całe opakowanie chusteczek
i z opakowania przepisała poprawną orograficznie nazwę. Widząc to, nauczycielka
wyrzuciła Małgosię z klasy. Refleksyjny nauczyciel, znając całą historię jej dotychczasowej edukacji, powinien być – według mnie – pełen podziwu dla zaradności dziewczynki (i bystrości jej umysłu), tak długo przecież bezradnej wobec własnego losu.
Powyższy opis indywidualnego przypadku stanowi przykład badań jakościowych
w pedagogice zorientowanej praktycznie. Ważne miejsce w tego typu badaniach spełnia interpretowanie. Tego elementu brakuje w tej pracy, co jest zabiegiem celowym.
Pozostawiam to Czytelnikom, mając nadzieję na głębszą refleksję w interpretowaniu
sukcesu edukacyjnego.
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SUKCES DZIECKA SUKCESEM NAUCZYCIELA
W TEORII I PRAKTYCE EDUKACYJNEJ.
STUDIUM INDYWIDUALNYCH PRZYPADKÓW

Słowa kluczowe: sukces, rozwój, środowisko wychowawcze, strategie działania
Streszczenie: Sukces ma charakter indywidualny – jest czymś oczekiwanym lub pojawia się
niespodziewanie. Przede wszystkim jednak na sukces trzeba sobie zapracować. Powodzenie uskrzydla i jest źródłem szczęścia. Wyczekują go i potrzebują ludzie w każdym wieku.
W przypadku uczniów sukces ma szczególne znaczenie, jako że stanowi podstawę przyszłej
edukacji, a poza satysfakcją przyspiesza również rozwój. W niniejszej pracy opisano fragment
życia siedmioletniej dziewczynki stanowiący część okresu od 6 do 11 roku. Niniejszy opis to
jedynie fragment jej życia w odniesieniu do okresu kształcenia. Autorka niniejszego opracowania brała udział w niektórych opisywanych wydarzeniach lub ze względu na bohaterkę była
z wydarzeniami powiązana. Po omówieniu indywidualnych przypadków następuje analiza
rozwoju poznawczego, przede wszystkim wg J. Piageta i L. Wygotskiego. Niniejsze teorie
mają wobec opisanego przypadku charakter teoretyczny.

SUCCESS OF A CHILD AS A TEACHER’S SUCCESS IN
EDUCATIONAL THEORY AND PRACTICE

Keywords: success, development, upbringing environment, strategies of behaviour
Abstract: Success is an individual dimension – it can be expected, may come unexpectedly.
Most, however, success must be earned. Success always brings happiness and even being
flanked. It is needed and waited for by people of every age. However schoolchildren has
a specific meaning, because it is a basis for future education, besides of satisfaction very often
it makes speeding up the development. In this paper is made a description of a fragment of
life of 7-year-old girl in the period from 6 to 11 years old. This description is only a fragment
of her life according to some educational episode. The author of this paper anticipated herself
in these episodes or they were related to her by the heroine of this situation. This study of
individual cases in followed by cognitive development analysis, especially by J. Piaget and
L. Vygotsky. These theories are the theoretical for described case.
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RZECZYWISTOŚĆ EDUKACYJNA OSÓB Z GŁĘBOKĄ
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
WSTĘP

W

ymiar rzeczywistości edukacyjnej osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną poruszany jest w rozważaniach nad wsparciem, realizowaną
opieką czy ważnością zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wobec tej grupy osób.
W związku z tym pojawia się szereg pytań. Istotne jest, aby spróbować odpowiedzieć na pytanie, czy zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, które są prowadzone
z osobami z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, mają dla nich jakąkolwiek
wartość w aspekcie ich jakości czy stylu życia. Czy te wszystkie oddziaływania, które mają na celu pomoc w szeroko pojętym rozwoju jednostki, są dla nich szansą
na lepsze życie, czy też są tylko sposobem na zapewnienie im minimum potrzebnego do egzystowania. Osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną są często grupą marginalizowaną i obarczoną dodatkowym piętnem wykluczenia m.in.
ze względu na specyfikę swojej niepełnosprawności. Zasadnym więc jest podjęcie
tematyki rzeczywistości edukacyjnej osób z głęboką niepełnosprawnością, aby rozpocząć polemikę dotyczącą ich edukacji. Edukacji jako czasu rozwoju czy trwania.
Dlatego też, celem artykułu jest przyjrzenie się rzeczywistości edukacyjnej osób
z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.

CHARAKTERYSTYKA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
INTELEKTUALNĄ W STOPNIU GŁĘBOKIM
Warto zwrócić uwagę na postawę, jaką się przyjmuje w stosunku do osoby z niepełnosprawnością. Należy pamiętać o tym, by w pierwszej kolejności patrzeć na nią nie
przez pryzmat jej ograniczeń, zaburzeń, stopnia niepełnosprawności intelektualnej,
ale raczej aby uzmysłowić sobie, że jest przede wszystkim istotą ludzką, wyjątkowym
człowiekiem. Różni się on w wielu aspektach od swoich rówieśników, ale na pew* Uniwersytet Śląski w Katowicach.
** Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu.
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no nie pod względem potrzeby akceptacji, miłość, bliskości oraz okazywania mu
życzliwości i wsparcia. Ma swoje potrzeby, upodobania, lęki, a nade wszystko ma
swój charakter, osobowość. Każdy jest inny, zawsze będą jakieś różnice indywidualne
przesądzające o unikatowości każdego człowieka, niezależnie od tego, czy jest w pełni
sprawny, czy też boryka się z bardzo wieloma trudnościami w wielu aspektach swojego życia. Pomimo tego że osoby z niepełnosprawnością w stopniu głębokim mogą się
od siebie istotnie różnić, istnieją pewne charakterystyki, które w sposób syntetyczny
opisują, wymieniają pewne cechy, sfery, z którymi dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim mają duże trudności. Przy czym dobrze jest pamiętać
o tym, że informacje te są bardzo ogólne i nie ma jednej wyczerpującej charakterystyki osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, tym bardziej że jest to
grupa bardzo zróżnicowana. W literaturze przedmiotu (Bobińska i in., 2012) mówi
się o ograniczeniach w porozumiewaniu, komunikowaniu się, co najczęściej dotyczy
komunikacji werbalnej, wypełniania poleceń. Sprawność fizyczna też jest w znacznym stopniu ograniczona, często towarzyszą jej zmiany neurologiczne, uszkodzenia
narządu wzroku. Przytoczona charakterystyka jest bardzo uproszczona i stanowi niejako wstęp do głębszego, bardziej szczegółowego opisu. Osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną to statystycznie najmniejsza grupa wśród populacji osób
niepełnosprawnych (około 1-2% populacji) (Wyczesany, 2012). Charakteryzują się
licznymi wadami rozwojowymi oraz poważnymi uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, co z kolei – jak pisze Janina Wyczesany (2012) – przyczynia się do
więcej niż połowy zgonów wśród tej grupy osób jeszcze przed ukończeniem piątego
roku życia. Tym dzieciom – jak stwierdza Sylwia Wrona: „towarzyszą dodatkowe
obciążenia chorobowe, zaburzenia zachowania i inne sprzężenia organiczne” (Wrona,
2012). Ich funkcjonowanie w zakresie małej czy dużej motoryki również jest na niskim poziomie, często nie są w stanie samodzielnie się poruszać, potrzebują znacznie
więcej czasu na opanowanie kolejnych umiejętności motorycznych, jak np. trzymanie głowy, zmiana pozycji ciała, siadanie i wstawanie. Ponadto, jak wylicza Sylwia
Wrona (2012), obserwuje się liczne zniekształcenia szkieletowe (dysproporcje ciała,
asymetryczna czaszka), które stanowią przeszkodę w przyjęciu prawidłowej postawy
ciała czy wręcz uniemożliwiają poruszanie się. Ponadto może być zaburzona precyzja
ruchów, koordynacja wzrokowo-ruchowa i słuchowo-ruchowa. Występują także różne niedowłady, zaburzenia napięcia mięśniowego, porażenia, natręctwa ruchowe oraz
ogólna niezborność ruchowa.
Sylwia Wrona bardzo trafnie przywołuje spostrzeżenia Władysławy Pileckiej, że
dzieci z niepełnosprawnością intelektualną „[...] przechodzą poszczególne stadia rozwoju w tej samej kolejności, co dzieci w normie intelektualnej, […] jednak w znacznie
wolniejszym tempie i nie zawsze w pełni realizują swój potencjał rozwojowy” (Wrona,
2012). Ograniczenia w rozwoju i funkcjonowaniu są bardzo liczne. Percepcja, uwaga
mimowolna i poziom pamięci są na niskim poziomie (Wyczesany, 2012). Zaburzone
są również czynności orientacyjno-poznawcze, co przejawia się w ich życiu emocjonalnym i społecznym. Niemowlęta mogą się charakteryzować dużą apatią i biernością
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bądź niespokojnym zachowaniem. Takie dzieci nie muszą wcale wykazywać chęci do
współpracy z rodzicami, a do końca pierwszego kwartału ich życia może nawet nie
pojawiać się uśmiech na widok mamy czy taty (Wrona, 2012).
Dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną nie są w stanie przekroczyć
stadium rozwojowego inteligencji sensoryczno-motorycznej, które według Jeana Piageta dzieci w normie intelektualnej osiągają do 2 roku życia. Co więcej, wewnątrz
stadium inteligencji sensomotorycznej można wyróżnić jeszcze sześć innych okresów
rozwoju, jednakże nie wszystkie dzieci z głęboką niepełnosprawością intelektualną
będą w stanie przejść przez kolejne jego fazy. W psychologii klinicznej wyróżnia się
trzy podgrupy głębokiej niepełnosprawności intelektualnej: stopień wegetatywny,
średni i lżejszy (łagodny).
Nieco inną charakterystykę osób z głęboką niepełnosprawnością proponuje Roman
Garlicki, która opiera się na wieku metrykalnym osoby niepełnosprawnej intelektualnie. Dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w wieku przedszkolnym
charakteryzują się znacznie ograniczonym funkcjonowaniem w sferze zmysłowo-ruchowej. Rozwój sfery ruchowej ulega poprawie w wieku szkolnym, to jest od 6 do 21
roku życia, przy czym osobista samodzielność raczej nie zostaje osiągnięta. Natomiast
w wieku dojrzałym osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną zazwyczaj
ograniczają się do prostych, dwuwyrazowych wypowiedzi. Każdemu z tych etapów
towarzyszą poważne zaburzenia procesów orientacyjno-poznawczych, a także trudne
do zrozumienia wahania nastrojów. W tym zakresie występują trudne zachowania,
takie jak częste wpadanie w złość, przejawiające się na przykład poprzez bicie, drapanie, krzyk czy rzucanie się na ziemię. Takie ataki mogą być krótkotrwałe bądź
długotrwałe, trwające całymi dniami. Pośród wielu charakterystycznych zaburzeń
i zachowań można wyróżnić parę podstawowych, do których zalicza się zachowania
autostymulacyjne i stereotypie ruchowe. Zachowania autostymulacyjne mogą mieć
charakter wizualny, słuchowy lub dotykowy. Ma to związek z deprywacją sensoryczną (za słabe stymulowaniem zmysłów) (Kielin, 2004). Natomiast stereotypie ruchowe to zdaniem Jacka Kielina zaburzenia relacji dziecka z otoczeniem społecznym
(Kielin, 2004). Zaś Małgorzata Trybuś zwraca uwagę na fakt, że większość dzieci
z głęboką niepełnosprawnością „jest zdolna do przeżywania i prawidłowego odczytywania u innych czterech podstawowych emocji: radości, smutku, gniewu i strachu”
(Kielin, za: Trybuś, 2004, s. 20).
Osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną mają problemy z funkcjami
poznawczymi, tj. pamięcią i koncentracją. Dostrzegają one małą ilość przedmiotów,
nie wykazują objawów koncentracji uwagi. Dominuje pamięć ruchowa, obrazowa,
słowna (o charakterze mechanicznym) i uczuciowa, a samo tempo zapamiętywania
jest wolne. Wczytując się w te charakterystyki, można odnieść wrażenie, że życie osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną to mnogość ograniczeń.
Powyższe charakterystyki w dużej mierze skupiają się przede wszystkim na brakach
osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Wobec tego rodzi się pytanie, czy
w obliczu tak wielu trudności i zaburzeń osoby z głęboką niepełnosprawnością mają
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jakieś mocne strony? Czy można dostrzec w ich życiu jakieś pozytywne aspekty?
Można przypuszczać, że zależy to w dużej mierze od naszej wewnętrznej postawy
i świadomości względem osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Taką
postawę patrzenia na osobę niepełnosprawną reprezentuje Danuta Kopeć (2013).
Podkreśla ona podmiotowość osoby niepełnosprawnej, uwypuklając jej znaczenie
jako OSOBY, na którą nie patrzy się przez pryzmat jej ograniczeń . Autorka wspomina także o pewnym niebezpieczeństwie ,,fragmentaryzacji”, które w głównej mierze
inicjowane jest poprzez specjalistów stawiających diagnozę (Kopeć, 2013). „Fragmentaryzacja” wiąże się z rozdzieleniem tego, co jest zaburzone, z tym, co nie jest,
z tym, co wymaga rehabilitacji, i z tym, co nie wymaga. A to z kolei – jak podkreśla – prowadzi do skupienia się w głównej mierze na tym, co w dziecku jest zaburzone, zapominając o jego potrzebach, ważnych z „rozwojowego punktu widzenia”
(Kopeć, 2013). Niezależnie od tego, jaka postawa dominuje, wątpliwości nie ulega
fakt, że każde dziecko zasługuje na to, by się rozwijać w warunkach jak najbardziej
mu sprzyjających.

OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
W STOPNIU GŁĘBOKIM PO UKOŃCZENIU 25 ROKU ŻYCIA
W POLSCE
W Polsce, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie
zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokim (Dz.U. 2013, poz. 529), znajduje się
zapis, mówiący o tym, że obowiązek szkolny, a zatem edukacja formalna osoby z niepełnosprawnością w stopniu głębokim, kończy się w momencie osiągnięcia przez nią
wieku 25 lat. Podstawą prawną dla wyżej wymienionego Rozporządzenia jest Ustawa
z dnia 3 grudnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U.
2011 Nr 6, poz. 19), przy czym Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 76 nadal obowiązuje –
dokument ten zastąpił Ustawę z 1994 roku.
Zatem po ukończeniu 25 roku życia osoba z niepełnosprawnością w stopniu głębokim nie ma już zagwarantowanej przez ustawodawcę możliwości uczestnictwa
w zespołowych czy indywidualnych zajęciach organizowanych przez placówki do
tego uprawnione. Po zakończeniu obowiązku szkolnego zaspakajanie potrzeb osoby
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim pozostaje w głównej mierze
na barkach rodziny. Niektórzy rodzice, opiekunowie osoby z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu głębokim podejmą dalsze działania mające na celu umożliwienie takiemu dorosłemu kontaktu ze światem „zewnętrznym”, inni z kolei zgodzą
się na zupełną izolację swojego, już dorosłego, dziecka. To czas wielu zmian, między
innymi tych, które wiążą się z finansowaniem właściwej opieki osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. Do tej pory, do 25 roku życia, zajęcia
z logopedą, rehabilitantem, psychologiem czy każdym innym specjalistą, terapeutą
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w placówkach finansowanych ze środków państwowych odbywały się za darmo. Rodzic nie musiał partycypować w kosztach, o ile sam nie starał się o dodatkowe zajęcia,
terapie. Niemniej jednak należy pamiętać, że nie oznaczało to, że rodzic, opiekun
prawny nie ponosił zupełnie żadnych kosztów związanych z procesem usprawniania,
podnoszenia jakości życia swojego dziecka. Osoba z głęboką niepełnosprawnością
intelektualną wymaga niejednokrotnie odpowiedniej diety, lekarstw, sprzętu ortopedycznego czy innych urządzeń, udogodnień wspomagających jej funkcjonowanie,
a to wiąże się z wieloma dodatkowymi obciążeniami finansowymi, jak i emocjonalno-psychicznymi dla obu stron. Zdarzają się przypadki, kiedy to rodzic wraz
z ukończeniem przez syna czy córkę obowiązku szkolnego staje przed dylematem
związanym z rezygnacją ze swojej pracy, a zatem i pytaniem o sposób na zapewnienie wystarczających środków na utrzymanie swojej rodziny. Dylematów, problemów,
zmartwień związanych z zakończeniem obowiązku szkolnego przez dorosłe dziecko
może być jeszcze wiele; te parę godzin, kiedy syna, córki nie ma w domu, może być
bardzo cenne dla rodzica, opiekuna. Zwykłe, codzienne czynności mogą przebiegać
znacznie sprawniej, jak np. robienie zakupów, gotowanie posiłku, sprzątanie czy też
zwyczajnie zadbanie o swoje potrzeby, odpoczynek. Te przykładowe czynności mogą
być znacznie utrudnione, kiedy osoba z głęboką niepełnosprawnością, która wymaga
stałej opieki, czujności, uwagi jest już obecna w domu.
Rozpatrując przyszłość osoby z niepełnosprawnością w stopniu głębokim po 25
roku życia, należy myśleć w szerszej perspektywie, gdyż jej życie jest ściśle zespolone
z życiem rodziców, opiekunów. Należy pamiętać, że taka osoba nie jest samodzielna w takim zakresie, jak osoby prawidłowo funkcjonujące, które przykładowo już
w wieku 25 lat mogą założyć swoje własne gospodarstwo domowe, pracować na swoje utrzymanie czy same zadbać o swoje potrzeby. Tak się nie dzieje w przypadku
głębokiej niepełnosprawności. 25-letnia osoba to tak naprawdę już fizycznie dorosły
człowiek pozostający na poziomie intelektualnym kilkuletniego dziecka, jest jednak
większy i cięższy. Dla rodziców, opiekunów stanowi to dodatkowe wyzwanie. Niejednokrotnie osobę z głęboką niepełnosprawnością, a więc taką, która może mieć
mocno ograniczoną sprawność ruchową czy też nie potrafi chodzić, trzeba przenieść,
podnieść, obrócić, przytrzymać. Te czynności mogą być mocno obciążające dla zdrowia rodzica, opiekuna. Rodzice, opiekunowie naturalnie się starzeją, z upływem lat
zaczyna brakować sił, mogą się pojawić różne choroby. Wydaje się to być czymś naturalnym, że rodzic musi wcześniej czy później rozważyć, co stanie się z jego synem,
córką, kiedy on już fizycznie nie będzie w stanie opiekować się swoim dzieckiem;
musi sobie zadać pytanie, kto przejmie odpowiedzialność. Jeszcze większym bólem,
a może czasem ulgą, jest sytuacja, w której dziecko umrze jako pierwsze, przed rodzicami. Zdarza się, że rodzice, opiekunowie starają się o to, by ich podopieczny znalazł
miejsce w Domu Pomocy Społecznej, jeszcze inni ufają, że być może ktoś z członków
rodziny zaopiekuje się ich potomstwem.
System wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim po
25 r.ż. jest niewystarczający. Brakuje miejsc, gdzie osoby z głęboką niepełnospraw-
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nością mogły być całościowo rewalidowane. Obecnie pojawiają się pewne społeczne
inicjatywy, których celem jest budzenie świadomości społeczeństwa co do potrzeb
i konieczności dalszego wspierania osób z głęboką niepełnosprawnością już po ukończeniu obowiązku szkolnego. Można żywić nadzieję, że przyjdzie taki czas, że zarówno polski rząd, jak i polskie społeczeństwo zechcą zaakceptować i zrozumieć fakt, że
powinny istnieć systemowe rozwiązania dla osób z niepełnosprawnością intelektualną po 25 r.ż. i ich rodzin. Powinny to być rozwiązania dające perspektywę lepszej,
bardziej przewidywalnej przyszłości osób z głęboką niepełnosprawnością, dające im
i ich rodzinom komfort psychiczny, godne wsparcie finansowe i możliwość korzystania z opieki instytucjonalnej już po ukończeniu obowiązku szkolnego.

ZARYS METODOLOGICZNY
Możliwość spenetrowania rzeczywistości edukacyjnej, w jakiej znajduje się człowiek
z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, jest bardzo trudna. Dlatego też należy
podkreślić, że przeprowadzone wstępne badania są jedynie przyczynkiem do dalszych
rozważań i zgłębiania omawianej tematyki. To pewnego rodzaju pilotaż do dalszej
eksploracji podjętego zagadnienia. Celem badań jest poznanie rzeczywistości edukacyjnej osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Postawiony cel to opis oraz
wstępne rozpoznanie omawianego zjawiska. Problem badawczy ma charakter opisowy i został postawiony w formie pytania na potrzeby niniejszego artykułu, to: jaka
jest rzeczywistość edukacyjna osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną?
Badania zostały przeprowadzone wśród części 20 pracowników Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Ustroniu. Uczestnicy badania to osoby
pracujące w ośrodku, bezpośrednio związane z osobami z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Metoda, jaka została zastosowana, to sondaż diagnostyczny, a odpowiadającą jej techniką jest ankieta. Respondenci to grupa osób o zróżnicowanym
wieku, wykształceniu oraz stażu pracy.

ANALIZA. RZECZYWISTOŚĆ EDUKACYJNA OSÓB
Z GŁĘBOKĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
W OPINII SPECJALISTÓW
Rzeczywistość osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną można rozpatrywać z perspektywy pięciu czynników: rzeczywistości edukacyjnej, rehabilitacyjnej,
prerehabilitacyjnej oraz preedukacyjnej. Na potrzeby niniejszego artykułu wstępnej
analizie zostanie poddana tylko kategoria rzeczywistości edukacyjnej badanej grupy
osób. Należy podkreślić, że rzeczywistość edukacyjna to kategoria o dużym zakresie
znaczeniowym. Dlatego też można myśleć o tym, co do tej pory się dzieje, zostało
wypracowane w systemie edukacji, jak i o braku perspektyw, rozwiązań prawnych,
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w kontekście przyszłej edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
głębokim już po zrealizowaniu obowiązku szkolnego. Odpowiedzi respondentów
były bardzo zróżnicowane. Najczęściej zaznaczaną odpowiedzią była ta, która wskazywała na ocenę rzeczywistości edukacyjnej osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim jako dobrą – 6 respondentów. 5 badanych przyznało, że nie
ma zdania w tej materii, również 5 ankietowanych zaznaczyło odpowiedź „inne”.
Wśród innych opinii znajdują się, takie jak:
• „dzieci mogą być dobrze zaopiekowane w ośrodkach, a dorośli nie”;
•

„chyba coraz lepiej”;

•

„różnie na różnych terenach Polski”;

•

„niewiele widziałam (miejsc, placówek), by to uogólnić, ale z tego, co już
wiem, na teraz, można wiedzieć i robić więcej, niż się robi”;

•

„jest wiele do zrobienia, ale idziemy w dobrym kierunku, ważne jest dostrzeganie drugiej osoby”.
Kolejnych 3 respondentów ocenia rzeczywistość edukacyjną osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim jako złą, natomiast 1 osoba ocenia
jako bardzo dobrą. Tak rozbieżne postawy mogą wskazywać na bardzo odmienne
perspektywy respondentów. Jak wspomniano, nie uściślono terminu rzeczywistość
edukacyjna; co więcej, doświadczenie, zajmowane stanowisko, wrażliwość poszczególnych respondentów może naturalnie rzutować na kształt wyrażanych poglądów.
Kolejne pytanie zawęża szeroko pojętą rzeczywistość edukacyjną do kwestii związanych z przyszłością osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
po zakończeniu przez nie obowiązku szkolnego. Pytanie to jest pytaniem otwartym, dającym możliwość swobodnych wypowiedzi. Pytanie piąte brzmi: „Jak Pan/i
ocenia możliwość dalszego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim po zakończeniu okresu szkolnego?”. Respondenci, rozważając dalsze
możliwości życia, funkcjonowania człowieka z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu głębokim po zakończeniu edukacji formalnej, w dużej mierze wskazywali na ich zupełną zależność od osób trzecich: rodziców, opiekunów. Wspominano
o całościowej odpowiedzialności za jakość życia osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, jaka spadnie na barki rodziców, opiekunów. Wiele
przypisuje się też środowisku, w jakim dotychczasowi podopieczni pozostaną – czy
będzie to środowisko rodzinne, możliwość przebywania wśród osób bliskich, czy
może opieka instytucjonalna, jak Dom Pomocy Społecznej. Nadmienia się, że wiele
osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim trafia pod opiekę do
domów pomocy społecznej, co jest dość smutne, jak również to, że wielu z nich nie
dożywa 25 roku życia. Z jednej strony uważa się, że możliwości mogą być różne,
zależne od finansów oraz zaradności rodziców, stopnia samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. Z drugiej zaś strony mówi się
o ograniczonych lub żadnych możliwościach, ponieważ po zakończeniu obowiązku
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szkolnego osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim raczej są
skazane na pozostanie w domu. O byciu tylko w domu mówi się jako o zamknięciu,
pozostaniu w samotności, izolacji, wyobcowaniu, o braku możliwości przebywania
w zbiorowości, razem z innymi, byciu pozostawionym samym sobie, życiu ubogim
w doświadczanie świata czy też końcem „szczęśliwego” życia, monotonnym spędzaniu czasu. Zwraca się też uwagę, że bez wsparcia instytucji czy fundacji, których
celem może być dbanie o dobro osób z niepełnosprawnością intelektualną, życie staje
się trudne, brakuje możliwości korzystania z różnych form rehabilitacji, spada jakość
i ilość świadczonych usług, brakuje też świadczeń finansowych, które w pełni zaspakajałyby potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.
Respondenci często podkreślali bezradność rodziców wobec systemu, a właściwie
brak istnienia w Polsce systemu opieki i wsparcia dla osób po ukończeniu 25 roku życia. Niemniej jednak pojawiły się też głosy mówiące o żywej nadziei, że ustawodawca
stworzy możliwość włączenia tych osób w Środowiskowe Domy Samopomocy.

KONKLUZJE
W niniejszym artykule został zarysowany obraz rzeczywistości edukacyjnej, aby
móc pogłębiać tę jakże złożoną tematykę. Przeprowadzone badania należy traktować jako przyczynek do dalszych rozważań badawczych, a uzyskane dane to wstępne rozeznanie do badań pogłębionych. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu głębokim, charakteryzujące się mnogością deficytów, ograniczeń w sferze
sensorycznej, fizycznej, psychicznej, procesach poznawczych, zachowaniach adaptacyjnych, to „milczący” bohaterowie życia pełnego zmagań. Mimo wielu trudności
i ograniczeń osobom z niepełnosprawnością intelektualną można pomóc. Osoby te
nigdy nie osiągną zupełnej samodzielności, co może rodzić wiele frustracji w ich
rodzinach. Życie tych ludzi jest zupełnie zależne od osób trzecich. Na dzień dzisiejszy brakuje sprawdzonych i powszechnie dostępnych rozwiązań stwarzających
możliwość kontynuowania uczestnictwa w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych po zakończeniu przez osobę z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
głębokim obowiązku szkolnego. By zmienić ten stan rzeczy, warto zastanowić się
nad kompleksowym systemem wsparcia dla tej grupy osób, traktując ich jako pełnoprawnych uczestników życia społecznego. Być może warto też mówić o ich potrzebach związanych z doświadczaniem świata poza murami swoich domów, podkreślając, że te potrzeby nie zostają zaspokojone w momencie ukończenia przez nich
obowiązku szkolnego.
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RZECZYWISTOŚĆ EDUKACYJNA OSÓB Z GŁĘBOKĄ
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Słowa kluczowe: osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, ośrodek, niepełnosprawność intelektualna, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
Streszczenie: Artykuł przedstawia ocenę rzeczywistości edukacyjnej osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w opinii pracowników Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego. Tematyka artykułu to wstępne poznanie rzeczywistości edukacyjnej osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w celu przeprowadzenia dalszych,
pogłębionych analiz omawianego problemu.
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EDUCATIONAL REALITY FOR PEOPLE WITH DEEP
INTELLECTUAL DISABILITY

Keywords: people with profound intellectual disabilities, intellectual disability center, revalidation and educational classes
Abstract: The article presents the an assessment of the educational reality of people with
profound intellectual disabilities in the opinion of employees of the Education and Rehabilitation Center. The objective of the article is a preliminary knowledge of the educational
reality of people with profound intellectual disabilities, in order to conduct further in-depth
analyzes of the discussed issue.
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PRZYDATNOŚĆ SZKOLNEJ INTERWENCJI
PROFILAKTYCZNEJ W PLACÓWCE EDUKACYJNEJ.
WYNIKI BADAŃ EWALUACYJNYCH
WPROWADZENIE

M

etoda Szkolnej Interwencji Profilaktycznej (SIP) jest programem z zakresu
profilaktyki selektywnej i wskazującej. Jej celem jest zapobieganie problemom
związanym z używaniem przez młodzież substancji psychoaktywnych. Jest adresowana do uczniów wszystkich poziomów szkół mających doświadczenie z używaniem
substancji psychoaktywnych (Borucka, Kocoń, 2004; Borucka i in., 2005). Do prowadzenia działań interwencyjnych wobec uczniów i ich rodziców nauczyciele i pedagodzy szkolni są przygotowywani w ramach 2-etapowych szkoleń prowadzonych
przez instruktorów rekomendowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Pierwszy
etap szkolenia jest przeznaczony dla całych rad pedagogicznych, a drugi stanowi
przygotowanie przedstawicieli grona pedagogicznego do stosowania metody interwencji w szkole.
SIP była jednym z pierwszych programów umieszczonych w banku programów
rekomendowanych w ramach Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego (Dz.U. 2015, poz. 1249, § 5 ust. 3 pkt 1).
W ramach systemu uzyskała rekomendację na poziomie II na podstawie badań
ewaluacyjnych przeprowadzonych w latach 2001-2003 (Borucka i in., 2003; Okulicz-Kozaryn i in., 2003). Celem ówczesnych badań było sprawdzenie użyteczności
i funkcjonowania SIP w szkole. Uzyskane wyniki pokazały, że metoda może być
stosowana z powodzeniem wobec uczniów, którzy okazjonalnie sięgają po środki
psychoaktywne. Skuteczne stosowanie interwencji wymaga jednak spełnienia kilku
warunków, m.in. współpracy z rodzicami. Istotne są również przyjęte przez radę pedagogiczną rozwiązania systemowe sprzyjające funkcjonowaniu metody interwencji
w szkole.
Ponieważ w ciągu 15 lat, jakie upłynęly od wprowadzenia SIP do szkół, zmieniło
się bardzo wiele w otaczającej nas rzeczywistości, m.in. w zakresie rozpowszechnia* Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu.
** Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie.
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nia i rodzajów zachowań problemowych młodzieży (np. Jarczyńska, 2014) oraz powstawania nowych substancji psychoaktywnych (np. Jabłoński, Malczewski, 2014),
uznano za stosowne powtórzenie badań ewaluacyjnych pokazujących, jak obecnie
metoda sprawdza się w szkołach.
Szczególnie interesowało nas to, czy i w jakim stopniu nauczyciele czują się przygotowani do prowadzenia interwencji profilaktycznej wobec uczniów sięgających po
środki psychoaktywne, czy prowadzą takie działania w swoich szkołach, a także jakie są
opinie nauczycieli na temat szkoleń przygotowujących do realizacji SIP. Celem praktycznym badań było wskazanie ewentualnych zmian w szkoleniach z zakresu Szkolnej
Interwencji Profilaktycznej (program szkolenia, podręcznik, metoda interwencji).
Badania z założenia miały więc charakter opisowy (eksploracyjny), a ich celem
było sprawdzenie funkcjonowania SIP w warunkach naturalnych, czyli w realiach
współczesnej szkoły, oraz określenie czynników, które mogą ułatwiać lub utrudniać
wykorzystanie SIP w praktyce szkolnej.

METODOLOGIA BADAŃ
DOBÓR PRÓBY I PROCEDURA BADANIA
Grupę docelową badań stanowili przedstawiciele szkół, w których w ostatnich latach
były prowadzone szkolenia z zakresu interwencji. Listę szkół uzyskano od instruktorów
SIP, którzy złożyli sprawozdania ze swoich szkoleń w latach 2015-2016 w Ośrodku
Rozwoju Edukacji. Z instruktorami kontaktowano się drogą telefoniczną i/lub mailową, prosząc o informację, czy prowadzili oni w czasie objętym badaniem ewaluacyjnym szkolenia z zakresu Szkolnej Interwencji Profilaktycznej. Dzięki temu uzyskano
informację dotyczącą szkół, niekiedy konkretnych osób, a niekiedy tylko miejscowości
czy powiatów, w których instruktor szkolił rady pedagogiczne. Kolejnym etapem było
ustalenie, w których konkretnie szkołach odbyły się szkolenia, a następnie uzyskanie
kontaktów do osób biorących udział w drugim etapie szkolenia. Tym osobom wysyłano link z prośbą o wypełnienie ankiety online (badania ilościowe).
Drugi etap badań miał charakter jakościowy. W ramach tego etapu przeprowadzono częściowo ustrukturyzowane wywiady indywidualne z realizatorami (n = 11)
i odbiorcami metody (n = 5), a także z instruktorami (n = 15). Przeprowadzono
także dwa wywiady fokusowe z realizatorami (n = 17). W niniejszym artykule zostały
przedstawione jedynie dane zebrane od realizatorów.
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ZAKRES I ANALIZA ZBIERANYCH DANYCH
Pytania ankiety internetowej dotyczyły:
• ceny szkoleń z zakresu SIP oraz metody Szkolnej Interwencji Profilaktycznej;
•

zmian, jakie zostały wprowadzone w szkole w wyniku szkolenia;

• stosowania procedury Szkolnej Interwencji Profilaktycznej w praktyce.
Celem wywiadów jakościowych było pogłębienie i lepsze zrozumienie ogólnych
ocen wyrażonych w ankietach oraz uszczegółowienie informacji na temat przydatności treści szkolenia w praktyce zawodowej respondentów. Analizy ilościowe polegały
na zestawieniu częstości odpowiedzi na poszczególne pytania oraz obliczeniu średnich ocen. Dane z wywiadów zostały spisane. Następnie wyodrębniono kategorie,
według których posegregowano zebrany materiał badawczy. Kolejnym krokiem było
przyporządkowanie według treści materiału badawczego do poszczególnych kategorii, a następnie sprawdzano poprawność przyporządkowania materiału przez dwóch
niezależnych sędziów kompetentnych. W kolejnym etapie wyniki były porównywane i uzgadniane.

WYNIKI
Ponieważ zarówno w badaniach ilościowych, jak i jakościowych zbierano informacje
dotyczące podobnych zagadnień, poniżej przedstawiamy uzyskane wyniki zgrupowane tematycznie, a nie ze względu na procedurę jaką zastosowano, aby te informacje
uzyskać. Jedynie w tekście zaznaczamy, jaką metodą uzyskano dane informacje.
CHARAKTERYSTYKA RESPONDENTÓW
W BADANIACH ILOŚCIOWYCH
Większość respondentów stanowiły kobiety (97%). Najczęściej byli to nauczyciele
(64%), pedagodzy (25%), rzadziej psycholodzy (6%) lub dyrektorzy (5%). Około
połowa respondentów (54%) w ciągu ostatnich 2 lat była wychowawcami klas. Największa grupa respondentów pracowała tylko i wyłącznie w szkołach podstawowych
(57%) i miała długi staż pracy (59% – od 11 do 30 lat). Wszyscy respondenci brali
udział w szkoleniu z zakresu Szkolnej Interwencji Profilaktycznej (SIP), przy czym
97% w I etapie szkolenia, 70% w II etapie, a w obu częściach – 67%.
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CHARAKTERYSTYKA RESPONDENTÓW
W BADANIACH JAKOŚCIOWYCH
Respondenci byli przedstawicielami różnych typów szkół. Najczęściej byli pedagogami, następnie nauczycielami różnych przedmiotów. W szkoleniach sporadycznie
brały udział osoby pełniące funkcję dyrektora lub wychowawcy internatu. Część
z respondentów sprawowała wychowawstwo. Staż pracy wahał się od 7 do 31 lat.

WYNIKI
OGÓLNA OCENA SZKOLEŃ I METODY SIP
Szkolenia przygotowujące nauczycieli do prowadzenia działań interwencyjnych
w ankietach online badani ocenili wysoko: 4,35 (na 6-cio punktowej skali, co oznacza dobrze prowadzone). II etap szkolenia był w każdym aspekcie oceniany nieznacznie lepiej. Obydwa etapy były pozytywnie oceniane pod kątem jakości prowadzenia
i przydatności w praktyce.
Ponad połowa respondentów była zadowolona z udziału w szkoleniach z zakresu
Szkolnej Interwencji Profilaktycznej (24% zdecydowanie, a 42% raczej zadowolona). Zdecydowanie niezadowolonych było 6%, a raczej niezadowolonych – 10%.
Respondenci oceniali metodę jako przydatną, łatwą do wykorzystania i dającą satysfakcję, jeśli się z niej korzysta, a także ułatwiającą pracę z rodzicami.
Zdecydowanie przygotowanych do prowadzenia działań interwencyjnych w szkole
czuje się 16% respondentów, a kolejne 49% czuje się raczej przygotowanych. Raczej
nieprzygotowanych jest 8%, a 28% nie potrafi tego ocenić. Jednak pomimo poczucia
dość dobrego przygotowania część respondentów nie decyduje się na podejmowanie
działań interwencyjnych: „Za interwencją jesteśmy jak najbardziej, za tym wszystkim, co nas instruktor szkolił, w praktyce jest to trudne do wcielenia” (01F*). Niektórzy po odbytym szkoleniu dochodzą do wniosku, że metoda jest cenna, jednak
nie czują się odpowiednimi osobami do podejmowania tego typu działań: „wydaje
mi się, że nie jestem właściwą osobą na właściwym miejscu [do prowadzenia działań
interwencyjnych]” (04).
ZMIANY W SZKOLE PO SZKOLENIACH
50% respondentów deklarowało wprowadzenie zmian w dokumentach szkolnych po
odbytym szkoleniu. Oznacza to, że po szkoleniach umieszczono lub zmodyfikowano
w statucie lub w innym dokumencie zapisy dotyczące postępowania, w sytuacji gdy
* Oznaczenia z literą „F” obrazują dane zebrane w wyniku wywiadów focusowych, oznaczenia bez
litery „F”, np. 01, 05, oznaczają respondentów z poszczególnych wywiadów indywidualnych.
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uczeń używa na terenie szkoły środków odurzających lub jest podejrzewany o ich
używanie. Informacje te, zgodnie z założeniami, powinny zostać przekazane rodzicom i uczniom. Pozostałe osoby (27%) twierdziły, że w ich szkołach nic się w tym
względzie nie zmieniło albo nie mieli na ten temat wiedzy (23%). Spośród tych,
którzy stwierdzili, że w ich szkole zostały po szkoleniu wprowadzone zmiany w dokumentach (n = 58), 90% potwierdziło również, że o zmianach zostali poinformowani
rodzice uczniów i sami uczniowie (85%). Przy czym szczegółowa analiza odpowiedzi
na pytanie o formę przekazania rodzicom i uczniom informacji o wprowadzeniu
w szkole zapisów ułatwiających prowadzenie interwencji profilaktycznych pokazała,
że w wielu szkołach miało to miejsce dopiero wtedy, gdy przeprowadzano interwencję lub przekazano rodzicom zadanie poinformowania uczniów.
Z przeprowadzonych analiz jakościowych wynika, że najczęstszą zmianą w szkołach po odbytym szkoleniu jest opracowanie procedur i sposobów postępowania
w sytuacjach kryzysowych (wymagających interwencji), a także wpisanie SIP do
statutu jako konkretnej metody postępowania („metoda kontraktu została wpisana
i szkolna interwencja została wpisana w dokumenty” (02)). Modyfikacje dotyczą zazwyczaj zmian w statucie, opracowania konkretnych procedur, krok po kroku, jak
radzić sobie w sytuacjach, gdy uczeń zostanie napotkany pod wpływem substancji
psychoaktywnych. W wyniku szkolenia w szkołach, przy których prowadzony jest
internat, wprowadzane były także zmiany do regulaminu internatu („procedury powstały w sytuacjach kryzysowych, konkretnych […] nakreślone zostały pewne wskazówki […] do każdej sytuacji, bez mała, mamy dopisane procedury, jak w danej
sytuacji postąpić. […] To daje jasny obraz, co po kolei, nie pozwala człowiekowi
pomylić się” (13). Opracowanie takich procedur daje szkołom większą pewność dotyczącą postępowania: „na pewno ułatwiło drogę pracy w sytuacjach zagrożenia, kryzysu” (13). Część respondentów mówi o zmianach, jakie zaszły w szkole, w sposób
tak mało konkretny, iż można wnioskować, że nie wprowadzono żadnych zmian:
„wszystko się zmieniło […], inaczej zaczęto to wszystko spostrzegać […]. Tak że
zmiany zaszły” (08).
STOSOWANIE PROCEDURY SIP W PRAKTYCE
ADRESACI

Dane ankietowe pozwoliły uzyskać informacje o 27 przypadkach, w których
zastosowano metodę interwencji. Wiek uczniów, wobec których zastosowano procedurę SIP, wahał się od 11 do 18 lat, przy czym najczęściej interwencje podejmowano wobec 17-latków. Zdecydowana większość (21 interwencji) dotyczyła chłopców,
5 zarówno chłopców, jak i dziewcząt, a tylko jedna – wyłącznie dziewczyny, która
paliła marihuanę. Połowa (12 interwencji) była podejmowana wobec pojedynczych
uczniów, a pozostałe wobec 2-3 osób. Tylko 4 interwencje dotyczyły większych grup.
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REALIZATORZY

Z danych ankietowych wynika, że u 30 osób (26%) od czasu przeprowadzenia szkoleń zdarzyło się, że jakiś uczeń używał środków odurzających (palił papierosy, pił
alkohol lub używał narkotyków) i/lub był pod ich wpływem na terenie szkoły (lub
w czasie imprez szkolnych). Prawie wszyscy (29 osób) potwierdzili też, że w tych
przypadkach została prowadzona interwencja. Przy czym informację o liczbie interwencji prowadzonych w szkole latach 2014-2016 uzyskano jedynie od 20 osób (17%
ankietowanych). Samodzielnie interwencję prowadziło 16 respondentów.
PRZYCZYNA PODJĘCIA INTERWENCJI, JEJ CEL I EFEKTY
Realizatorzy stosują SIP wobec takich trudności, jak: palenie papierosów lub e-papierosów, używanie tabaki, alkoholu, leków uspokajających, marihuany i/lub innych substancji psychoaktywnych, dopalaczy, nadmierne korzystanie z telefonu,
komputera, internetu, niska frekwencja, trudności w przestrzeganiu zasad szkolnych, agresja.
Z badań ilościowych wynika, że najczęstszym celem interwencji było zaprzestanie używania substancji psychoaktywnych lub poinformowanie i „uświadomienie
konsekwencji”. Kilka osób zamiast określić cel, opisywało podjęte działania: „powiadomienie rodzica o zdarzeniu, porada wychowawcza, przekazanie informacji
o instytucjach i specjalistach ds. uzależnień, podpisanie kontraktu wychowawczego
z uczniem/uczennicą w obecności rodzica, pedagoga i wychowawcy klasy” lub „reakcja w sprawie niewłaściwego zachowania na terenie szkoły”. Dwie osoby stwierdziły,
że celem interwencji było przede wszystkim „wyciągnięcie konsekwencji”. Generalnie respondenci relacjonowali pozytywne efekty podjętych interwencji, chociaż
tylko nieliczni pisali zdecydowanie: „cel został osiągnięty” lub „uczeń przestał palić
papierosy”. Inni stwierdzali ostrożniej, że zdarzenie, które wywołało interwencję, nie
powtórzyło się więcej na terenie szkoły lub że jest „wysokie prawdopodobieństwo”
poprawy zachowania.
PROCEDURA PRZEPROWADZANIA INTERWENCJI
Niemal wszyscy respondenci (26-27 osób) deklarowali, że prowadzone w ich szkołach
interwencje zawierały wszystkie wymagane elementy, które należy zastosować, aby
przeprowadzić działania zgodnie z zasadami. Jedynie mniejsza liczba osób (19 na 28)
zawierała z uczniami kontrakt. Bardziej szczegółowa jakościowa analiza działań interwencyjnych, przeprowadzona w oparciu o dane z wywiadów, potwierdza, że część
respondentów stosuje metodę SIP zgodnie z ogólnymi założeniami: „Najczęściej […]
wtedy, kiedy przyłapujemy ucznia na paleniu papierosów. […] Przeprowadza się taką
rozmowę, zaprasza na spotkanie rodzica. Rodzica się uświadamia, mówi o konse-
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kwencjach, zagrożeniach, składa się propozycję, oczywiście, jeżeli […] da się podpisać kontrakt – to podpisujemy” (01F). „Interwencja polega na tym, że ja rozmawiam
najpierw z rodzicem, a później z uczniem… Zgodnie z tą procedurą, tak jak tam
było, procedura jest ważna, bo tam krok po kroczku jest napisane, co mamy robić
w szkole, przy rozmowach z rodzicami” (05). Część natomiast pod szyldem SIP podejmuje działania, które bardziej przypominają standardowe metody pracy w szkole
niż omawianą procedurę: „Najpierw jest wychowawca. Jeśli to nie poskutkuje, jest
pedagog. Jeśli to nie poskutkuje, jest rozmowa w obecności rodzica i spisanie kontraktu, najczęściej to się kończy tym. A jak już dalej te procedury nie sięgają, to jest
automatycznie rozmowa w obecności dyrektora, który również ma swoje narzędzia.
I taką hierarchią to idzie” (13). „Kontakt z rodzicami również [mamy], nie tylko
poprzez zebrania, ale właśnie indywidualne spotkania” (09). „Bieżące interwencje
typu: rozmowa wychowawcza, dyskusja w cztery oczy czy w grupie wychowawczej
– takie zajęcia terapeutyczno/profilaktyczno-wychowawcze […], taka indywidualna
rozmowa wychowawcza, ponieważ wychodzę z założenia, że trzeba z wychowankiem
rozmawiać, trzeba go traktować podmiotowo i dać szansę” (12).
Realizatorzy dostrzegają ogromną rolę rodziców w skuteczności działań interwencyjnych: „jak już wdrożymy te wszystkie procedury, to […] w tym wszystkim najważniejszy jest rodzic, z którym musi być nawiązana taka współpraca, żeby wychowawca,
szkoła i rodzic mieli pieczę nad uczniem” (13).
Zdarza się wykorzystywanie jedynie elementów SIP: „myśmy wprowadzili tylko elementy, tej szkolnej profilaktyki nie wprowadzaliśmy w całości, nie byłyśmy
w stanie (nie da się)” (01F). Zdarza się także wykorzystywanie elementów SIP niezgodnie z założeniami, np. wykorzystanie indywidualnych testów przesiewowych
do diagnozy grupowej: „A ja zrobiłam w tym roku we wszystkich klasach anonimowo i pierwsze klasy mnie dobiły, bo w pierwszych wyszło najwięcej [używania narkotyków]” (01F). Niektórzy realizatorzy wprowadzają tak daleko idące zmiany, że
trudno doszukać się w ich postępowaniu procedur stanowiących założenia Szkolnej
Interwencji Profilaktycznej.
Na podstawie analiz jakościowych wyodrębniono czynniki ułatwiające i utrudniające podejmowanie działań interwencyjnych.
Czynniki ułatwiające prowadzenie Szkolnej Interwencji Profilaktycznej:
• superwizje: „ważne są nasze spotkania, że mamy możliwość raz w miesiącu spotkać się, przegadać te wszystkie trudniejsze przypadki, utwierdzić się
w tym, co robimy dobrze, zastanowić się jeszcze nad czymś i to jest bardzo
cenne […], możliwość porozmawiania [...] też jest przepływ informacji [pomiędzy realizatorkami]” (03F);
•

możliwość wsparcia ze strony kadry szkoły: „Przede wszystkim wychowawcy,
którzy uczestniczyli [w szkoleniach], czy byli dyrektorzy też, pedagog” (09);

•

nastawienie ucznia: „[Kluczowe jest] nastawienie ucznia, jego chęć na zmianę,
bo wtedy wydaje mi się, że już widzę, czy ma to szansę na powodzenie” (10);
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•

współpraca z rodzicami: „Duże wsparcie jest rodziców, to, że właśnie ci rodzice muszą się zgłosić do szkoły, chociażby jedno z nich. Jest to dla rodziców taki sygnał, że jest to poważna sprawa, że oni podpisują jakiś dokument
i muszą się z tego wywiązać” (10);

•

współpraca w środowisku: „współpracuję z panią wicedyrektor, poza szkołą
to asystenci rodziny, bo tutaj na bieżąco monitorujemy, kontrolujemy i pracujemy w środowisku, to jest poza instytucją” (11);

•

współpraca między nauczycielami: „ze strony nauczycieli mam świetną
współpracę, tak że nie mogę narzekać… Świetnie współpracują wszyscy. Lata
pracy w szkole integracyjnej, więc to wszystko jest już tak dopracowane, że
mamy zasady, jak funkcjonować, jak się zachowywać, co robić w trudnych
chwilach, także to wszystko jest już wypracowane przez te lata” (06);

•

mała szkoła i posiadanie dobrych relacji z dziećmi: „nawet jeżeli nie my, jako
nauczyciele, możemy wychwycić, to te dzieciaki czasami same przychodzą i mówią, że coś ich niepokoi, […] to jest efekt naszego budowania relacji” (02).
Czynniki utrudniające prowadzenie Szkolnej Interwencji Profilaktycznej:
• brak współpracy z rodzicami:

•

•

rodzice zaprzeczający występowaniu problemów: „często mamy na przykład tak, […] że rodzic usprawiedliwia nieobecności, gdzie wcześniej
ustalamy, prosimy […], rodzic nie podaje rzetelnej informacji, że chce
pomocy, chce współpracy, natomiast nie postępuje konsekwentnie, bo
wiadomo, że to się wiąże z naszymi kolejnymi działaniami” (11). „Teraz
jest coraz więcej roszczeniowych rodziców” (01F). „My na przykład przy
tych kontraktach mamy problem, bo my nie możemy wyegzekwować
przyjścia i podpisu, tych rodziców zwyczajnie nie ma” (01F);

•

rodzice agresywni: „wręcz atakujący, uważa, że szkoła ma problem, a nie
dziecko” (07);

•

brak szacunku rodziców do nauczycieli: „nie umieją przyjąć, że coś złego
się mówi o ich dziecku i już jest problem” (01F). „Było ostatnie szkolenie i powiedziałam do rodziców tak: «drodzy państwo, ja proszę, nie
obniżajcie autorytetu nauczyciela, bo jeśli chcecie, by dziecko się uczyło,
było zadowolone, miało dobry kontakt, to nigdy przy swoim dziecku
nie mówcie źle o nauczycielach»” (01F);

•

przenoszenie odpowiedzialności na szkołę: „Mówię do tej matki «Pani
musi też z córką rozmawiać», a ona mówi: «może by Pani pedagog porozmawiała?»” (01F).

brak współpracy ze strony ucznia: „Trudna reakcja może być też czasami ze
strony samego wychowanka, który broni się” (12);
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•

profilaktyka spoczywająca tylko na pedagogu, brak współpracy z nauczycielami: „takie myślenie ogólne nauczycieli, to jest twoja działka, ty się tym
zajmij” (01F);

•

brak zaangażowania całej kadry w podejmowanie działań w szkole: „u nas
jest siedemdziesięciu nauczycieli, ale w szkoleniach zawsze uczestniczą ci
sami, maksymalnie trzydzieści osób” (01F);

•

brak umiejętności pedagogicznych wśród nauczycieli: „kompetencje nauczycieli trzeba kształcić na poziomie studenckim, a nie, że jak się przychodzi do
pracy i on nie wie, jak rozmawiać z rodzicem” (01F);

•

brak czasu do stosowania metody: „nie ma takiego czasu, żeby z uczniem
porozmawiać. Z lekcji go nie mogę zabrać komuś, po lekcji on z kolei też
nie zostanie albo ja mam kolejną lekcję, a uczeń nie będzie czekał 45 minut,
żeby ze mną się spotkać, tak samo rodzic – wszyscy pracują, na ogół” (04).

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Ze względu na niski poziom realizacji próby możemy jedynie szacować, że mniej
niż jeden na 10 uczestników II etapu szkoleń z zakresu SIP stosuje metodę Szkolnej
Interwencji Profilaktycznej w praktyce.
Na podstawie przeprowadzonych badań trudno też formułować wnioski dotyczące jakości interwencji prowadzonych przez przeszkolonych nauczycieli i pedagogów.
Jedyne, co wydaje się dość pewne, to to, że jakość tych działań jest bardzo zróżnicowana. Decyduje o niej bardzo wiele czynników, takich jak np. jakość szkolenia
z zakresu SIP i indywidualne cechy nauczyciela/pedagoga.
Analiza danych ankietowych, wywiadów oraz dokumentacji wskazuje, że metoda
SIP stosunkowo rzadko jest stosowana w przypadku używania przez ucznia nielegalnych substancji psychoaktywnych. Takich przypadków w szkołach jest po prostu
niewiele. Znacznie częściej procedura znajduje zastosowanie w przypadkach palenia
papierosów lub picia alkoholu. Jest też wykorzystywana wobec uczniów problemowo
korzystających z internetu lub telefonu, wagarujących lub mających złe oceny, a także
w innych bliżej nieokreślonych sytuacjach.
Jedna z realizatorek wypowiada się tak: „jest to ciężka praca. Dużo trzeba przygotować, zastanowić, co w takim kontrakcie, co dla takiego ucznia, […] tak naprawdę
spotkań z rodzicami jest więcej, żeby ustalić, jak ten kontrakt ma wyglądać, co oni
by chcieli, co im największy problem sprawia w wychowaniu z dzieckiem, żeby to
też uwzględnić, jest to długotrwały proces, trzeba pracy i zaangażowania, ale jak jest
sukces, to wtedy się cieszę” (05).
Wyuczona bezradność, brak chęci i motywacji do zmiany powodują, że część realizatorów wychodzi z założenia, iż programu Szkolnej Interwencji Profilaktycznej
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w całości nie da się wprowadzić do szkół. Jednocześnie dane zebrane od innych
realizatorów oraz odbiorców wskazują, iż wprowadzenie Szkolnej Interwencji Profilaktycznej do działań statutowych szkoły i stosowanie jej zgodnie z założeniami
jest nie tylko możliwe, ale przynosi też oczekiwane efekty. Niewątpliwie istotnym
elementem jest zbudowanie systemu wsparcia w samej szkole. Przeniesienie odpowiedzialności za wszelkie działania profilaktyczne na jednego pedagoga szkolnego
nie przynosi pożądanych efektów, a w tych pojedynczych osobach narasta frustracja, zniechęcenie i poczucie samotności, co może się wiązać z większym ryzykiem
rozwoju szybszego wypalenia zawodowego. Tym bardziej że pedagodzy jako grupa
zawodów „pomocowych”, w których rzadziej widać efekty własnych działań, są bardziej narażeni na owe wypalenie (Sęk, 2004). Nauczyciele zazwyczaj koncentrują
się na nauczaniu konkretnego przedmiotu, a nie na wychowywaniu, zasłaniając się
dużą ilością obowiązków. Sami realizatorzy budują postulat skierowany do społeczności akademickich o kształtowanie w przyszłych pedagogach przekonania, że ich
rolą jest nie tylko uczenie, ale i wychowywanie. Wniosek, jaki się nasuwa, wskazuje,
iż bardzo ważny jest klimat szkolny i sposób zarządzania szkołą. Badania wskazują, że
w profilaktyce zachowań ryzykownych ogromnie ważny jest pozytywny klimat szkoły (Ostaszewski, 2012; Bobrowski i in., 2012). Prawidłowo stosowana metoda Szkolnej Interwencji Profilaktycznej jest jednym z obszarów dających szansę na tworzenie
takiego klimatu.
Zdajemy sobie sprawę, iż powyższe wnioski nie stanowią odkrycia prawd naukowych, a pokazują wnioski dla praktyki, dając tym samym szansę na wykorzystywanie
w praktyce danych opartych na badaniach naukowych.
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PRZYDATNOŚĆ SZKOLNEJ INTERWENCJI
PROFILAKTYCZNEJ W PLACÓWCE EDUKACYJNEJ.
WYNIKI BADAŃ EWALUACYJNYCH

Słowa kluczowe: Szkolna Interwencja Profilaktyczna, ewaluacja, profilaktyka, programy
rekomendowane
Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań oceniających przydatność Szkolnej Interwencji Profilaktycznej (SIP) z perspektywy osób stosujących tę metodę w praktyce. SIP jest rekomendowanym programem profilaktycznym adresowanym do
uczniów i ich rodziców we wszystkich typach szkół, w przypadku gdy uczeń ma kontakt
z substancjami psychoaktywnymi. Prezentowane badania miały charakter ilościowy (ankieta
online) i jakościowy (wywiady indywidualne i grupowe). Wyniki wskazują, że Szkolna Interwencja Profilaktyczna stosowana jest dość rzadko, jednak prawidłowo wykorzystywana
daje pozytywne efekty.
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USEFULLNESS OF THE SCHOOL-BASED
INTERVENTION FOR DRUG USING STUDENTS
AT EDUCATIONAL FACILITY.
EVALUATION RESULTS

Keywords: School-Based Intervention Programme, evaluation, prevention, recommended
programmes
Abstract: This article aim is to present assessment results of the usefulness School-Based
Intervention Programme (SIP) from those perspective who use this method in their own
practice. SIP is a suggested course of action that school representatives can take in order to
help all school students and their parents deal with a situation of crisis and overcome a drug
problem. In the present study quantitative (online questionnaire for school staff members
trained in the SIP method) and qualitative (individual and focus groups interviews with
selected respondents) methods were used. Results indicates that School-Based Intervention is
used rather occasionally, but if it is applied correctly gives good effects.

Grzegorz Krzyśko*

OCENA STANU WIEDZY LICEALISTÓW
NA TEMAT DOPALACZY
WPROWADZENIE

D

opalacze to grupa substancji pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, mająca posiadać działanie psychoaktywne i wywołać efekt narkotyczny jak zdelegalizowane narkotyki, np. marihuana, opium, ecstasy. Często określane są też jako:
środki zastępcze, paranarkotyki, legalne narkotyki, narkotyki rekreacyjne lub narkotyki projektowe (Stańczak, 2015). Dostępne są najczęściej w formie proszku, pigułek
lub kapsułek (Anysz i in., 2010). Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków
i Narkomanii (EMCDDA) w swojej definicji określa dopalacze jako substancje psychoaktywne, produkowane i sprzedawane z ominięciem regulacji prawnych danego
kraju (Mruczyk i in., 2014; Mazurkiewicz i in., 2013). Przyjmuje się, że dopalacze
pojawiły się w Polsce od 2008 roku, a samo pojęcie zostało pierwszy raz wprowadzone rok później w badaniach ogólnokrajowych (Anysz i in., 2010; Kierus i in., 2011).
Jednym z największych niebezpieczeństw związanych ze spożyciem tego rodzaju używek jest fakt, że często nieznany jest ich skład chemiczny, co utrudnia lekarzom
w diagnozie i udzieleniu pomocy medycznej (Anysz i in., 2010). Zgodnie z nowelizacją Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 2011 roku oraz przepisami UE lista
nielegalnych substancji psychoaktywnych jest stale aktualizowana (Anysz i in., 2010;
Wrześniewska-Wal, 2012; Kapka-Skrzypczak i in., 2011). Dane statystyczne wskazują, że Polska jest krajem, w którym ten rodzaj używek jest popularny (od 3,5% do
9,3 % w populacji generalnej). Badacze wskazują, że najczęściej z dopalaczami eksperymentują osoby wieku 15-24 lata, a stan wiedzy polskiej młodzieży na temat dopalaczy jest niski (Anysz i in., 2010). Prawdopodobnie przyczyną niskiej świadomości
społecznej jest niedopasowanie proponowanych kampanii społecznych oraz programów edukacyjnych, które adresowane są również do nauczycieli i rodziców (Anysz
i in., 2010). W kształtowaniu postaw prozdrowotnych ważne jest przedstawianie
rzetelnych informacji na temat niebezpieczeństwa i konsekwencji zażywania nowych
„środków zastępczych” (Żukiewicz-Sobczak i in., 2012; Motyka, 2013). Wielu autorów podkreśla znaczenie środowiska rodzinnego, które realnie wpływ na kształtowa*

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

226

Grzegorz Krzyśko

nie postaw wobec narkotyków, a brak rzetelnej wiedzy, niewłaściwie podanej, może
przyczyniać się tylko do zwiększania realnego zagrożenia związanego z zażywaniem
środków psychoaktywnych (Maciąg i in., 2012). Badacze wskazują na konieczność
zmian w programach nauczania w szkołach na każdym etapie edukacji oraz stosowanie programów profilaktycznych skierowanych do młodzieży w celu ograniczenia
rynku sprzedaży substancji psychoaktywnych oraz liczby osób uzależnionych (Kranz,
Marcinkowski, 2012). Celem badań była ocena stanu wiedzy młodzieży liceum ogólnokształcącego w Poznaniu na temat dopalaczy.

MATERIAŁ I METODY
Badanie ankietowe przeprowadzono w Liceum Ogólnokształcącym nr 6 w Poznaniu
w roku szkolnym 2015/2016 wśród 218 osób w wieku 15-16. Byli to uczniowie
pierwszych klas o różnych profilach (biologiczno-chemiczny, kulturowo-medialny,
humanistyczno-prawniczy, politechniczno-matematyczny, historyczno-językowy).
Spośród ankietowanych 64% stanowiły kobiety. Informacje o stanie wiedzy uczniów
na temat dopalaczy uzyskano w oparciu metodę wywiadu. Narzędziem badawczym
był specjalnie przygotowany kwestionariusz ankiety, w której siedem pytań miało
miała charakter otwarty, a trzy zamknięty. W pytaniach zamkniętych dotyczących
określenia stanowiska wobec tematu legalizacji dopalaczy celowo umieszczono odpowiedź „nie mam zdania”, która mogła ułatwić wyrażenie swojej opinii.
W podstawie programowej dla pierwszej klasy szkoły ponadgimnazjalnej, obowiązującej od 1 września 2012 roku, zawarto treści związane z chemią w życiu codziennym. Jednym z realizowanych działów jest „Chemia wspomaga nasze zdrowie”.
W wymaganiach szczegółowych treści nauczania uczeń „tłumaczy, na czym mogą
polegać i od czego zależeć lecznicze i toksyczne właściwości substancji chemicznych”
(Babczonek-Wróbel i in., 2012). Nie ma podanych wskazań odnośnie „dopalaczy”,
ale autorzy dwóch podręczników dostępnych na rynku umieścili krótkie informacje
na temat tych substancji oraz skutków ich oddziaływania na organizm człowieka
(Maciejowska, Warchoł, 2012; Hassa i in., 2012). Dotychczasowe badania zagrożeń
związanych z konsumpcją dopalaczy prowadzone w Polsce wskazują na brak rzetelnych i pełnych informacji odnośnie tego typu substancji psychoaktywnych oraz na
niewystarczającą ilość działań edukacyjno-prewencyjnych w tym zakresie (Kapka-Skrzypczak i in., 2011).

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE
Jednym z kluczowych elementów badania była próba uchwycenia perspektywy
uczniów odnośnie dopalaczy. Badanych poproszono o utworzenie definicji dopa-
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laczy, respondenci w odpowiedzi na pytanie otwarte opisywali, czym są wg nich
dopalacze. Dla ponad 30% ankietowanych pojęcie „dopalacze” to „nazwa różnego
rodzaju produktów zawierających niezidentyfikowane substancje, które mogą uzależniać”. Również 27% osób biorących udział w badaniu określiło dopalacze jako
„środki chemiczne zwiększające sprawność fizyczną, umysłową oraz zmniejszające
zapotrzebowanie na sen”. Dopalacze jako substancje bezpieczniejsze od narkotyków
określiło 4%, a tylko 6% badanych osób nie podało żadnej definicji (ryc. 1).

Ryc. 1. Definicja pojęcia „dopalacze”
Źródło: opracowanie własne.

Dotychczasowe dane literaturowe wskazują, że reklamy internetowe dopalaczy podają fałszywe informacje o ich bezpiecznym działaniu. Marketing internetowy, łatwy
dostęp do używek i anonimowość sprzedawców w mediach cyfrowych zwiększają
zagrożenia związane z dopalaczami. Zdaniem badanych uczniów głównym źródłem
wiedzy o dopalaczach jest internet, telewizja oraz prasa. Najrzadziej wymieniane były:
szkoła, przyjaciele, środowisko domowe oraz znajomi. Badani mieli możliwość wielokrotnego wyboru odpowiedzi, w związku z tym wskazania nie sumują się do 100%
(ryc. 2). Wcześniejsze badania ankietowe prowadzone w Polsce potwierdzają fakt,
iż młodzież w tym wieku prawidłowo definiuje pojęcie „dopalacze” oraz wykazuje
wysoki poziom wiedzy o przyczynach uzależnienia od środków psychoaktywnych
(Maciąg i in., 2012). Jednak badania w szkołach przemyskich wykazały, iż głównym
źródłem informacji na temat tego rodzaju substancji są znajomi (36%) oraz internet (33%). Wynik ten jest zbieżny z wcześniejszymi badaniami przeprowadzonymi
wśród młodzieży powiatu poznańskiego (Motyka, 2013).
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Ryc. 2. Źródła informacji o dopalaczach
Źródło: opracowanie własne.

Zdaniem ankietowanych osób głównymi miejscami, w których można nabyć
narkotyki, są: internet, miejsca imprez młodzieżowych oraz sklepy. Wyniki te potwierdzają wcześniejsze badania przeprowadzone w krajach UE w grupie wiekowej
15-24 lata, jak i te prowadzone w Polsce w latach 2010-2011. Internet jest nie tylko
źródłem informacji o narkotykach, ale również głównym miejscem ich nabycia (Kapka-Skrzypczak i in., 2011). Popularnym miejscem nabywania dopalaczy jest również
szkoła. Prawdopodobnie dlatego, iż w środowisku szkolnym osobami zajmującymi
się dystrybucją używek są rówieśnicy (11). Najmniej osób wskazało na dom jako
miejsce ułatwiające nabycie „dopalaczy”. Wyniki przedstawiono na ryc. 3. Badani
mieli możliwość wielokrotnego wyboru odpowiedzi, w związku z tym wskazania nie
sumują się do 100%.

Ryc. 3. Miejsce, w którym można kupić dopalacze
Źródło: opracowanie własne.

Na pytanie o powody sięgania po „dopalacze” ankietowana młodzież wskazała
przede wszystkim na: ciekawość, odreagowanie stresu oraz relaks. W badaniach wcześniejszych również wskazano na ciekawość i modę jako główne czynniki decydują-
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ce o zażyciu dopalaczy (Maciąg i in., 2012). Jednak badania Hildebrand i zespołu
wskazują, iż główną motywację w tym zakresie stanowi niska cena rynkowa tych
substancji (Kapka-Skrzypczak i in., 2011). Kolejnymi silnymi bodźcami są: niska
cena, moda, wpływ znajomych, zdobycie akceptacji przez znajomych, poczucie „bycia wyjątkowym”, a także problemy w domu lub szkole. Na podstawie badań w szkołach przemyskich przypuszcza się, że głównym czynnikiem decydującym o sięganiu
po dopalacze przez młodzież jest złe samopoczucie w klasie (57%) (Motyka, 2013).
Wyniki przedstawiono na ryc. 4. Badani mieli możliwość wielokrotnego wyboru
odpowiedzi, w związku z tym wskazania nie sumują się do 100%.

Ryc. 4. Powody sięgania po dopalacze
Źródło: opracowanie własne.

Według badanych składnikami dopalaczy są głównie „trucizny”. W dalszej kolejności respondenci wskazują na narkotyki, inne nieznane składniki. Najrzadziej wymieniano: szkło i detergenty (ryc. 5). Uczniowie nie wskazali konkretnych nazw substancji obecnych w dopalaczach, co potwierdza dotychczasowe badania toksykologów, iż
w materiale biologicznym pobranym od pacjenta bardzo często trudno jest określić
skład związków chemicznych (Klimaszyk, 2010). Badani mieli możliwość wielokrotnego wyboru odpowiedzi, w związku z tym wskazania nie sumują się do 100%.

Ryc. 5. Opinia uczniów na temat składu dopalaczy
Źródło: opracowanie własne.

Dla większości badanych zażywanie „dopalaczy” wpływa negatywnie na zdrowie
psychiczne i fizyczne. Ponad połowa wskazań dotyczyła szkodliwego wpływu na
zdrowie psychiczne, a 44% na zdrowie fizyczne. Kolejne 39% wskazań dotyczyło
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wpływu dopalaczy na utratę zdrowia lub życia, a niemal ¼ wybranych stwierdzeń
wskazywała na brak negatywnych konsekwencji wynikających z zażywania dopalaczy. Badania Maciąg i zespołu potwierdziły, że 90% badanych uczniów ma wiedzę
na temat szkodliwości środków psychoaktywnych. Na wysoki poziom świadomości
zagrożeń dopalaczy dla organizmu człowieka wskazują też badania M. Pindery (80%
ankietowanych) (Maciag i in., 2012). Wyniki przedstawiono na ryc. 6. Badani mieli
możliwość wielokrotnego wyboru odpowiedzi, w związku z tym wskazania nie sumują się do 100%.

Ryc. 6. Szkodliwy wpływ dopalaczy na organizm
Źródło: opracowanie własne.

Przyjmowanie dopalaczy prowadzi do zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu
ludzkiego. Na pytanie o zachowania człowieka pod wpływem dopalaczy licealiści
wskazali przed wszystkim na pobudzenie, halucynacje oraz stan euforii. Warto zaznaczyć, że 45% wskazań dotyczyło agresywnego zachowania, a 37% stanu wesołości.
Wyniki przedstawiono na ryc. 7. Badani mieli możliwość wielokrotnego wyboru
odpowiedzi, w związku z tym wskazania nie sumują się do 100%.

Ryc. 7. Zachowania człowieka po zażyciu dopalaczy
Źródło: opracowanie własne.

Badana młodzież wykazała się dużą znajomością skutków zażywania „dopalaczy”.
Na ryc. 8 przedstawiono efekty działania używek na organizm człowieka. Wskazano
na stany lękowe, wymioty, bóle głowy, problemy z koncentracją, utratę świadomości,
bezsenność oraz myśli i próby samobójcze. Badani mieli możliwość wielokrotnego
wyboru odpowiedzi, w związku z tym wskazania nie sumują się do 100%.
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Ryc. 8. Rodzaj niebezpieczeństwa jakie niesie ze sobą zażywanie dopalaczy.
Źródło: opracowanie własne.

Ponad połowa badanych (55%) uznała, że „dopalacze” uzależniają, a 32% wyraziło odmienne zdanie. Z danych przedstawionych na ryc. 9 wynika, że 13% ankietowanych nie ma zdania na ten temat.

Ryc. 9. Czy dopalacze uzależniają?
Źródło: opracowanie własne.

Większość licealistów (83%) opowiedziało się za zakazem prawnym sprzedaży
i zażywania „dopalaczy”. Tylko 13% ankietowanych była przeciwna wprowadzeniu
takiego prawa, a 4% uczniów nie miało zdania na ten temat. Jednak w badaniach
Flash Eurobarometru prawie połowa ankietowanych uważa, że kontrola powinna
objąć tylko te substancje, które stanowią ryzyko dla zdrowia, a 15% badanych stwierdziła, że dopalacze powinno traktować się podobnie jak alkohol czy wyroby tytoniowe (Kapka-Skrzypczak i in., 2011).

Ryc. 10. Opinia młodzieży na temat zakazu sprzedaży i zażywania dopalaczy
Źródło: opracowanie własne.
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PODSUMOWANIE
•

Badana młodzież licealna prezentuje ogólną wiedzę na temat używek określanych jako „dopalacze”.

•

Większość ankietowanych określa dopalacze jako różnego rodzaju produkty
zawierające niezidentyfikowane substancje, które mogą uzależniać.

•

Dla młodzieży głównym źródłem informacji o dopalaczach jest internet
oraz telewizja.

•

Badana grupa młodzieży potrafi określić skutki zażywania używek.

•

Dla większości ankietowanych głównym miejscem zdobycia dopalaczy jest
internet oraz miejsca imprez młodzieżowych, w których spędzają wolny czas.

•

Dla młodzieży głównym powodem sięgania po dopalacze jest ciekawość.

•

Badani licealiści stwierdzili, że „dopalacze” powodują uzależnienie, a ich
sprzedaż powinna być zakazana przez prawo.

•

W badaniu wykazano, że szkoła jest dla młodzieży miejscem, które stanowi
niewielkie źródło informacji na temat „dopalaczy”.

•

Młodzież w rozmowach bezpośrednich deklarowała chęć zdobycia większej
wiedzy na temat dopalaczy i zjawiska, jakim jest uzależnienie od narkotyków.

•

W trakcie zajęć szkolnych uczniowie wskazywali na brak zajęć wychowawczych oraz lekcji chemii, które poruszałyby zagadnienie wpływu szkodliwości związków chemicznych na zdrowie.

•

Celem przyszłych działań edukacyjnych powinno być rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem przez młodzież. Ważna jest również szeroka
profilaktyka uzależnień skierowana do całej społeczności szkolnej oraz środowiska rodzinnego uczniów.
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OCENA STANU WIEDZY LICEALISTÓW
NA TEMAT DOPALACZY

Słowa kluczowe: dopalacze, uczniowie, wiedza, edukacja
Streszczenie: Celem badań była ocena stanu wiedzy uczniów liceum ogólnokształcącego na
temat dopalaczy na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. Zdaniem badanej
młodzieży głównym źródłem wiedzy o dopalaczach jest internet i telewizja. Wśród powodów sięgania po dopalacze uczniowie wskazali przede wszystkim na: ciekawość, odreagowanie
stresu oraz relaks. Ponad połowa ankietowanych wskazała na szkodliwy wpływ dopalaczy na
zdrowie psychiczne. Najrzadziej wymienianym źródłem informacji o dopalaczach są: szkoła,
przyjaciele, środowisko domowe oraz znajomi. Profilaktyka uzależnień powinna być skierowana do całej społeczności szkolnej oraz środowiska rodzinnego uczniów. Edukacja chemiczna
w kształceniu formalnym i nieformalnym powinna uwzględniać aspekt profilaktyki uzależnień z uwzględnieniem niebezpieczeństwa związanego ze zjawiskiem dopalaczy.

ASSESSMENT OF THE KNOWLEDGE OF HIGH SCHOOL
STUDENTS ON THE SUBJECT OF LEGAL HIGHS

Keywords: legal highs, pupils, knowledge, education
Abstract: The aim of the research was to assess the general knowledge of high school students
on the subject of legal highs, based on the surveys carried out. According to the researched
youth, the main source of knowledge about high legals is the Internet and television. The reasons for reaching afterburners were primarily for curiosity, stress relief and relaxation. More
than half of the respondents indicated the deleterious effect of legal highs on mental health.
The least frequently mentioned source of information about afterburners are: school, friends,
home environment and friends. Addiction prevention should be directed to the whole school
community and family environment of pupils.

Rafał Majzner*

WIEDZA MUZYCZNA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ
ŚREDNICH – KANDYDATÓW NA NAUCZYCIELI
WCZESNEJ EDUKACJI
WSTĘP

B

ardzo ważną dziedziną ogólnego wychowania, „niezastąpioną i jedyną w swoim
rodzaju” (Szubertowska, 2012, s. 114) jest edukacja muzyczna. Odgrywa ona
szeroko rozumianą rolę, polegającą na uwrażliwieniu na niesione przez nią wartości i jej piękno. Edukacja muzyczna realizowana w ramach obowiązku szkolnego
ma przygotować wychowanków do świadomego korzystania z dorobku narodowej
i światowej kultury muzycznej, pełnego uczestnictwa w życiu muzycznym oraz rozwijania uzdolnień i zainteresowań muzycznych (Pękala, 2014). Wychowanie muzyczne uznaje się za chybione, jeśli „zajmuje się wyłącznie kształceniem wykonawców
i kompozytorów. Będąc zjawiskiem społecznym i kulturalnym, muzyka opiera się
zarówno na osobach ją tworzących, jak i na jej odbiorcach” (Bonna, 2012, s. 251).
Jak pisze Elżbieta Szubertowska: „podstawową funkcją, ale zarazem najważniejszym celem edukacji muzycznej, niezależnie od stosowanych form i działań umuzykalniających, było zawsze i jest obecnie budowanie kultury muzycznej w ludziach,
czyli przygotowywanie ich do korzystania z bogactwa kultury obiektywnej, w tym
muzycznej” (Szubertowska, 2012, s. 127). Powszechna edukacja muzyczna ma do
spełnienia wiele ważnych zadań już na najniższych szczeblach edukacji. Badania
wskazują, że do 9 roku życia dziecko jest najbardziej chłonne i otwarte na różne
rodzaje muzyki, rozwija wrażliwość muzyczną i ekspresję poprzez muzykę. Brak bądź
niski poziom edukacji muzycznej pozbawia kolejne pokolenia podstawowego przygotowania muzycznego, pozytywnych motywacji do muzyki i odczucia, że reprezentuje ona świat wartości estetycznych (Migdał-Najman, Najman, 2017).
Zdaniem Andrzeja Białkowskiego od wielu lat „jednym z najbardziej trwałych
wątków debaty muzyczno-edukacyjnej w Polsce jest utrwalone przekonanie o szczególnym zaniedbaniu obszaru powszechnej edukacji muzycznej […]. Analizy kompetencji muzycznych (a precyzyjnie rzecz ujmując, analizy kompetencji, w które szkoła
chciałaby wyposażyć uczniów) prowadzone na wszystkich poziomach nauczania, na
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których realizowane są zajęcia muzyczne, nie zostawiają złudzeń – efektywność zajęć
muzycznych w polskich szkołach ogólnokształcących jest na ogół niska” (Białkowski,
2010, s. 32-33). Przyczyn takiego stanu rzeczy upatruje się wielu czynnikach. Przede
wszystkim wychowanie muzyczne zredukowano w starszych klasach szkoły podstawowej, sprowadzono do formalnego minimum w gimnazjum oraz zlikwidowano
w liceum. Ponadto spotkać się można ze zjawiskiem powierzania muzyki nauczycielom innych przedmiotów, którzy kończąc kursy czy studia podyplomowe, nie mają
nawet szans na opanowanie podstaw prowadzenia przedmiotu (Przychodzińska,
2011). Maria Przychodzińska zwraca uwagę, że w gimnazjum wychowanie muzyczne ograniczone było przez wiele lat do absurdalnego minimum. Przewidywano albo
muzykę, albo plastykę w wymiarze jednej godziny w tygodniu i tylko przez dwa lata
(Przychodzińska, 2010).
Zgodnie z założeniami podstaw programowych kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół absolwenci poszczególnych etapów kształcenia opanowują określony zasób wiedzy z zakresu muzyki, obejmujący język i zasady muzyki oraz wiedzę
z zakresu historii muzyki. W związku z tym, iż większość uczniów kończy powszechną
edukację muzyczną na poziomie gimnazjum, w tabeli 1 przedstawiono treści przewidziane do opanowania przez uczniów na II i III etapie edukacyjnym (szkoła podstawowa
i gimnazjum). W powszechnym szkolnictwie ponadgimnazjalnym muzyka i historia
muzyki realizowane są wyłącznie w zakresie rozszerzonym.
Tab. 1. Wiedza z zakresu muzyki w podstawach programowych dla poszczególnych
etapów edukacyjnych
Etapy edukacji

Wiedza z zakresu muzyki – efekty kształcenia
• znajomość pojęć i terminów muzycznych (pięciolinia,
klucz, nuta, pauza, wartość rytmiczna, dźwięk, gama,
akord, akompaniament) oraz zależności między nimi
• wiedza o podstawowych elementach muzyki (rytmie, melodii, harmonii, agogice, dynamice, kolorystyce, artykulacji)
• znajomość dźwięków gamy, położenia ich na pięciolinii;
wartości rytmicznych nut i pauz; skrótów pisowni muzycznej: repetycji, volty, da capo al fine

Szkoła podstawowa –
II etap edukacyjny

• wiedza o podstawowych oznaczeniach: metrycznych, agogicznych, dynamicznych i artykulacyjnych oraz fermacie
• znajomość symboliki beznutowej
• znajomość i podział instrumentów muzycznych ze względu
na źródło dźwięku
• znajomość głosów ludzkich (sopran, alt, tenor, bas) oraz
technik wokalnych (np. śpiew estradowy, śpiew biały,
jodłowanie i inne)
• znajomość aparatu wykonawczego (solista, zespół kameralny, chór, orkiestra, big-band, zespół folkowy)

Wiedza muzyczna absolwentów szkół średnich – kandydatów na nauczycieli...
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• wiedza o rodzajach, formach, fakturze i stylach muzycznych
• wiedza o polskich tańcach narodowych, towarzyskich
i współczesnych
• znajomość nazw epok w dziejach muzyki i kompozytorów
dla nich reprezentatywnych
• znajomość chronologii postaci kompozytorów, np. Mikołaj
Gomółka, Jan Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Wolfgang
Amadeusz Mozart i inni)
• posiada podstawowy zasób pojęć i terminów muzycznych umożliwiający samodzielną i zespołową aktywność
wykonawczą
• zna podstawowe sposoby zapisu muzyki
• zna podstawowe gatunki klasycznej muzyki wokalnej, wokalno-instrumentalnej i instrumentalnej, wybrane rodzaje
muzyki jazzowej, rozrywkowej i etnicznej
• zna budowę i brzmienie podstawowych instrumentów
muzycznych oraz rodzaje zespołów wykonawczych
• zna podstawowe terminy dotyczące chronologii epok
w historii muzyki i kompozytorów reprezentatywnych dla
kolejnych epok
• zna podstawowe kroki i figury taneczne oraz rytmy wybranych tańców towarzyskich i narodowych
Gimnazjum – III etap
edukacyjny

• zna instytucje kultury muzycznej (miejsca wykonywania
różnych rodzajów muzyki)
• zna, wykorzystuje źródła informacji o muzyce (słowniki
i encyklopedie muzyczne, internet)
• zna typowe cechy epok w dziejach muzyki i cechy słuchanych utworów
• charakteryzuje estetykę utworu i jego wykonanie
• zna cechy utworu muzycznego (rodzaje faktury muzycznej: jednogłosową i wielogłosową, wybrane formy muzyki
wokalnej i instrumentalnej)
• określa różnorodne funkcje muzyki użytkowej i artystycznej
• zna skład wykonawczy zespołów wokalnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych (orkiestra, zespół
kameralny, chór, rodzaje głosów żeńskich i męskich oraz
instrumenty orkiestrowe)
• porządkuje chronologicznie epoki muzyczne, przyporządkowując im reprezentatywnych dla nich kompozytorów
oraz utwory muzyczne wysłuchane i omówione na lekcjach

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy: Dz.U. 2012, poz. 977.
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Na podstawie analizy treści z zakresu muzyki przewidzianych do opanowania
przez uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych w ramach obowiązku szkolnego można stwierdzić, że układ tych treści ma charakter koncentryczny. Z założenia
uczniowie na kolejnych etapach edukacyjnych mają pogłębiać i uzupełniać wiedzę
opanowaną na niższych szczeblach edukacji, a przede wszystkim wykorzystywać tę
wiedzę w praktyce wykonawczej.
Cześć absolwentów szkół średnich podejmuje decyzje o wyborze studiów na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Zgodnie z założeniami podstawy programowej posiadają oni elementarną wiedzę z zakresu muzyki, przewidzianą do opanowania na niższych etapach edukacyjnych. Jest to o tyle istotne, że
w ramach studiów przygotowywani są do pracy jako nauczyciele edukacji muzycznej
w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej. Jak pisze Andrzej Rakowski,
podstawowy problem polega na tym, że zadaniem nauczycieli edukacji elementarnej
jest wprowadzanie dzieci w wiedzę z zakresu kilku dziedzin, co w tradycyjnym ujęciu
odpowiadało kilku przedmiotom szkolnym. O ile studentom tego kierunku stosunkowo łatwo jest opanować podstawy i metodykę nauczania w takich zakresach wiedzy, jak język polski czy matematyka, które sami opanowywali przedtem w szkołach
ogólnokształcących przez wiele lat, o tyle w odniesieniu do dziedziny muzyki okazują
się na ogół całkowicie bezradni. Brakuje im elementarnych umiejętności i wiedzy, na
podstawie której mogliby kompetentnie przygotować się do pracy nauczycielskiej
w tej dziedzinie. Jest to o tyle istotne, że nie da się żadną miarą uzyskać odpowiedniego przygotowania do nauczania muzyki w ramach paru czy nawet kilku przedmiotów semestralnych przeznaczonych na zagadnienia muzyki przez gremia decydujące
o kształcie studiów (Rakowski, 2010).
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja wyników badań diagnostycznych nad
elementarną wiedzą muzyczną osób – kandydatów na nauczycieli wczesnej edukacji
rozpoczynających studia pedagogiczne na specjalności pedagogika wczesnoszkolna
i przedszkolna. Na wyniki kształcenia muzycznego przyszłych nauczycieli edukacji elementarnej w szkołach wyższych niewątpliwy wpływ ma ich poziom wiedzy
z zakresu muzyki.

PROCEDURA BADAWCZA I WYNIKI BADAŃ
W celu zbadania poziomu wiedzy muzycznej kandydatów na nauczycieli przeprowadzono test opracowany na podstawie analizy podstawy programowej oraz podręczników szkolnych. Składał się on z metryczki oraz trzech części. Pierwsza obejmowała znajomość kompozytorów, epok, w których komponowali, oraz ich twórczości,
terminów i instrumentów muzycznych, rodzajów głosów śpiewaczych oraz obsad
zespołów muzycznych. Druga część badała znajomość zasad muzyki i koncentrowała
się na nazewnictwie dźwięków, znajomości wartości rytmicznych nut i pauz, znaków przykluczowych i kluczy oraz zapisie metrum muzycznego. Ostania część testu
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sprawdzała wiedzę odsłuchową na temat umiejscowienia utworu w epoce, z której
pochodzi, gatunków muzyki oraz tańców narodowych i ich metrum.
Badaniom poddano grupę 106 studentów stacjonarnych i niestacjonarnych I roku
edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (103 kobiety i 3 mężczyzn). Badania zostały przeprowadzone w październiku 2017 roku. Z metryczki wypełnionej przez respondentów
wynika, że 16 (tj. 15,1%) osób uczęszczało na dodatkowe zajęcia muzyczne. Z wymienionej grupy 2 badanych ukończyło szkołę muzyczną I i II stopnia. Pozostali respondenci wymienili uczestnictwo w zajęciach muzycznych miejskich domów
kultury, lekcje prywatne gry na pianinie oraz śpiewu. Ze względu na pilotażowy
charakter badań zrezygnowano w opisie ich wyników z uwzględnienia zmiennych
w postaci: środowiska zamieszkania, płci itp. Ponadto ze względu na nieliczną grupę
respondentów nie stosowano w tym przypadku obliczeń statystycznych wskazujących na siłę związku między zmiennymi.
Dwa pierwsze zadania w teście koncentrowały się na zbadaniu znajomości kompozytorów, ich twórczości oraz epok, w których komponowali. W każdym z pytań
podano imiona i nazwiska 4 kompozytorów i poproszono młodzież o przyporządkowanie nazwisk kompozytorów do ich twórczości oraz epoki, w której tworzyli.
Wyniki przestawia tabela 2.
Tab. 2. Wiedza z zakresu historii muzyki

Treść zadania

Jan Sebastian
Bach
liczba
%
popr.
N=
odp.
78

Ludwig van
Beethowen
liczba
%
popr.
N=
odp.
78

Stanisław
Moniuszko
liczba
%
popr.
N=
odp.
78

Fryderyk
Chopin
liczba
%
popr.
N=
odp.
78

Wiedza
o twórczości

17

16

13

12,3

35

33

41

38,7

Przyporządkowanie
kompozytora do epoki

13

12,3

24

22,6

43

40,6

20

18,9

Źródło: badania własne.

Jak wynika z danych zawartych w powyższej tabeli, respondenci nie dysponują
zadowalającą wiedzą na temat wybitnych kompozytorów, a zwłaszcza nie potrafią
skojarzyć nazwiska twórcy z jego stylem i epoką. Najwięcej badanych wykazało się
elementarną wiedzą na temat polskich kompozytorów, takich jak Fryderyk Chopin i Stanisław Moniuszko (odpowiednio: 41 osób, tj. 38,7%, i 35 osób, tj. 33%).
W przypadku pozostałych kompozytorów wyniki okazały się znacznie niższe. Zaskakujące jest to, że większość badanych miała również problemy z przyporządkowaniem wymienionych kompozytorów do epok, w których tworzyli. Świadczy to nie
tylko o niskim poziomie wiedzy z zakresu historii muzyki, ale i o brakach w wiedzy
ogólnej, również z zakresu innych przedmiotów, takich jak np.: język polski, historia
i plastyka, w ramach których również pojawiają się sylwetki wymienionych kompo-
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zytorów w kontekście omawianych tematów. Źródłem wiedzy badanych na temat
twórczości Chopina i Moniuszki mogą być ponadto pozaszkolne źródła informacji,
np. media, w których informacje o twórczości wymienionych polskich kompozytorów są przedmiotem audycji. Analizując przytaczane tu rezultaty, należy zaznaczyć,
że zadania opierały się wyłącznie na twórcach uznanych, których osiągnięcia przeszły
do historii muzyki światowej.
Następne zadania testu skupiały się na znajomości terminów muzycznych. Pierwsze dotyczyło terminów odnoszących się do samego dzieła muzycznego natomiast
drugie do zapisu nutowego (tab. 3).

Ryc. 1. Wiedza z zakresu terminów muzycznych odnoszących się do dzieła muzycznego i zapisu nutowego
Źródło: badania własne.

Analizując wyniki zawarte na ryc. 1, można stwierdzić, że respondenci słabo orientują się w zakresie znajomości terminów muzycznych, które występują w podstawie
programowej już na etapie szkoły podstawowej. Trzeba tutaj podkreślić, że w badaniu
zastosowano najbardziej popularne i często używane terminy, takie jak: akompaniament, aranżacja, polifonia, tutti oraz dominanta, akord, pauza, ćwierćnuta z kropką.
Na wszystkie kombinacje zawarte w zadaniu odpowiedziało zaledwie trzynastu respondentów. Biorąc pod uwagę, że zadaniem badanych było jedynie przyporządkowanie nazw terminów do ich charakterystyk, tak niskie wyniki w jeszcze większym
stopniu rodzą pesymizm w kontekście pracy studentów z tekstami muzycznymi na
zajęciach z zakresu edukacji muzycznej i nauki prowadzenia przez nich zespołów
muzycznych w przyszłej pracy zawodowej. Z przeprowadzonych badań wynika, że
w zasadzie pojęcia te należy u większości badanych kształtować od podstaw na zajęciach w ramach studiów.
Dalsze zadania wiązały się ze znajomością instrumentów muzycznych i ich podziałem ze względu na praktykę wykonawczą. Aby sprawdzić wiedzę respondentów na
ten temat, przygotowano dwa zadania. W pierwszym do obrazka przedstawiającego
instrument badani przyporządkowywali jego opis, natomiast w drugim do nazwy
instrumentu dobierali nazwę jego grupy i podgrupy.
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Tab. 3. Znajomość instrumentów muzycznych i ich podziału
Trąbka
Treść zadania
Zestawienie
obrazu z nazwą
Zestawienie nazwy
instrumentu
z grupą i podgrupą

Skrzypce

Kotły

Fagot

liczba
odp.

%
N=
78

liczba
odp.

%
N=
78

liczba
odp.

%
N=
78

liczba
odp.

%
N=
78

78

100

72

92,3

64

82

25

30

55

70,5

48

61,5

33

42,3

16

20,5

Źródło: badania własne.

Z analizy danych zawartych w tabeli 3 wynika, że o ile większość badanych nie
miała problemu z rozpoznaniem instrumentów na ilustracji (poza fagotem, który
został poprawnie rozpoznany przez zaledwie 25, tj. 30%, badanych), o tyle zdecydowanie trudniej było badanym dokonać kategoryzacji instrumentów muzycznych na
grupy (perkusyjne, strunowe, dęte) i podgrupy (perkusyjne – melodyczne, niemelodyczne; strunowe – szarpane, smyczkowe, uderzane; dęte – drewniane, blaszane,
miechowe). Można zatem zaryzykować stwierdzenie, że wiedza na temat instrumentów muzycznych, a w szczególności ich podziału, jest niewystarczająca i dość wybiórcza. Powodować to może w dalszym kształceniu muzycznym nauczycieli wychowania
przedszkolnego i wczesnoszkolnego stratę i tak małej ilości godzin na powtarzanie
podstawowych wiadomości na ich temat.
Kolejne zadanie w pierwszej części testu odnosiło się do znajomości nazw i podziału głosów męskich i żeńskich oraz uszeregowania ich od najwyższego do najniższego (żeńskie – sopran, mezzosopran alt; męskie – tenor, baryton, bas). W związku
z tym, że nazwy głosów nie zostały podane, tylko nieliczni respondenci – 19 osób
(tj. 17,9%) – wymieniło wszystkie głosy, dokonało prawidłowego ich podziału oraz
uszeregowało w odpowiedni sposób.
Ostatnie zadanie pierwszej części testu wymagało od badanych uszeregowania
zespołów muzycznych od najmniejszej liczby wykonawców (duet, kwartet, sekstet,
orkiestra). W tym przypadku zdecydowana większość respondentów (93 osoby, tj.
87,7%) dobrze wykonała to zadanie. Jest to bardzo zadowalający wynik, choć spowodowany prawdopodobnie bardzo prostym skonstruowaniem zadania. Jest to najlepszy wynik w pierwszej części testu.
Druga część testu, jak wspomniano wcześniej, dotyczyła znajomości zasad muzyki.
Sprawiła badanym znacznie więcej trudności, co nie napawa optymizmem. W tej
części umieszczono zadania wymagające wiedzy oraz jej zastosowania w praktyce.
Pierwsze ćwiczenie polegało na nazwaniu ciągu dźwięków zapisanych w kluczu
wiolinowym i opatrzonych wieloma znakami przygodnymi (cis1, f1, gis1, d2, fis2, ces2,
a1, f1, des1, c1, h, as, es1, g1, gis2, fes2). Choć jest to podstawowa wiedza na temat wysokości dźwięków, ich nazw po obniżeniu przez bemol i podwyższeniu przez krzyżyk, to
tylko 3 (tj. 2,8%) osoby bezbłędnie rozwiązały to zadanie. Badani nie rozróżniają ok-
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taw, w których znajdują się wspomniane dźwięki (mała, razkreślna i dwukreślna itp.),
a z badania wynika, że nie rozumieją również zastosowania znaków przygodnych.
Kolejne dwa zadania oscylowały wokół wiedzy na temat nazewnictwa nut, znaków
i kluczy. W pierwszym poproszono respondentów o nazwanie graficznie przedstawionych znaków (klucz wiolinowy, basowy, krzyżyk oraz kasownik). Wszyscy badani
poprawnie nazwali klucz wiolinowy i bas, natomiast w przypadku pozostałych znaków pojawiły się trudności z ich określeniem. Klucz basowy poprawnie nazwało 56%
badanych, zaś kasownik zaledwie 34%. W drugim pytaniu poproszono o nazwanie
wartości rytmicznych nut i pauz (cała nuta, ósemka, ćwierćnuta, szesnastka oraz pauzy ćwierćnutowej, ósemkowej, półnutowej i szesnastkowej).

Ryc. 2. Wiedza z zakresu podziału rytmicznego nut i pauz
Źródło: badania własne.

Zamieszczone na ryc. 2 wyniki wskazują, że najmniej problemów respondenci
mieli z określeniem nazw długości nut. 39 (tj. 50%) osób nie popełniło żadnego błędu w tym zadaniu. Znacznie większe trudności mieli z określeniem wartości rytmicznych pauz. Należy podkreślić, że omawiane treści kształcenia muzycznego wchodzą
w zakres elementarnej wiedzy muzycznej już na etapie wczesnej edukacji dzieci.
Podsumowując wyniki wskazanych wyżej trzech zadań, nasuwa się wniosek, iż
zdecydowana większość badanych nie posiada wiedzy o zapisie nutowym, a w konsekwencji prawdopodobnie nie jest w stanie wykonać nawet najprostszego utworu
z nut. Świadczy o tym również ostatnie przeprowadzone w tej części testu ćwiczenie
polegające na uzupełnieniu brakujących wartości rytmicznych w przykładach zapisanych w metrum 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8. Na 106 osób biorących udział w badaniu zaledwie 4 wykonały to zadanie poprawnie, co związane było z ich dodatkową edukacją
w szkole muzycznej oraz ognisku muzycznym.
Ostania część testu, jak już wcześniej wspomniano, sprawdzała wiedzę odsłuchową na temat umiejscowienia utworu w epoce, z której pochodzi, gatunków muzyki
oraz tańców narodowych i ich metrum. Pierwsze zadanie tej części testu polegało na
prezentacji utworów z różnych epok. Z analizy treści zadań testowych wynika, że 30
(28,3%) respondentów potrafi sobie poradzić z zadaniami wymagającymi umiejęt-
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ności słuchowego rozpoznania stylu epoki. Najmniej trudności sprawiło badanym
rozpoznanie muzyki średniowiecza (49 osób, tj. 46,2%) oraz muzyki XX wieku (57
osób, tj. 53,8%). Trudniejsza do rozpoznania była dla respondentów muzyka renesansu (37 osób, tj. 34,9%) oraz klasycyzmu (34 osób, tj. 32%).
Drugie zadanie w trzeciej części testu dotyczyło rozróżnienia słuchowego różnych
gatunków muzycznych. W tym przypadku wyniki badania plasowały się na znacznie
wyższym poziomie. Z pośród badanych aż 83 osoby (tj. 78,3%) były w stanie rozpoznać wszystkie rodzaje przedstawionej muzyki. Najwyżej uplasowała się muzyka
klasyczna, którą rozpoznali wszyscy badani. 92 osoby (tj. 86,6%) rozpoznało prawidłowo jazz, a 87 (tj. 82%) poprawnie wskazało muzykę etniczną i popularną.
Znacznie gorzej wypadło badanie znajomości odsłuchowej tańców narodowych
i próba zapisu ich rytmów przez respondentów. Wyniki uzyskane w analizie odpowiedzi ukazują, że badani nie znają charakterystycznych cech tych tańców i nie potrafią ich identyfikować. Pięć polskich tańców narodowych rozpoznało w odsłuchu
zaledwie 36 osób (tj. 34%). Badani mają problemy z metrorytmiką tańców narodowych, co zostało uwidocznione poprzez próbę zapisu charakterystycznych rytmów
krakowiaka, poloneza, mazura, oberka i kujawiaka. Poprawnie rytmy wyżej wymienionych tańców zapisało 3 respondentów (2,8%).
Zadania trzeciej części testu koncentrowały się na analizie umiejętności percepcyjnych badanych i akcentowano w niej głównie umiejętności analizy i identyfikacji
słuchowej. Uwagę zwraca tu przede wszystkim różnica pomiędzy wiedzą muzyczną
respondentów, która w świetle wyników badania prezentuje się bardzo słabo, a umiejętnościami percepcyjnymi, które w obszarze przyporządkowania utworu do epoki
wypadają lepiej niż podobne zadanie w pierwszej części testu. Najlepiej z całego testu
wypadło odsłuchowe zadanie rozpoznania gatunków muzycznych.

WNIOSKI
Na podstawie przeprowadzonych badań diagnostycznych nad elementarną wiedzą
muzyczną osób podejmujących studia na specjalności pedagogika wczesnoszkolna
i przedszkolna można sformułować wnioski iż badani:
a. nie posiadają elementarnej wiedzy na temat najwybitniejszych kompozytorów, ich stylistyki oraz osadzenia ich w epokach historycznych;
b. wykazują znikomą wiedzę z zakresu nazewnictwa podstawowych terminów
oraz instrumentów muzycznych;
c.

nie posiadają podstawowej wiedzy dotyczącej znajomości zasad muzyki, co
uniemożliwia im wykonanie najprostszych schematów rytmicznych czy melodii, nie wspominając o prostym akompaniamencie;

d. nie rozpoznają tańców narodowych oraz nie wykazują wiedzy na temat ich
charakterystycznych cech i zapisu rytmicznego;
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e.

w procesie percepcji muzyki wypadają znacznie lepiej: korelują utwór muzyczny z epoką historyczną oraz rozpoznają różne gatunki muzyczne.
Niski poziom wiedzy elementarnej kandydatów stanowi poważny problem i wyzwanie przed nauczycielami akademickimi kształcącymi studentów w zakresie muzyki. Braki w wiedzy muzycznej z niższych etapów edukacji (która to wiedza ujęta
jest w wymaganiach podstawowych w ramach programów zajęć z zakresu edukacji
muzycznej na studiach) wymagają uzupełnienia, co skutkuje mniejszą ilością czasu
na realizację efektów kształcenia i treści przewidzianych do osiągnięcia przez studentów w trakcie zajęć na studiach. Podobnie jak z innych badań (Białkowski, 2010)
nad stanem powszechnej edukacji muzycznej w Polsce nasuwa się wniosek, iż dalszy
rozwój tego obszaru uwzględniać winien przede wszystkim konieczność zwiększenia
liczby godzin przeznaczonych na obowiązkowe zajęcia muzyczne w szkołach, prowadzenie tychże zajęć przez odpowiednio przygotowanych nauczycieli oraz położenie
większego nacisku na muzyczne zajęcia pozalekcyjne.
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WIEDZA MUZYCZNA ABSOLWENTÓW
SZKÓŁ ŚREDNICH – KANDYDATÓW
NA NAUCZYCIELI WCZESNEJ EDUKACJI

Słowa kluczowe: kształcenie ogólne, wiedza muzyczna, test wiedzy muzycznej
Streszczenie: Autor przedstawia wyniki testu wiedzy muzycznej, którym przebadano grupę
106 studentów stacjonarnych i niestacjonarnych I roku edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (103 kobiety i 3
mężczyzn). Analiza wyników badania pozwala na wyciągnięcie wniosków, które ukazują stan
kształcenia w ramach powszechnej edukacji muzycznej w szkołach podstawowych i średnich.

MUSICAL KNOWLEDGE OF SECONDARY SCHOOL
GRADUATES – CANDIDATES
FOR EARLY EDUCATION TEACHERS

Keywords: general education, musical knowledge, musical knowledge test
Abstract: The author of the following article presents the results of a musical knowledge test
which examined a group of 106 (103 women and 3 men) full-time and part-time students
of the first year of early school and preschool education of the University of Bielsko-Biała.
The analysis of the findings of the study allows drawing conclusions which show the state of
education as part of universal music education in primary and secondary schools.
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WIEDZA STUDENTÓW FIZJOTERAPII NA TEMAT
ZAWODOWEGO KODEKSU ETYCZNEGO
ETYKA ZAWODOWA

E

tyka to dział filozofii zajmujący się tworzeniem zasad moralnych i badający moralność wśród ludzi (Ślipko, 2002). Natomiast etyka medyczna jest działem etyki szczegółowej, w którym ustalane są normy moralne. Normy te dotyczą wpływu
człowieka na życie ludzkie w czasie jego powstawania, trwania i końca (Przyłuska-Fiszer, 2000). Etyka medyczna jest przykładem etyki zawodowej zawierającej 4 zasady,
w której normy moralne określają postępowanie pracowników ochrony zdrowia. Na
etykę czterech zasad, zwaną potocznie pryncypializmem, składa się zasada poszanowania autonomii pacjenta, zasada niekrzywdzenia, dobroczynności i sprawiedliwości. Zasady te powinny być przestrzegane przez wszystkich wykonujących pracowników reprezentujących zawody medyczne, w tym także przez fizjoterapeutów.
Dobro pacjenta jest jedną z norm, która powinna być najwyższym celem działania
wszystkich pracowników ochrony zdrowia. Przez dobro pacjenta należy rozumieć
pomoc choremu w powrocie do zdrowia, szacunek dla jego autonomii i wyborów,
w tym wyboru leczenia. Dobrem pacjenta jest także poszanowanie jego godności,
czyli traktowanie go jako podmiotu. W końcu to przez szacunek dla godności człowieka szanuje się jego autonomię wraz ze wszystkimi jej atrybutami. Dbanie o dobro pacjenta, respektowanie jego potrzeb i troska o niego umożliwiają tworzenie
szczególnej więzi między terapeutą a pacjentem. Więź ta oparta jest na wzajemnym
szacunku i zaufaniu i jest niezbędna w pracy fizjoterapeuty. Etyka zawodowa to zbiór
norm moralnych określających sposób postępowania danej grupy zawodowej. Przed* Warszawski Uniwersytet Medyczny.
** Warszawski Uniwersytet Medyczny.
*** Warszawski Uniwersytet Medyczny.
**** Warszawski Uniwersytet Medyczny.
***** Warszawski Uniwersytet Medyczny.
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stawiciele tej grupy, deklarujący wyznawanie pewnych zasad i wartości moralnych,
reprezentują określone przekonania moralne, natomiast ich moralność zawodowa,
czyli rzeczywiste postępowanie, jest oceniana na podstawie kryteriów moralnych
(Biesaga, 2004). Etyka zawodowa przyjmuje najczęściej formę kodeksu etycznego,
przysięgi lub ślubowania, których celem jest określenie powinności moralnych członków danego środowiska zawodowego. Nadrzędnym celem kodeksów etycznych jest
ochrona cudzego dobra. Przez pojęcie „cudze dobro” (Biesaga, 2005) rozumie się
dobro osób, z którymi wchodzi się w kontakty interpersonalne podczas pełnienia
czynności zawodowych.
Zasady etyki zawodowej wyznaczane są przez role społeczne przypisywane osobom
pełniącym określony zawód. Zasady o charakterze deontologicznym kierowane są
do osób wykonujących zawód wymagający szczególnego zaufania. Przedstawicielami zawodów zaufania społecznego są między innymi adwokaci, architekci, ale także
lekarze, pielęgniarki i położne oraz fizjoterapeuci. Do cech zawodów zaufania społecznego należą:
• odpowiednie wykształcenie i wysokie kwalifikacje poparte odpowiednim
przygotowaniem praktycznym;
•

osobiste wykonywanie czynności zawodowych;

•

obowiązek dochowania tajemnicy zawodowej;

•

wysoki poziom świadomości moralnej;

•

tworzenie więzi między wykonawcą świadczenia a odbiorcą, która polega na
zaufaniu;

•

swoboda podejmowania decyzji i ponoszenie za nie odpowiedzialności
(Szutta, 2007).
Kodeks Etyczny Fizjoterapeuty Rzeczypospolitej Polskiej (Rekowski, Piotrowska,
2005) składa się z szeregu norm moralnych i zasad etycznych określających właściwe
postępowanie fizjoterapeutów. Natomiast zasady zawarte w Kodeksie… są wiążące
dla wszystkich przedstawicieli tej grupy zawodowej.

ZASADY ETYKI MEDYCZNEJ
Aktualnie funkcjonuje etyka 4 zasad, do których zalicza się: zasadę szacunku dla
autonomii pacjenta, zasadę niekrzywdzenia, dobroczynności i sprawiedliwości. Etyka czterech zasad zwana jest pryncypializmem, co oznacza prowadzenie działań według tych zasad i konsekwentne ich przestrzeganie (Kopaliński, 1985).
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ZASADA AUTONOMII
Szacunek wobec autonomii pacjenta jest równoznaczny z podmiotowym traktowaniem pacjenta, poszanowaniem jego godności i wolności. Obecnie obowiązuje
partnerski model relacji personel medyczny – pacjent. Opiera się on na autonomii pacjenta, czyli jego czynnym udziale w procesie leczenia i podejmowaniu przez
niego decyzji w sprawach dotyczących własnego stanu zdrowia. Personel medyczny zobowiązany jest uzyskać świadomą i niewymuszoną zgodę pacjenta na wszelkie
interwencje medyczne oraz uszanować jego decyzję w przypadku jej nieudzielenia.
Partnerski model relacji zobowiązuje dodatkowo do informowania pacjenta o korzyściach i ryzyku związanym z zabiegiem oraz przekazywania pacjentowi w sposób przejrzysty i zrozumiały dla niego wszelkich informacji dotyczących leczenia.
Dzięki nim pacjent może podjąć odpowiednią decyzję. Z uwagi na prawo pacjenta
do poufności i poszanowania jego intymności i prywatności zasada szacunku wobec
autonomii pacjenta gwarantuje mu także (a na lekarza nakłada) obowiązek dochowania tajemnicy lekarskiej (Niebrój, 2006). Zasada poszanowania autonomii pacjenta
zdecydowanie przeciwstawia się paternalizmowi, który był uprawiany w medycynie
od początków jej istnienia. Paternalizm w medycynie zakłada autorytarne podejście
do pacjenta, w którym to lekarz ma decydujący głos w procesie leczenia, a autonomia
pacjenta jest znacznie ograniczona. Wyróżnia się paternalizm radykalny i umiarkowany. Paternalizmem umiarkowanym nazywa się czasowe lub trwałe ograniczenie
autonomii pacjenta, w sytuacji gdy nie jest on zdolny do podjęcia samodzielnej decyzji. Przejawia się pod postacią domniemanej zgody pacjenta w sytuacji ratowania jego
życia lub w przypadku leczenia pacjenta psychicznie chorego. Natomiast paternalizm
radykalny pozwala na podjęcie decyzji za pacjenta, w sytuacji gdy może on to zrobić
w sposób świadomy i kompetentny. O ile paternalizm umiarkowany może być usprawiedliwiony najlepszym interesem pacjenta, to paternalizm radykalny powinien być
krytykowany nie tylko za całkowite ograniczenie autonomii pacjenta, ale także za
możliwe nadużycia (Wroński, 2008).
ZASADA NIESZKODZENIA
Primum non nocere, czyli „przede wszystkim nie szkodzić”, jest charakterystycznym
wymogiem zasady nieszkodzenia, czyli zasady etycznej nakazującej unikanie działań
mogących zaszkodzić pacjentowi. Zasada ta wyznawana jest od początków istnienia
medycyny. Do tej pory młodzi adepci sztuki medycznej przysięgają za Hipokratesem:
„Będę stosował zabiegi lecznicze wedle mych możliwości i zdolności ku pożytkowi chorych, broniąc ich od uszczerbku i krzywdy” (Bartkowiak, 2006). Stosując się
do tej zasady etyki zawodowej, pracownicy ochrony zdrowia podczas wykonywania
swoich obowiązków powinni postępować rozważnie, ostrożnie i starannie, zgodnie
z ogólnie przyjętymi normami etycznymi. Nie powinni także narażać pacjentów na

250

Monika Lewandowska, Izabela Korabiewska, Maria Kłoda, Witold Rongies...

krzywdę powstałą na skutek niewłaściwego, nieetycznego lub niezgodnego z obowiązującymi standardami leczenia, działania.
ZASADA DOBROCZYNNOŚCI
Pod pojęciem dobroczynności rozumie się okazywanie pomocy, życzliwości czy miłosierdzia graniczącego z altruizmem. Dobroczynność to także jedna z licznych cnót,
którymi powinien wykazywać się dobry personel medyczny. Dobroczynność jest odpowiedzią na potrzebę pomocy, troskę o zdrowie i dobro pacjenta (Sidor-Rzadkowska, 2002). Wydaje się, że zasada dobroczynności wymaga większego zaangażowania
niż zasada niekrzywdzenia. Dobroczynność, w tym przypadku udzielenie komuś
pomocy, wymaga bowiem zrealizowania konkretnych czynów. Nieszkodzenie zaś to
jedynie powstrzymanie się od wyrządzenia komuś krzywdy. Stosowanie się jednak
do obu tych zasad prowadzi do realizacji tego samego celu – pomocy pacjentowi
i dbania o jego dobro.
ZASADA SPRAWIEDLIWOŚCI
Zgodnie z zasadą sprawiedliwości wszyscy pacjenci, niezależnie od wieku, płci, rasy
i wyznania, statusu społecznego czy ekonomicznego, powinni być traktowani równo.
To moralny obowiązek każdego pracownika opieki zdrowotnej – równe traktowanie,
jednakowy stosunek personelu medycznego wobec wszystkich pacjentów i chęć pomocy każdemu z nich. Równe traktowanie to również sprawiedliwy i właściwy podział dóbr medycznych. „Sprawiedliwość dystrybutywna” jest pojęciem odnoszącym
się do tego zjawiska. W zakres tego terminu wchodzą także wszelkie strategie podziału tych dóbr. Zagadnienie sprawiedliwości dystrybutywnej występuje w sytuacji
zmniejszonej ilości dóbr w stosunku do osób ubiegających się o nie. Jest to przyczyną
pojawiania się dylematów natury moralnej, które należy rozwiązać zgodnie z zasadą
sprawiedliwości (Beauchamp, Childress, 1996).

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ
Kodeksem nazywany jest zbiór przepisów prawnych regulujący określoną dziedzinę
stosunków społecznych. Kodeksem etyki zawodowej nazywany jest zbiór zasad moralnych określający powinności i normy etycznego postępowania danej grupy zawodowej (Nowacka, 2008). Celem kodeksów etyki medycznej jest wskazanie wartości
ważnych dla wykonywania zawodu oraz ujęcie w ramy kodeksu norm aksjologicznych, określających powinności moralne personelu medycznego. Kodeksy etyczne
mogą mieć także duże znaczenie w procesie budowania zaufania między pracowni-
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kiem ochrony zdrowia a pacjentem. Nadanie moralnego charakteru normom proceduralnym służy też ochronie podstawowych praw pacjenta. Dotyczy to między
innymi Europejskiej Konwencji Bioetycznej, w której normowane są zarówno moralnie, jak i prawnie postępowania poszczególnych zawodów medycznych. Normy te
dotyczą między innymi kwestii świadomej zgody pacjenta na interwencje medyczne,
przeprowadzania badań na człowieku, transplantacji. Kodeksy etyki medycznej chronią interes publiczny i dobro pacjenta, są pomocne przy podejmowaniu trudnych
z moralnego punktu widzenia decyzji, podkreślają ideały, do których należy dążyć.
Znajomość zasad etyki medycznej zawartych w kodeksach jest niezbędna w pracy
zawodowej personelu medycznego, w tym fizjoterapeutów (Przyłuska-Fiszer, 2007).

MATERIAŁ I METODY
Badania zostały przeprowadzone wśród studentów i studentek dziennych studiów
kierunku fizjoterapia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w latach 20162017. Badania były dobrowolne, a grupę badaną stanowiło 237 studentów i studentek. Całą grupę podzielono na 2 podgrupy (A i B) z uwzględnieniem podziału
na poziom edukacyjny. Do podgrupy A zakwalifikowano studentów i studentki 3
– ostatniego – roku studiów licencjackich, w sumie 117 osób (11 mężczyzn i 106
kobiet), a do podgrupy B – studentów i studentki 2 – ostatniego – roku studiów
magisterskich w liczbie 120 osób (17 mężczyzn i 103 kobiet).
Do przeprowadzenia badań wykorzystano kwestionariusz ankiety, opracowany na
podstawie wytycznych Kodeksu Etycznego Fizjoterapeuty RP, składający się z 8 pytań
kierunkowych, w skali od 0 do 4 (zdecydowanie zgadzam się – 4, zgadzam się – 3,
nie mam zdania – 2, nie zgadzam się – 1, zdecydowanie nie zgadzam się – 0) oraz
metryczki związanej z danymi demograficznymi. Analizę statystyczną przeprowadzono w pakiecie Statistica 10 PL na licencji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z wykorzystaniem testu nieparametrycznego Manna-Whineya, a za poziom istotny
do badań przyjęto < 0,05.

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE
Na podstawie zebranych danych utworzono tabelę 1 dotyczącą przestrzegania norm
i zasad wynikających z Kodeksu Etycznego Fizjoterapeuty Rzeczpospolitej Polskiej. Na
podstawie uzyskanych danych ujawniono, że znajomość Kodeksu Etycznego Fizjoterapeuty przedstawia się podobnie w obydwu badanych podgrupach dla wskaźnika
dotyczącego udziału fizjoterapeutów w badaniach naukowych, przestrzegania tajemnicy zawodowej i współpracy terapeutycznej. Dwa wskaźniki były istotnie wyższe dla
podgrupy A, w porównaniu z podgrupą B, i dotyczyły edukacji prozdrowotnej oraz
dobra i szacunku pacjenta. Świadczyć to może o zaangażowaniu studentów pozio-
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mu licencjackiego w oddziaływania dotyczące propagowania pozytywnych zachowań
zdrowotnych oraz szacunku do pacjenta i jego dobrostanu. Na poziomie wyższym,
ale nieistotnym dla badań, były czynniki związane ze wzajemnym zaufaniem pacjenta i fizjoterapeuty oraz szacunku skierowanego na pozostałe osoby współuczestniczące w zespole terapeutycznym na korzyść studentów uczestniczących w kształceniu
na poziomie licencjackich studiów na kierunku fizjoterapia. Analizując hierarchiczność przestrzegania zasad i norm zawartych w Kodeksie Etycznym Fizjoterapeuty,
w podgrupie A można stwierdzić, iż najwyżej oszacowane zostały 2 czynniki: dobro i szacunek skierowany na pacjenta oraz współpraca terapeutyczna. Kolejnymi
wskaźnikami w przekonaniach studentów były: edukacja prozdrowotna, kształcenie
ustawiczne, wzajemne zaufanie pomiędzy pacjentem a fizjoterapeutą, szacunek do
innych członków zespołu terapeutycznego, przestrzeganie tajemnicy zawodowej,
a na najniższym poziomie stwierdzono udział w badaniach naukowych. Natomiast
dla studentów na poziomie magisterskim w podgrupie B na pierwszym miejscu
ujawnił się wskaźnik dotyczący współpracy terapeutycznej, a kolejne z nich to: kształcenie ustawiczne, edukacja prozdrowotna, przestrzeganie tajemnicy zawodowej,
szacunku do innych pracowników ochrony zdrowia, a na ostatnim miejscu udział
w badaniach naukowych. Dodatkowo, analizując wyniki badań pod względem uzyskanej całościowej punktacji do poszczególnych norm i zasad etycznych zawartych
w Kodeksie Etycznym Fizjoterapeuty, pewien niedosyt budzą uzyskane wyniki. Powodem tego mogą być dwa kierunki myślenia. Po pierwsze, jeżeli w podgrupie
A było 117 respondentów poziomu licencjackiego kształcenia na kierunku fizjoterapia i w podgrupie B uczestniczyło 120 studentów uczących się na poziomie magisterskim kierunku fizjoterapia, to wyniki powinny być zdecydowanie wyższe, jeżeli
respondenci zaznaczaliby odpowiedzi-stwierdzenia na poziomie 4 lub 3 punktów
(zdecydowanie zgadzam się lub zgadzam się). Po drugie, niedosyt informacji budzi
fakt, iż zasady i normy zawarte w Kodeksie… powinny być przez przyszłych fizjoterapeutów przestrzegane pod względem fizycznym, jak i emocjonalno-psychicznym.
Zwłaszcza iż każdy absolwent kierunku fizjoterapia składa przysięgę fizjoterapeuty,
w której potwierdza, „przysięga”, przestrzeganie zasad i norm etycznych.
Tab. 1. Przestrzeganie zasad i norm zawartych w Kodeksie Etycznym Fizjoterapeuty

Wskaźniki statystyczne/
Zasady i normy

Suma
rang
podgrupa
A
N = 117

Suma
rang
podgrupa
B
N = 120

U

Z

p

Dobro i szacunek pacjenta

322

185

114

-0,169

0,04

Edukacja prozdrowotna

275

194

101

-0,83214

0,05

Przestrzeganie tajemnicy
zawodowej

215

192

101

-0,77592

0,40
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Wzajemne zaufanie
pacjenta i fizjoterapeuty

222

162

111

-0,05008

0,96

Szacunek do osób
reprezentujących inne
zawody medyczne

217

164

89

1,62513

0,10

Udział w badaniach
naukowych

96

115

93

1,2649

0,30

Współpraca terapeutyczna

312

307

114

1,1586

0,24

Kształcenie ustawiczne
256
195
117
1,6481
0,10
N = liczba badanych, U – test U Manna-Whitneya, Z – zmienna, p – poziom istotności
statystycznej.
Źródło: opracowanie własne.

PODSUMOWANIE
Kodeks Etyczny Fizjoterapeuty Rzeczypospolitej Polskiej składa się z szeregu norm moralnych i zasad etycznych określających właściwe postępowanie fizjoterapeutów. Zasady
zawarte w Kodeksie… są wiążące dla wszystkich przedstawicieli tej grupy zawodowej.
Kodeks… składa się ze ślubowania oraz siedmiu rozdziałów, z czego pierwszy i ostatni
traktują o postanowieniach ogólnych i końcowych. Pozostałe pięć rozdziałów dotyczy kolejno: relacji fizjoterapeuty z pacjentem i społeczeństwem, praktyki fizjoterapeutycznej, prowadzenia badań naukowych oraz współpracy z uczestnikami procesu
leczenia. Fizjoterapeuci, zobowiązując się do przestrzegania kodeksu, ślubują: poszanowanie praw i godności człowieka, podporządkowanie się przepisom prawnym
normującym działalność fizjoterapeutyczną, uczciwe udzielanie świadczeń, ponoszenie odpowiedzialności moralnej, prawnej i zawodowej za udzielone świadczenia,
współuczestnictwo w rozwoju wiedzy naukowej oraz ochronę godności fizjoterapeutów. Kodeks etyczny nakłada na fizjoterapeutę obowiązek przestrzegania zasad
etyki zawodowej w każdej sytuacji i zasady te „mają pierwszeństwo przed innymi
zasadami […]” (rozdz. 1, art. 9). Najwyższym dobrem dla fizjoterapeuty powinno
być dobro człowieka (rozdz. 1, art. 3), a jego działalność zawodowa nie może szkodzić zdrowiu pacjenta (rozdz. 1, art. 5). Do obowiązków fizjoterapeuty należy także
respektowanie praw pacjenta, zabieganie o wysoki standard wykonywanego zawodu
(rozdz. 1, art. 1) oraz stały rozwój osobisty i zawodowy (rozdz. 1, art. 6). W relacjach
z pacjentem fizjoterapeuta ma obowiązek uszanować jego godność, intymność i prywatność oraz dochować tajemnicy zawodowej (rozdz. 2, art. 11, 13). Oznacza to,
że fizjoterapeucie nie wolno ujawniać osobom postronnym informacji o pacjencie
i jego otoczeniu bez zgody i wiedzy pacjenta, a jego śmierć nie zwalnia z obowiązku
dochowania tajemnicy. Wyjątkiem jest istnienie ku temu podstawy prawnej. Fizjoterapeuta ma obowiązek udzielania świadczeń zgodnie z zasadą sprawiedliwości, czyli
niezależnie od wieku, płci, rasy i innych uwarunkowań (rozdz. 2, art. 10). Nałożono
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również na niego obowiązek udzielenia pierwszej pomocy stosownie do posiadanej
wiedzy (rozdz. 2, art. 12). Zgodnie z zasadą poszanowania autonomii pacjenta fizjoterapeuta powinien udzielić pełnej i rzetelnej informacji na temat postępowania
fizjoterapeutycznego, umożliwiając pacjentowi podjęcie właściwej decyzji (rozdz. 2,
art. 15). Nieudzielenie przez pacjenta zgody na wybrane świadczenia fizjoterapeuty
powinno być przez niego uszanowane (rozdz. 2, art. 16). Nie powinien on także
informować chorego o jego stanie zdrowia lub stosowanych metodach usprawniania,
jeżeli takie jest życzenie pacjenta (rozdz. 2, art. 17). Zaleca się, aby fizjoterapeuta
uczestniczył w społecznych programach edukacyjnych i zdrowotnych, przyczyniając
się do zmniejszania patologii społecznej (rozdz. 3, art. 19, 22). Powinien również
dbać o własny stan zdrowia, dając swoją postawą dobry przykład społeczeństwu
(rozdz. 4, art. 38). Nie powinien natomiast rozpowszechniać postawy antyzdrowotnej (rozdz. 3, art. 21). Fizjoterapeuta powinien wykonywać swoje czynności zawodowe niezależnie od sytuacji i okoliczności, jednak nie wolno mu narażać pacjentów
na niebezpieczeństwo. Nie może także swoją działalnością doprowadzić do utraty
zaufania społeczeństwa wobec zawodu (rozdz. 4, art. 24). „Fizjoterapeuta powinien
szanować swój zawód, chronić jego status oraz postępować tak, aby budzić zaufanie
i szacunek” (rozdz. 4, art. 37). Podczas pełnienia czynności zawodowych powinien
postępować zgodnie ze swoimi umiejętnościami i kompetencjami, na przykład nie
stosować metody fizjoterapeutycznej bez odpowiedniej wiedzy (rozdz. 4, art. 25).
Każdy pacjent prowadzony przez fizjoterapeutę powinien zostać zdiagnozowany pod
kątem zaburzeń funkcjonalnych. Fizjoterapeuta zaś, uwzględniając oczekiwania pacjenta, powinien podjąć odpowiednią terapię (rozdz. 4, art. 26). Po osiągnięciu postawionych na początku terapii celów lub w przypadku braku efektów usprawniania
fizjoterapeuta zobowiązany jest poinformować pacjenta o tym i powstrzymać się od
dalszego usprawniania (rozdz. 4, art. 27). Natomiast w przypadku niewystarczającego zakresu kompetencji i umiejętności terapeuty, powinien on udzielić pacjentowi pomocy w dostępie do specjalisty (rozdz. 4, art. 28). Fizjoterapeuta powinien
stosować jedynie te metody fizjoterapeutyczne, które są uznane przez naukę, jak
również powinien znać i stosować aktualne standardy postępowania. Nie powinien
zaś współpracować w swojej praktyce fizjoterapeutycznej z osobami nieposiadającymi uprawnień w tym kierunku (rozdz. 4, art. 29, 30). Obowiązkiem fizjoterapeuty
w czasie pracy jest zachowanie trzeźwości (rozdz. 4, art. 33). Z kolei decydując się
na udział w proteście, nie może zaprzestać udzielania świadczeń, jeżeli powoduje to
ryzyko pogorszenia stanu pacjenta (rozdz. 4, art. 35).
Fizjoterapeuta, który jest pracodawcą, powinien zadbać, by wszyscy pracownicy posiadali odpowiednie kwalifikacje oraz umożliwić im dalszy rozwój zawodowy.
Powinien zarządzać personelem i placówką zgodnie z zasadami etyki zawodowej
i obowiązującymi procedurami (rozdz. 4, art. 36, rozdz. 6, art. 70). Niedopuszczalnym jest umniejszanie autorytetu lekarza, fizjoterapeuty lub innego personelu
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medycznego w obecności pacjenta. Wszelkie uwagi krytyczne należy przekazywać
bezpośrednio zainteresowanemu (rozdz. 4, art. 42). Fizjoterapeuta będący pracownikiem akademickim powinien kształcić studentów na najwyższym poziomie i stanowić przykład do naśladowania (rozdz. 4, art. 46). Ponadto każdy fizjoterapeuta
ma prawo i obowiązek stale podnosić swoje kwalifikacje oraz doskonalić umiejętności poprzez kontrolowanie najnowszych osiągnięć naukowych w tej dziedzinie,
w procesie samokształcenia i uczestnicząc w zorganizowanych formach szkolenia zawodowego (rozdz. 4, art. 47). Fizjoterapeuta powinien popierać badania naukowe
i w miarę możliwości brać w nich udział, przyczyniając się do podnoszenia poziomu
świadczonych usług (rozdz. 5, art. 54). Biorąc udział w badaniu, fizjoterapeuta ma
obowiązek zadbać o zgodę pacjentów na udział w tym przedsięwzięciu, poufność ich
danych osobowych oraz ich dobro i bezpieczeństwo. Powinien także przestrzegać
praw autorskich i ujawnić wszystkie materiały źródłowe (rozdz. 5, art. 55). Wyniki własnych badań zobowiązany jest udostępniać za pośrednictwem czasopism naukowych lub podczas konferencji (rozdz. 5, art. 57). Badania te powinien przeprowadzać w sposób rzetelny, zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki (rozdz. 5, art.
58). Natomiast na każdy eksperyment badawczy, w którym udział bierze człowiek,
powinna być udzielona zgoda komisji bioetycznej (rozdz. 5, art. 61). Skuteczny proces leczenia chorego człowieka wymaga współpracy całego zespołu, składającego się
z lekarza prowadzącego, fizjoterapeuty, pielęgniarki i innych przedstawicieli zawodów
medycznych, którzy zajmują się diagnostyką lub terapią pacjenta. Współpraca ta oraz
wszelkie wzajemne stosunki ze współpracownikami powinny opierać się na szacunku, życzliwości, koleżeństwie i odpowiedzialności. Szczególny zaś szacunek należy
się nauczycielom (rozdz. 6, art. 65, 71, 72). Wzajemna ocena postępowania wśród
fizjoterapeutów powinna być sprawiedliwa. Wszelkie uwagi winny być adresowane
do osoby bezpośrednio zainteresowanej, a opinie negatywne wyrażane na piśmie lub
wypowiadane tylko w obecności tej osoby (rozdz. 6, art. 73, 74) (KIF, 2018). Kodeks
Etyczny Fizjoterapeuty zobowiązuje fizjoterapeutę do przestrzegania zawartych w nim
norm i zasad, które w naszych badaniach ujawniły, iż:
• Stopień kształcenia (studia licencjackie vs. studia magisterskie) badanych
fizjoterapeutów nie miał wpływu na znajomość Kodeksu Etycznego Fizjoterapeuty Rzeczypospolitej Polskiej.
•
•

Znajomość Kodeksu… w obydwu podgrupach fizjoterapeutów (A i B)
była niska.

Najważniejszą wartością w obu podgrupach badanych fizjoterapeutów było
dobro pacjenta, a najniższą – udział w badaniach naukowych.
Świadczyć to może o potrzebie ustawicznego nauczania etyki zawodowej na
wszystkich etapach kształcenia fizjoterapeutów oraz na wszystkich przedmiotach
kształcenia zawodowego w toku studiów uniwersyteckich.
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WIEDZA STUDENTÓW FIZJOTERAPII NA TEMAT
ZAWODOWEGO KODEKSU ETYCZNEGO

Słowa kluczowe: kodeks etyczny, fizjoterapia, student
Streszczenie: Kodeks Etyczny Fizjoterapeuty Rzeczpospolitej Polskiej (RP) jest zbiorem norm
i zasad wyznaczających moralną drogę do prawidłowego postępowania polskiego fizjoterapeuty. Kształtowanie etycznych postaw fizjoterapeutów powinno mieć swój początek już na
pierwszym roku studiów jako ważny element wszystkich przedmiotów kierunkowych. Celem
pracy była ocena wiedzy studentów kierunku fizjoterapia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na temat Kodeksu Etycznego Fizjoterapeuty Rzeczpospolitej Polskiej.

KNOWLEDGE OF PHYSIOTHERAPY STUDENTS ON
PROFESSIONAL ETHICS CODE

Keywords: ethical code, physical therapy, student
Abstract: Ethical Code of Physical Therapist in the Republic of Poland (RP) is a collection of
norms and rules defining the moral standard of proper behavior of Polish physical therapists. Establishing ethical attitudes of physical therapists should begin during the first year of
studies as an important part of all professional subjects. The aim of this paper was to assess
knowledge of students of Physiotherapy Division, Medical University of Warsaw, on the
Ethical Code of Physical Therapist in the Republic of Poland.
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EDUKACYJNA FUNKCJA
TURYSTYKI SENIORALNEJ
WSTĘP

F

unkcja edukacyjna turystyki jest jedną z najpopularniejszych, na co niejednokrotnie wskazuje się w literaturze przedmiotu (Kowalczyk, 2001; Markiewicz-Patkowska i in., 2017; Oleśniewicz i Widawski, 2013). Turystyka to złożone zjawisko
społeczne, kulturowe i gospodarcze, spełniające wiele funkcji. Do najistotniejszych
należy funkcja wypoczynkowa. Wśród innych należy wymienić funkcję ekonomiczną – wpływ na rozwój gospodarczy regionu turystycznego – jednak autorzy
od lat zajmują się badaniami nad funkcją edukacyjną oraz wychowawczą turystyki.
W pierwszym przypadku turystyka jest traktowana jako istotne narzędzie poznania.
Wskazuje się na edukacyjny charakter doświadczenia nabywanego w trakcie podróżowania. Głównym elementem funkcji wychowawczej jest kształtowanie pożądanych
postaw. Poznanie walorów regionu może stanowić ważną część wychowania patriotycznego. Poznawanie innych kultur uczy otwarcia i tolerancji w stosunku do różnych sposobów organizowania świata. Wiele form turystyki pomaga w zdobywaniu
takich zdolności, jak współpraca w grupie czy radzenie sobie w nietypowych sytuacjach. Ponadto poprzez obcowanie z przyrodą kształtuje się postawa świadomości
ekologicznej, zrozumienie potrzeby dbania o środowisko przyrodnicze (Czerwiński,
2015; Gaworecki, 2000; Gołembski, 2002; Łobożewicz, Bieńczyk, 2001).
Funkcja edukacyjna nie jest przypisana jedynie do wieku młodzieńczego. Człowiek uczy się, zdobywa doświadczenie przez całe życie, także w okresie senioralnym.
Senior definiowany jest różnie. Hossain i inni (2003) używają terminu senior w odniesieniu do grupy wiekowej 55+ i niesenior dla grupy w przedziale wiekowym 15-55
lat. Dodatkowo dzielą wskazaną grupę seniorów na starszych seniorów (w wieku
* Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu.
** Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
*** Uniwersytet Wrocławski.
**** Liceum Ogólnokształcące nr V we Wrocławiu.
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65+) i młodszych seniorów (w przedziale wiekowym 55-64 lata). Z kolei Dąbrowski
(2006) dzieli seniorów na trzy podstawowe grupy: osoby w wieku podeszłym (60-75
lat), osoby w wieku starczym (76-90 lat), osoby długowieczne (po 90 roku życia).
Podobny podział proponuje Światowa Organizacja Zdrowia, a Organizacja Narodów Zjednoczonych wskazuje na 65 rok życia jako próg starości (Kowalik, 2009).
Ogólnie kryterium definicji seniora wiąże się z aspektem ekonomicznym i społecznym, jakim jest przejście na emeryturę.
Turystyka senioralna przeżywa w ostatnich dekadach bardzo dynamiczny rozwój.
Wzbudza zainteresowanie wielu badaczy. W kontekście turystyki społecznej sytuuje
ją Górska (2010), podkreślając szczególną sytuację osób starszych. Turystyka senioralna idzie w parze z niepełnosprawnością ze względu na wiek jej uczestników, na co
wskazują Darcy i Dickson (2009) czy Widawski (2010, 2011).
Turystyce senioralnej przypisuje się wiele cech, jak choćby istotną dla całej turystyki specyficzną sezonowość. Turyści seniorzy to grupa korzystająca z oferty turystycznej regionu poza sezonem wysokim, co podkreśla Śniadek (2006), wspominając jednocześnie o innych potrzebach, takich jak odpowiedni środek transportu (wygodny,
szybki i niedrogi) czy bezpieczeństwo. Na potrzeby seniorów, a zwłaszcza potrzebę
kontaktu z innymi ludźmi, zwracają uwagę Acevedo (2003) czy Huang i Tsai (2003).

UWARUNKOWANIA FUNKCJI EDUKACYJNEJ
W TURYSTYCE SENIORÓW
Badając uwarunkowania funkcji edukacyjnej w turystyce senioralnej, posłużono się
metodą badań ankietowych. Grupa badana liczyła 120 mieszkańców Dolnego Śląska
po 50 roku życia, członków Wrocławskiego Centrum Seniora. Badanie przeprowadzono w listopadzie 2016 r.
Dysproporcje w udziale płci w badanej grupie były znaczące. Jedynie 17% respondentów to mężczyźni, co wskazuje na większą aktywność kobiet z tej grupy wiekowej
w organizacjach zrzeszających seniorów. Najliczniejsza była grupa seniorów w wieku
60-69 lat, czyli osób wchodzących w wiek emerytalny i tych, które niedawno go osiągnęły. Odpowiednio 23% i 22% ankietowanych reprezentowało przedziały wiekowe
70-79 i 50-59 lat. Zdecydowanie mniej aktywne, ze względu na wiek i przypisane
mu kłopoty w funkcjonowaniu organizmu, okazały się pozostałe dwie grupy: 80-89
i powyżej 90 lat (po 3% ogółu badanych).
Wraz z wykształceniem wzrasta zwykle świadomość potrzeby aktywnego trybu
życia. Najczęstszym wykształceniem w badanej grupie było wykształcenie średnie,
zadeklarowane przez 42% badanych. Niemal co czwarta osoba miała wykształcenie
wyższe zawodowe (24%), a prawie co piąta (18%) wykształcenie wyższe magisterskie. Pozostałe 16% to seniorzy z wykształceniem zawodowym bądź podstawowym.
Jeśli chodzi o sytuację zawodową, to 77% stanowili emeryci bądź renciści, po
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8% samozatrudnieni oraz pracownicy sektora prywatnego. W grupie rencistów bądź
emerytów znalazło się 80% badanych kobiet, ale tylko 60% całej grupy mężczyzn.
Stan cywilny z reguły przekłada się na aktywność turystyczną. Osobom w starszym
wieku, obciążonym zwykle jakąś formą niepełnosprawności, łatwiej jest podróżować
w towarzystwie. To m.in. tej grupy dotyczy zjawisko multiklienta w turystyce (Widawski, 2011). Niemal połowa badanych (48%) to osoby pozostające w związku
małżeńskim. O wiele częściej, co warte uwagi, małżonkiem był mężczyzna (70%
badanych w tej grupie) niż kobieta (43%). Jeżeli dodać do tego 1% osób pozostających w związku partnerskim, nadal ponad połowa to osoby deklarujące samotność.
Co czwarty z respondentów był wdowcem, niemal co piąty deklarował stan wolny,
a 7% to panny i kawalerzy. Uwzględniając wiek badanych, można zakładać, że połowa z nich doświadcza związanych z wyjazdami turystycznymi przeszkód wynikających z braku towarzystwa. Najczęstszą opcją jest wyjazd w gronie znajomych –
wskazało na nią 46% badanych seniorów. Zdecydowanie mało popularne są wyjazdy
samotne. Tylko 8% respondentów decyduje się na tę formę podróżowania; częściej
dotyczy to panów (15% badanych mężczyzn).
Aktywność turystyczna uzależniona jest od wielu czynników, w tym od czynnika
ekonomicznego. Wielkość miesięcznych dochodów ma wpływ na wybór destynacji,
formy podróży, czasu jej trwania i charakteru oferty. Na tle Europy, gdzie mobilność
sektora trzeciego wieku jest znacząca, rynek polski jest ciągle stosunkowo ubogi. Ponad połowa badanych (51%) zadeklarowała dochody w przedziale 1501-2500 PLN.
W tej grupie znalazło się 55% badanych kobiet. Aż 23% respondentów miało miesięczne dochody na poziomie do 1500 PLN. W tej grupie także dominowały kobiety
– aż 25% z nich wskazało na taki poziom zarobków. Lepiej sytuowani okazali się
mężczyźni. W najczęściej wskazywanej grupie znalazło się 30% z nich. Najwięcej (aż
45%) zadeklarowało zarobki w przedziale 2501-4500 PLN. Natomiast 5% stwierdziło, że zarabia do 6000 PLN (opcji tej nie wybrała żadna z kobiet, choć zarobki
powyżej 6000 PLN wskazało 5% respondentek). Świadczenia emerytalne w Europie
na tle świadczeń polskich przedstawiają się zdecydowanie korzystnej, jednak należy
tu uwzględnić przede wszystkim siłę nabywczą pieniądza w poszczególnych krajach.
Wysokość zarobków jest więc istotna, ale równie ważne jest to, ile dana osoba musi
wydać na tzw. podstawowe potrzeby życiowe oraz ile może i chciałaby przeznaczyć
na aktywność turystyczną. Duże znaczenie ma też postrzeganie własnej sytuacji materialnej, ponieważ wydatki na turystykę nie są traktowane jako niezbędne. Na podstawie przeprowadzanych badań stwierdzono, że 65% respondentów (66% kobiet
i 60% mężczyzn) ocenia swoją sytuację finansową jako przeciętną, 24% jako dobrą,
a 5% jako bardzo dobrą. Warto podkreślić, że w tej grupie zdecydowanie przeważa
optymizm. Potencjalnie więc niemal dla żadnego z respondentów czynnik natury
ekonomicznej nie jest inhibitorem, który blokowałby aktywność turystyczną.
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PREFEROWANE FORMY AKTYWNOŚCI SENIORÓW
Forma aktywności fizycznej w dużej mierze zależy od wieku. Najczęstsza u osób starszych jest aktywność ruchowa, która pozytywnie wpływa zarówno na ciało, jak i na
psychikę (ryc. 1).

Ryc. 1. Preferowane formy aktywności
Źródło: opracowanie własne.

Wśród siedmiu form aktywności, na które wskazywali respondenci, najpopularniejsza była forma wypoczynku aktywnego – zwłaszcza spacery, nordic walking czy
jazda na rowerze. Na tę możliwość spędzania wolnego czasu wskazało 29% respondentów. Jest to także najpopularniejsza forma wśród ankietowanych pań – wskazała
na nią niemal co trzecia z nich (31%). Mniej istotne, ale jednak ważne dla co piątej
pytanej osoby (18%) jest zwiedzanie zabytków – nieznacznie ważniejsze dla panów
(20% z nich) niż pań (18%). Na trzecim miejscu znalazły się ex aequo: imprezy kulturalne oraz wypoczynek bierny – po 16% wskazań. Warto zwrócić uwagę zwłaszcza
na wypoczynek bierny w zależności od płci. Forma ta jest preferowana zwłaszcza
w grupie panów i okazała się wśród najpopularniejsza. Wskazało na nią aż 30%
z nich. Sumując udział procentowy aktywności, takich jak zwiedzanie zabytków, imprezy kulturowe, zwiedzanie atrakcji przyrodniczych lub kulturowych oraz turystyka pielgrzymkowa, uzyskujemy 51% wskazań na te formy aktywności, w ramach
których realizowana jest funkcja edukacyjna turystyki, także w grupie senioralnej.
Udział w imprezach kulturalnych, poznawanie walorów kulturowych czy przyrodniczych, a nawet uczestnictwo w wyjazdach pielgrzymkowych zawiera także kontekst edukacyjny, gdyż niezależnie od wieku uczestnika, każda podróż turystyczna to
szkoła w plenerze.
Kolejnym zagadnieniem jest długość wyjazdów turystycznych, w trakcie których
podejmowana jest aktywność, także o charakterze edukacyjnym (ryc. 2). Długość ta
jest zwykle uzależniona od wielu czynników, takich jak koszty podróży, ogranicze-
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nia czasu wolnego lub, co istotne w przypadku badanej grupy, stan zdrowia. Wiek
respondenta może mieć wpływ na preferencje związane z czasem trwania wyjazdu.

Ryc. 2. Czas trwania wyjazdu turystycznego
Źródło: opracowanie własne.

Najpopularniejsze wśród seniorów w badanej grupie były krótkie wyjazdy, określane w literaturze mianem wyjazdów weekendowych, trwających do 4 dni (33%)
(w większości preferują je panie – 35%). Na drugim miejscu znalazły się dłuższe wyjazdy, określane jako pobytowe, trwające powyżej 7 dni. Co czwarta osoba (27%) woli
wyjazdy dłuższe, które zwykle łączą wypoczynek z ofertą kulturalną o charakterze
komplementarnym. Na trzecim miejscu znalazły się wyjazdy trwające do tygodnia. Co
piąty respondent (22%) pozostaje poza swoim miejscem zamieszkania do 7 dni. Ten
rodzaj wyjazdów jest popularny zwłaszcza w grupie mężczyzn – połowa z nich wskazała
właśnie na tę długość pobytu jako preferowaną. Co siódma osoba deklaruje się jako
odwiedzający jednodniowy. Ten wybór, motywowany z reguły ograniczeniami natury
ekonomicznej bądź zdrowotnej, ma swoją specyfikę przestrzenną. Zwykle związany
jest z najbliższym otoczeniem, a aktywność ma charakter raczej rekreacyjny.
Cele wyjazdów w przypadku grupy senioralnej są podobne jak wśród pozostałych
grup dorosłych uczestników turystyki, choć procentowy rozkład preferencji może
się różnić.
Najpopularniejszy okazał się cel zdrowotny. Świadomość potrzeby dbania o zdrowie w tej grupie społecznej jest wysoka i wiele działań, także na polu turystycznym,
ma pomóc zadbać o to deficytowe w tym wieku dobro (48% respondentów). Ponad połowa pań (55%) wyjazd traktuje jako przedłużenie lub urozmaicenie terapii,
podczas gdy w przypadku panów jedynie dla 10% ten cel migracji turystycznej jest
najważniejszy. Drugim z kolei celem jest cel wypoczynkowy. Wskazała nań co trzecia
osoba; jest to najpopularniejszy motyw wyjazdu wśród mężczyzn (40%). Co siódmy
badany zadeklarował cel poznawczy jako główny (w grupie mężczyzn 20%, w grupie
kobiet 12%).
Przy analizie funkcji edukacyjnej turystyki należy także zbadać preferowane miejsce wyjazdu turystycznego (ryc. 3).
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Ryc. 3. Miejsce wyjazdu turystycznego
Źródło: opracowanie własne.

Najpopularniejszym miejscem wypoczynku są obszary górskie oraz wiejskie,
atrakcyjne dla 23% respondentów. Krajobraz górski, zaliczany do najatrakcyjniejszych widokowo, preferowali zwłaszcza mężczyźni – co trzeci z panów wybiera góry
na miejsce swojego wypoczynku. Obszary wiejskie najpopularniejsze są wśród pań
– co czwarta z nich odpoczywa na wsi. Drugie miejsce zajęły tereny uzdrowiskowe.
Mniej atrakcyjne okazały się pobyty nad wodą, tzn. nad jeziorami lub nad morzem
(18% respondentów). Co istotne, bez względu na charakter krajobrazu badani seniorzy preferowali pobyty krajowe. Aż 87% z nich pozostaje w kraju, jedynie co ósmy
wyjeżdża za granicę.

PODSUMOWANIE
Obecnie coraz większy odsetek społeczeństwa stanowią osoby starsze – głównie emeryci i renciści, a polskie społeczeństwo postrzega okres senioralny w sposób negatywny. Ważne jest zatem, aby seniorzy po przejściu na emeryturę nie wycofywali się
z aktywnego życia, lecz je kontynuowali czy też rozwijali nowe formy działalności.
Turystka senioralna to turystyka dla osób w określonym wieku, z którego wynikają specyficzne konsekwencje. Grupę tę charakteryzują ograniczenia nie tylko
zdrowotne, ale często również finansowe. Większość osób w starszym wieku już nie
podejmuje aktywności zawodowej, korzystając tym samym jedynie ze świadczeń
emerytalnych. Jest to więc czas wolny, który może i powinien być zagospodarowany na realizację celów związanych także z hobby. Aby możliwa była realizacja pasji
poznawczych, muszą zostać spełnione określone warunki. Dopiero wtedy edukacja
poprzez turystykę będzie mogła mieć miejsce. Nie wszystkie zmienne uwzględniono
w powyższym badaniu, można jednak wskazać na pewne trendy charakterystyczne
przynajmniej dla grupy seniorów z Dolnego Śląska.
Ważnym elementem jest stan cywilny i jego pochodna – rodzaj towarzystwa,
w którym realizowana jest podróż. Badania wskazują na potrzebę towarzystwa. Zdecydowana mniejszość decyduje się na podróż, mając w perspektywie zwiedzanie sa-
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motne. Istotny jest też czynnik ekonomiczny, który należy rozważać co najmniej na
dwóch płaszczyznach. Pierwsza to dochody w wartościach bezwzględnych, druga to
subiektywna ocena możliwości finansowych w opinii osób decydujących się na aktywność turystyczną.
Warto także podkreślić świadomość potrzeby dbania o zdrowie. Jest to główny cel
wyjazdów w omawianej grupie turystów. Odpowiedni poziom wiedzy w tym zakresie
wpływa na zrozumienie potrzeby podjęcia podróży turystycznej. Turystyka rozwija, edukuje jednostkę na wielu polach – począwszy od świadomości potrzeby dbania o własny
dobrostan, poprzez potrzebę wypoczynku, skończywszy na klasycznej formie funkcji
edukacyjnej, jak w przypadku realizacji celu poznawczego (zwiedzanie zabytków, poznawanie walorów kulturowych bądź przyrodniczych, wyjazdy o charakterze religijnym).
Sukces realizacji funkcji edukacyjnej w turystyce senioralnej zależy od wielu czynników,
takich jak motywacja, sytuacja finansowa czy uwarunkowania rodzinne.
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EDUKACYJNA FUNKCJA TURYSTYKI SENIORALNEJ

Słowa kluczowe: turystyka senioralna, funkcje turystyczne, podróże, motywacje turystyczne
Streszczenie: Artykuł prezentuje wybrane uwarunkowania funkcji edukacyjnej turystyki senioralnej w oparciu o analizę badań przeprowadzonych w grupie seniorów z Dolnego Śląska. Określono główne funkcje turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji edukacyjnej
i poznawczej oraz kształtowania postaw. W oparciu o literaturę przedmiotu zdefiniowano
zarówno grupę seniorów, jak i turystkę senioralną w kontekście jej uczestników, motywacji,
potrzeb, sezonu itp. Wskazano na preferowane formy wypoczynku turystycznego, scharakteryzowano główne motywacje, sposób podróżowania, długość podróży i jej najistotniejsze cele.
Zwrócono uwagę na sytuację materialną seniorów w powiązaniu z subiektywnym jej postrzeganiem, która wywiera ważny wpływ na skłonność do podejmowania aktywności turystycznej.

Edukacyjna funkcja turystyki senioralnej

267

THE EDUCATIONAL FUNCTIONS
OF SENIOR TOURISM

Keywords: senior tourism, tourist functions, travels, tourist motivations
Abstract: The paper presents chosen conditions of the educational function of senior tourism
on the basis of research performed among a group of seniors from Lower Silesia. The main
functions of tourism were indicated, with special emphasis on the educational and cognitive
functions, as well as shaping attitudes. In the context of the subject literature, both the group
of seniors and senior tourism were defined within the framework of the participants, motivations, needs, season, etc. The preferred forms of tourist recreation were described; the main
motives, ways of traveling, journey length, and its most significant aims were characterized.
The authors paid attention to the material status of seniors as bound with its subjective perception, which exerts a considerable influence on the inclination to undertake tourist activity.

III
WSPÓŁCZESNE PROBLEMY
BADAŃ PEDAGOGICZNYCH
W WYMIARZE MIĘDZYNARODOWYM

Małgorzata Kaliszewska*

PROFESSIONAL CERTAINTY (GEWISSENHEIT)
VERSUS UNCERTAINTY (UNGEWISSENHEIT)
AS COMPONENTS OF EDUCATOR’S
HERMENEUTIC COMPETENCE
Dream of making uncertainty less daunting and happiness
more plausible […] promise[s] the ‘utopia.
Z. Bauman

INTRODUCTION

W

hile continuing the deliberations on the essence of hermeneutic competence
and its components, as well as its meaning (Kaliszewska 2015, 2016a, b, c;
2017a, b), in this paper I touch upon another (following empathy, distance, and
proximity) important professional competence of educators, teachers, caregivers, and
tutors, namely the ability of perceiving uncertainty of one’s own professional competence, with its shallow areas and gaps, or void information, which causes difficulties
in specific professional situations, as well as the ability to deal with the occurring
dilemmas, dualities, or even antinomies.
The duality of certainty versus uncertainty turns out to be an interdisciplinary category, which is manifested by the number of references both in professional literature
and in popular materials to be found on the Internet.
From the pedagogical point of view, the duality can be analyzed as a still unperceived pedagogical category, or more broadly, as sociologists do, as two different
facets of the pedagogical profession: theoretical versus practical. One can also perceive it in relation to academic teaching where, in the process of educating teachers
and educators, there are still no references to humanist aspects of their education,
and there is one applicable model specified within the Polish National Qualifications Framework.
“Category,” as used in the text, points to a different approach than in the case
of “term,” and is increasingly used to point to the difference between the statically
*

Jan Kochanowski University in Kielce.

272

Małgorzata Kaliszewska

understood scientific meaning and the meaning based in social contexts, characterised with variability and developmental dynamics (Lewartowska-Zychowicz, 2001,
p. 77). The meaning of category can thus be potentially modified depending on the
changing context of its use.
Another category used in this article is “duality,” which, according to Lech Witkowski, is the fundamental structural property of complexity typical in educational
situations, and although it is associated with two poles, such poles are not, however,
in rigid opposition to one another, but there is a tension between them, requiring
oscillation between standards and counter-standards, which are also associated with
ambivalence (Witkowski, 2015; Kaliszewska, 2015). Renate Schwarz includes “duality” among the components of hermeneutic competence of caregivers. According to
B. Dewe and H.-U. Otto, hermeneutic competence is a “sort of a «Medium» owing
to which core knowledge in the area becomes effective and can be passed on” (Dewe,
Otto, 2005, after: Schwarz, 2009, p. 57). In turn, according to H.Ch. Koller, hermeneutic competence means “understanding of an exceptional situation and people,
as well as general knowledge to apply it in a specific situation” (Karteikarte, 2018).
This implies an understanding of both subjective and objective meaning, or interpretation of meanings. In his opinion, it is a component of pedagogical competence,
which is justified as follows:
“Pedagogical competencies also include the ability to refer professional expertise
and methodology of teaching, available in various formulations, to specific, even
exceptional situations and people in such situations. If such ability has anything to
do with an understanding of such situations and people, it can be referred to as hermeneutic competence” (Koller, 2006, p. 12).
In a professional situation, where there is the duality: certainty versus uncertainty,
there is a moment of “reflection” over the choice of further action. “Reflection is
understood here as in the mirror, an intense direction of the attention «inwards»,
using thought to process the impressions gathered in the outside world owing to
experience, «deep» thinking. [...] In Luhmann’s systems theory, the reflection means
the ability of psychological and social systems to observation, theming and describing oneself ” (Hillmann, 2007, p. 738).

CERTAINTY VERSUS UNCERTAINTY IN THE
DICTIONARY-BASED AND INTERDISCIPLINARY ASPECT
According to Jerzy Bralczyk, “certain” means one to undoubtedly occur; 2) about
a person: one you can rely on; 3) not raising any doubt; 4) reliable, effective; 5)
testifying to decisiveness, control; 6) guaranteeing safety, durability; 7) entirely convinced about something; 8) not exposed to any danger (Bralczyk, 2005, p. 549).
Uncertain, in turn, means 1) involving a risk, difficult to predict; 2) one that raises
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doubt as to occurrence; 3) unreliable; 4) unconfirmed; 5) not having certainty as to
something; 6) testifying to hesitation or shyness (Bralczyk, 2005, p. 455). We principally account for the first of those meanings.
Uncertainty can be analysed in three interdisciplinary ranges: 1) global range
(worldwide, in science, in religion); 2) local range; 3) individual range.
According to Zygmunt Bauman, global uncertainty has its source in the passage
from “solid” to “liquid” modernity; in the “divorce” between power and politics, gradual vanishing or limitation of community (state-based) insurance against individual
failure and unhappiness – which undermines social foundations of solidarity; in the
decline of long-term thinking, planning, and action, as well as decay of social structures they could be inscribed into (fragmented life); in the transfer of the responsibility for solving dilemmas caused by the changing circumstances onto individuals.
Flexibility and adaptability become an advantage (Bauman, 2007, p. 8-11).
It also turns out that we also deal with duality within religion which – it would
seem – should be the source of exclusive certainty. This is beautifully illustrated in an
excerpt from a poem by Jan Twardowski:
Pewność niepewności
Dziękuję Ci za to
że nie domówionego nie domawiałeś
nie dokończonego nie kończyłeś
nie udowodnionego nie udowadniałeś […]
[Certainty of uncertainty
Thank you for
not speaking out the unspoken
not finishing the unfinished
not proving the unproven]

At Catholic websites, there are also references to this issue. For example, Z. Kap
łański states: “Avoiding questions, escape from hesitation is a sin of negligence,” and
adds: “We, however, have the duty to use our thinking and memory. Thinking helps
us recall the words of the Lord, even approximate to the situations posed by the
events, while the memory is to gather experiences in order to avoid the paths were
we made wrong choices” (Kapłański, 2018).
On the publishing market, there is a wide choice of psychological guides on how
to deal with uncertainty. The multitude of offers testifies to its continuing presence
in both work and life. One can, therefore, learn not to show uncertainty in situations of importance to us, but one cannot push away the need to make choices.
Consulting and therapy may help to order one’s life and tasks, but cannot do your
job in life and self-reflection. Guides point the way, but we have to walk it ourselves.
It is important to be able to ask for help, listen to advice, and use one’s mind and
memory, but one must also trust oneself and one’s own system of values. The books
can help one’s functioning and (seemingly) alleviate the fear. They can contribute to
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the temporary impression made by one’s superior/employer/partner. Perhaps they
can help solve a problem. But this is not a remedy to duality and dilemmas related
to uncertainty in one’s life.
The aspect of uncertainty also appears in the decision-making theory. Uncertainty here means a situation where specific decisions can result in various outcomes,
depending on which of the possible conditions occurs, whereas the probability of
their occurrence is unknown. In the case of uncertainty, the Bayesian probability of
occurrence of a specific consequence is usually defined (Wikipedia, 2018).
In the mainstream of economics, the assumptions of decision-making theory
are adopted, whereas economists assume that in the event of uncertainty, the decision-maker knows the probability of occurrence of specific conditions. Therefore,
the action with the highest expected value is chosen. In turn, contrary to the mainstream, the Austrian school of economics assumes that, in the conditions of uncertainty, the decision-maker may not know the probability of occurrence of particular
conditions, as mathematical probability (randomness of events) refers to repetitive
events (e.g. rice roll), whereas singular events depend on many factors where only
some of which are known to decision-makers (Wikipedia, 2018).
In statistics and standardisation, “measurement uncertainty is due to the fact that
it is always imprecise, which not only results from imperfect apparatus and senses of
the observer but is an inherent property of such an operation” (Wikipedia, 2018).
Local range of uncertainty, however, involves very many issues that are objects of
social discourses and political decisions, such as the approach to national and cultural identity, environmental protection, access to education and culture, security,
crime, migration and immigration, as well as local and economic policy.
Individual nature, in turn, refers to every person individually, and can include,
for example:
• The uncertainty of parents in respect of their own assumptions on upbringing. How to raise a child to live in the contemporary world? Will
make the child sensitive to values not cause his/her failure in life? Will the
tolerance for being passive, insensitive, and lacking empathy not result in
parents’ failure?
•

The uncertainty of the adult regarding their own plans and choices in life.

•

The uncertainty in professional life.

•

The uncertainty in relations with the Others and with institutions.

•

The uncertainty of children in respect of unstable attitudes of the adult.

•

Fear for one’s own health and safety.

•

The uncertainty as regards guidelines from religion or ideology.
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FEAR AND TAKING RISK
AS CONSEQUENCES OF LACK OF CERTAINTY
As Bauman points out, in the conditions of a city, fear results in securities against
existential threats: intercoms, monitoring, fences, security, and the establishment of
“confined spaces” aimed at segregation and exclusion, not building bridges, understanding, facilitating communication or meetings of residents. These are architectural inventions that are perfected equivalents of moats, turrets and arrow loops, as
Bauman states. “Instead of defending the city against an external enemy, walls are
established to keep some categories of people isolated, if they are already imposed the
status of opponents by the very fact of isolation. In this way, the phenomenon of life
shared in a community, in a locality, becomes disintegrated” (Bauman, 2007, p. 109).
Risk, however, is a function of uncertainty. If taken in a conscious manner, it allows accounting for losses and inconveniences that accompany uncertainty in action.

CERTAINTY VERSUS UNCERTAINTY
IN THE PEDAGOGICAL ASPECT
The antinomy of certainty and uncertainty can, therefore, be understood as the main
element of professional action in complex situations. “The seemingly certain caregiving or educational measures […] are often grounded in untested procedures and
knowledge resources due to which uncertainty and crisis nature of operational practice are not properly evaluated” (Böhnke, Straβ, 2006, after: Schwarz, 2008, p. 117).
Also Urlich Overman, German sociologist and founder of objective hermeneutics,
states that in therapeutic and caregiving measures, whenever there are difficulties,
one cannot apply the science-based general solution to the problem, but it is necessary that “in this zone of uncertainty, persons performing a particular job, should
act professionally in the name of science, and make a decision appropriately adjusted
to the risk, replacing the missing practice” (Oevermann, 2016, p. 138). This issue,
also important to experts in pedagogy, requires a separate discussion, while for the
present analysis, it is important to perceive the existence of the “uncertainty zone”
that requires making risky decisions, but the risk should be mitigated to the minimum and result from good knowledge of the available options. In another place,
the author admits that there are professions where “the services are not subject to
control either by the market or by the administration; they require peer control and
self-control relying on inner ideals of the profession’s ethics” (Oevermann, 2016, p.
70). Such professions include teaching professions, which may lead to the thought
that the inner ethical self-control makes the teacher lonely in the face of one’s own
uncertainty, as it is not easy to admit it, trust the others that such uncertainty would
not be treated as our weakness and used against us.
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The duality is also an element describing hermeneutic competence. Aside uncertainty, hermeneutic competence is characterized by the understanding: empathy, reflexivity, attitude to make contact with another person, dialogue, interaction, sensing
distance or proximity. Particularly in a situation of uncertainty, interaction is important where the tutor attempts to gain certainty through learning how the situation is
interpreted by the other person.
For academic teaching, one may find important the conclusions from psychological studies on the need for closure, namely the search for and having clear and certain
knowledge to reduce the sense of cognitive uncertainty (e.g. among students). The
need, as indicated by the studies, is individual in nature, and affects the formation
and use of abstract mental representations (schemes, prototypes, stereotypes) that
determine thinking about social world and taking action (Kossowska, 2003, p. 335).
In Polish pedagogy science, the notion of ambivalence was introduced by Henryka
Kwiatkowska, inspired by the article by L. Witkowski where he signalled – after Robert Merton – normative ambivalence in social roles, related to the two-pole tension
between standards and counter-standards (Witkowski, 2013, p. 164). Kwiatkowska
showed various aspects of ambivalence regarding the role of the teacher and, as sources of such ambivalence, she pointed to contradicting normative expectations allocated to this professional role (Kwiatkowska, 2008, p. 202). Examples of pedagogical
dilemmas that give rise to uncertainty:
• Pedagogue of one, two, or many paths. Which one to choose?
•

Dilemmas of working with a child with special educational needs (disabled,
talented, diabetic). How to respond in a situation of lack of clear legal regulations regarding care over a child with a chronic disease?

•

Dilemmas of a leader (between personal ambitions and needs of the team).

•

Uncertainty in the role of a tutor (whatever I do, it will be wrong).

•

Resistance, sticking to the old, or openness to changes?

•

Uncertainty in relations with the parents and student’s local environment.

•

Giving in to the pressure (regarding e.g. organization of a scheduled trip,
despite an absence of an additional person to take care of the students) or
arguing that certainty of students’ (and one’s own – legal) safety is more
important?

•

Admit to a mistake and uncertainty or to the contrary?
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CHARACTERISTICS OF THE CATEGORY:
CERTAINTY VERSUS UNCERTAINTY FOR PEDAGOGY
It can be assumed that, in pedagogy, the category of uncertainty forms part of the
duality: certainty versus uncertainty, and it should be treated as a natural element of
life and professional work.
It is a state of mind/moment in the teacher’s professional life when s/he understands – when faced with a problem person or situation – that the problem or task
cannot be approached in a clear manner without any doubts, and that the teacher
is not convinced s/he is capable of applying theoretical knowledge in practice and
must use new, unconventional, and untested solutions, or abstain from performing
the task/solving the problem.
In reference to this pedagogical category, one may apply the division to global,
local, and individual range of uncertainty, but with the awareness of absence of such
a hierarchy, as the global or individual category may pulsate at any time, and each of
them requires attention.
The uncertainty of global nature includes, for example, demographics and social
phenomena at the large scale; international political and economic conflicts; phenomena with ecological roots.
Local uncertainty refers to an management of a school or kindergarten; dealing with
the problem of aggression, cultural changes, or use of new technologies in education.
Individual uncertainty involves, for example, teacher’s personal attitude to educational reforms, and the resulting professional behaviours.
In all areas, due to the variability and little predictability of the world, risky decisions are made. If, however, in the economy, the risk refers to financial issues or
promotion of the adults, in educational facilities we deal with risking the life and
health of the students, with a threat to their development and their future.
Uncertainty in the contemporary society is the subject undertaken by Bożena Majerek in her socio-pedagogical study. The author claims that tolerance for ambiguity
is an important element of social competences and recommends it be developed
in the process of formal education (Majerek, 2018, p. 242). She also demonstrates
a number of areas and educational trends preparing to function in the world and
diminishing the fear of otherness and ambiguity.

HOW TO EDUCATE PEDAGOGUES AND TEACHERS
IN THE UNCERTAIN WORLD?
The sense of uncertainty stands in the opposition to the “need for closure,” which
is most frequently offered by educational curricula. They would require reopening
to ambiguity and uncertainty either within the work of interdisciplinary committees dealing with the quality of education or during classes by educated lecturers
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aware of the importance of the issue. H. Kwiatkowska has already pointed to often
illusive expectations of teacher candidates, who usually assume that their chosen
profession is a one devoid of conflicts. If, therefore, reality fails to meet their expectations, they experience painful disillusionment, and even nervous breakdowns
(Kwiatkowska, 2008, p. 201).
How, therefore, to extend the perception of the job of educator and teacher? What
to do? Here are possible tasks:
• Show dynamic image of the world and ambiguity of pedagogical phenomena (teaching by categories). Account for duality of phenomena.
•

Prepare for responsibility (ethics) e.g. by undertaking tasks with deadlines.
Teach responsible choices, even bearing risks.

•

Allow participation in social discourses on current topics. Perfect tools for
discourse: critical reading and writing, undertaking dialogue, polemics, criticism, verbal support.

•

Making sensitive to many languages in pedagogy, and provide for the excellence of communication skills.

CONCLUSION
Uncertainty as a category also has two different faces: positive and negative, hence it
performs various roles. Uncertainty gives rise to fear and the need for risk estimation.
Uncertainty makes one sensitive and alert, as well as raises the need for self-improvement. It can be hidden for various purposes, but this cannot relieve the duty of
reflection over its essence and effects.
One should admit one’s uncertainty and account for it while making choices.
The category of uncertainty, as presented here, is present in science, academic
teaching, and professional work of teachers, educators, caregivers, and tutors. Therefore, it must be perceived and analysed, and it must be included in educational curricula, together with other components of hermeneutic competence.
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PROFESSIONAL CERTAINTY (GEWISSENHEIT) VERSUS
UNCERTAINTY (UNGEWISSENHEIT) AS COMPONENTS
OF EDUCATOR’S HERMENEUTIC COMPETENCE

Keywords: uncertainty, duality, category, hermeneutic competence, academic teaching
Abstract: Hermeneutic competence of a teacher/tutor/educator/caregiver is the understanding of both subjective and objective meaning, or interpretation of meanings (contextuality,
subjectivity). It comprises a number of skills and competencies that contribute to excellence
in the profession. These also include uncertainty as a condition which often accompanies
professional everyday work, particularly in untypical situations. The duality: certainty versus
uncertainty is interdisciplinary in nature, whereas its perception and introduction in pedagogy should have further implications related to academic teaching and educational curricula.

PROFESJONALNA PEWNOŚĆ (GEWISSENHEIT) VERSUS
NIEPEWNOŚĆ (UNGEWISSENHEIT) JAKO SKŁADNIKI
KOMPETENCJI HERMENEUTYCZNEJ PEDAGOGA

Słowa kluczowe: niepewność, dwoistość, kategoria, kompetencja hermeneutyczna, dydaktyka akademicka
Streszczenie: Kompetencja hermeneutyczna nauczyciela/wychowawcy/pedagoga/opiekuna
to rozumienie sensu subiektywnego i obiektywnego bądź interpretacja znaczeń (kontekstualność, subiektywność). Składa się na nią szereg sprawności i umiejętności doskonalących
funkcjonowanie w zawodzie. Wśród składników tej kompetencji wymienia się także niepewność jako stan często towarzyszący zawodowej codzienności, zwłaszcza w sytuacjach nietypowych. Dwoistość pewność – niepewność ma charakter interdyscyplinarny, a jej dostrzeżenie
i wprowadzenie do pedagogiki powinno przynieść dalsze implikacje związane z dydaktyką
akademicką i programami kształcenia.

Barbara Klasińska*

FROM KNOWLEDGE TO WISDOM.
AROUND THE CONDITIONINGS OF HERMENEUTIC
COMPETENCES OF PEDAGOGY STUDENTS –
FUTURE PEDAGOGUES
INTRODUCTION

I

nducing scientifically a deepened interest in the problem of hermeneutic competences of pedagogy students turns out to be needed, nowadays even justified
a priori, namely by current changes in education, culture, and society. It is inextricably accompanied by the question whether present academic education can prepare
and how it prepares tomorrow’s pedagogues and consequently also their future pupils to cope in the constantly dynamically changing world – the world of freedom,
numerous tempting offers, proposals, and opportunities, but at the same time the
world which is non-transparent, lost, full of ethical traps and various dangers lurking
everywhere. Therefore, this paper consists of different, but purposefully chosen and,
which was intended, arranged vertically and horizontally deliberations on the conditionings of hermeneutic competences of future pedagogues.

AN EFFECTIVE TRADITION OR AN UNTAMED CHANGE?
ABOUT STIMULATORS AND INHIBITORS
OF HERMENEUTIC COMPETENCES
In today’s world of ever-growing progress in all areas of living, more and more often people cannot cope with requirements occurring on their way. They experience
still newer and bigger deficits in existing and functioning in the environment with
extremely wide space, considerably exceeding the dimension of the local environment, approaching the borderline of epochs, cultures, and values (Martowska, 2012;
Sroczyński, 2008). The environment is defined as exceptionally dynamic and exceedingly complex (physically, socially, mentally, culturally) networks of interactions of
*
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an individual and the external world (Radziewicz-Winnicki, 2008). In this situation,
skilful help given to an individual in development, in discovering his own identity
and self-understanding is becoming a serious challenge, and it is primarily and in
parallel conditioned by adequate knowledge about possible factors, favourable and
unfavourable to him (Milerski, 1998). In deliberations on the conditionings of hermeneutic competences of pedagogy students, there must be a place for and attention
must be drawn to current transformations of civilisation, culture, and society.
It is hard not to notice or read in the daily press or popular science and scientific
publications, as well as to see in traditional and new media that the contemporary
times are characterised by the diminishing role of tradition. Yet, this is in the tradition that the key to open the truth about humanity and the whole human existence
is hidden, on the condition, however, that one wants and can read it and update it
in new socio-cultural conditions. Truths, norms, orders and prohibitions included
in tradition are the reason for which more and more often this vast and broad inheritance of mankind is today becoming incomprehensible to many people, as it is
undeniable that it often constitutes an unintelligible and heavy burden of wrongful prejudices and stereotypes towards everything which is strange and different, in
short: towards a Stranger (Milerski, 1998). Thus, tradition is ceasing to play the role
of a signpost, wisdom, values and the art of living worked out by previous generations are being rejected. And to a greater and greater extent an individual is forced to
independently notice and interpret, as well as manage opportunities, but also threats
and ambivalence occurring in life which he/she used to cope with through the prism
of tradition within family, local community or referring to a class or social group
(Beck et al., 2009). He is becoming doomed to individualisation which seems to
be an internal compulsion of constructing, designing and producing not only own
biography but also its appropriate engagements and networks understood as preferences and changes of subsequent stages of life. A standard biography is turned into
a selected biography, of “do-it-yourself ” type, or a reflective biography, and family
and marital traditions begin to be the subject of the influences of decisions and with
all inherent antonyms, they are experienced as personal risks (Beck et al., 2009).
The problem of the existence of traditional culture in any form in the living of
contemporary man is, however, much more complex, and the rigid framework of
tradition is not the major or only reason for eliminating values, local, regional, national customs and traditions, and replacing them with new, global ideas for life,
often taken out of nowhere. It is really absorbing that in contemporary society
a struggle between tradition and modernity is going on, for some – to win, for others – for balance, and for few – to balance rationale. It seems to be proven by the
phenomenon of flexible capitalism promoting individualism and the lack of any
structure relating people to abstract globalisation, as well as the visible renaissance
of ethnic identities built on mechanical solidarity, namely re-ethnicisation of social
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relations (Burszta, 2008). Therefore, the object of contemporary culture and education become metonymical, territorially defined identities of “razor” type, but also
metaphorical, hybrid, imaginary, being on the way, unsettled, “outside territory,”
silent or zero identities (Burszta, 2008; Fenton, 2008). Thus, two cultural trends are
noticed here – traditionalization and detraditionalization. The first consists in the
pure policy of difference and boils down to internal integration and, in consequence,
fundametalization of cultures threatened with deconstruction. The other is related to
their commercialism under the influence of fitting into the global market discourse
(Lewartowska-Zychowicz, 2013) and boils down to the pretence that we deal with
original lifestyles or cultural diversity, which is supposed to be an antidote to the unbearable cultural unification of identities. The product of such efforts is mono-multiculturalism, that is multiculturalism treated as nobler and more subtle wrapping
of a homogeneous product (Lewartowska-Zychowicz, 2013). It is an effect of the
commoditisation of cultural difference proceeding in two areas, namely within the
world tourism system and in popular culture which, by the way, support and complement each other (Burszta, 2008). Moreover, it can be defined more specifically as
the process of superseding differences by similarities, that is gradual homogenisation
leading to unification according to a common pattern. And this common pattern
concerns the centre, as peripheries and semi-peripheries are a more or less successful
imitation of the centre (Radziewicz-Winnicki, 2008).
Thus, what is happening is that society treads on no man’s land full of threats
against which one not always can defend oneself as more and more uncertainty occurs and spreads to all areas of life. It reminds a blind man without a stick or a guide
dog, but in return blessed with a sense of what is good to him and what is transferred to public welfare cannot turn out to be totally false. Everyday life is affected
by cultural blindness – the senses inform about normality where a danger may lurk.
So-called creeping revolution is taking place, society is forced to find out everything
anew, yet it does not know how, why, with whom it is to do it and with whom it
definitely should not (Beck et al., 2009).
Traditionalization, and on the other hand the ligature of mass production and
mass consumption with the stylisation of self and society are mutually in the dynamic relations of superiority, subordination and equality, and this poses extraordinary
challenges to every (present and future) pedagogue and requires numerous newer
skills from him or her because the interpretation of contemporary reality becomes
a considerable task so that the interpretation could become a specific tool of upbringing (Ablewicz, 2008). In this context, it is also relatively easy to guess and justify the
thesis that tradition and modernity may at the same time turn out to be both stimulants and inhibitors of improving hermeneutic competences.
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THE NEED OF WISDOM.
THE REFORM OF RATIONALITY IN PEDAGOGY
AND THE PHENOMENON
OF HERMENEUTIC COMPETENCES
Wisdom is commonly treated as an inborn or acquired capability, it indicates an
appropriate direction of life to man, it helps to provide him with prosperity or even
happiness. However, it does not correspond with detailed knowledge but only assumes it to an extent needed to act properly in specific circumstances. Its source
can be found in personal experience, commonsensical observation of the behaviour
of people and regularities in nature, whereas the manifestations depend on a given
culture, particularly religion and philosophy. Acquired by an individual it is included
in his philosophy of life (Hejnicka-Bezwińska, 2000).
The need of people for wisdom has very remote roots and traditions, it is as old
as hills. In ancient times it became a reason for the formation of the first specialised
form of thinking, namely philosophy, in the literary translation from Greek meaning
“love of wisdom.” Even then, it was not enough for philosophers just to be well-informed or be a holder of the contemporary philosophy of knowledge, as it was the
truth that was a great value. And in values and evaluations, we can see the reasons
of people’s departing from the love of wisdom or perhaps even the truth (Hejnicka-Bezwińska, 2000). Wisdom consists in directing human mind according to the
system of universal values, its symptom is both the choice of values itself and using
the mind in the implementation of these values (Okoń, 2003).
Therefore, there is a question how to support and shape an individual to let him
become “wise.” To answer the question, the dictionary clarification of this term becomes helpful. It is a synonym of an “intelligent person” and a “creative person.”
An intelligent person aims to use the existing knowledge to maximum, a wise one
permanently checks the value of his or her knowledge, whereas a creative person tries
to free from it. Thus, knowledge has different applications and it depends on what
an individual can, wants and will manage to do with it (Hejnicka-Bezwińska, 2000).
Wisdom is intrinsically accompanied by the category of rationality (in Latin ratio means reason, sense, thinking, pondering, viewpoint, tendency, view, theoretical
knowledge, skill; in Polish the synonyms to rationality are rationale, reason, wiseness,
rationalism), which boils down to the organisation of the whole, owing to which we
can separate it from other wholes regardless of the fact what this whole was, whether
it was a natural object or a cultural object, a cognitive process or its result. The rationality of a given object means its determinacy and internal non-contradiction in
being right about that it is and that it is this and not another object. Rationality is
always the property of something due to something, it is a purpose-oriented quality. The source of rationality is always the reason (Morawiec, 2014). The term also
includes an attitude in which nothing is accepted without justification, i.e. without
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giving a rationale, or it evaluates a certain type of rationales as better ones – having
a better and greater power of persuasion, greater meaning, more rational. Moreover,
rationality is treated as the basic property of civilisation, but the Western civilisation
(the European and the Mediterranean) is characterised by so-called pan-rationality
– a special, highly valued cognitive attitude of man towards the world. In the classic
understanding, rationality is the quality of the content of cognition, scientific theorems, and has epistemological sense. On the other hand, nowadays, the sense of
rationality is of methodological nature (Hejnicka-Bezwińska, 1995).
The rationality of thinking is a necessary condition of acting rationally (Hejnicka-Bezwińska, 1995), which in pedagogy may take the character of adaptation and/
or emancipation. Rationality and actions of the first type are related to technical
competences (normative, methodological and implementation ones), and of the second type – moral competences (interpretative (hermeneutic), moral and communication ones). In the case of pedagogy students, two types of knowledge (and skills)
lead to both competences, acquired and improved during the education in a higher
school – technical and hermeneutic and moral knowledge (Kwaśnica, 2004).
Technical and analytical knowledge is the subject of causative actions of an individual, an experience depicting the world of objects, the world of other people and
ourselves. The intention of this knowledge is the question about the possibility to
achieve goals set by an individual, therefore, what and how can be done to transform
the world in accordance with the goals set, how can we broaden technical control
over it, how can we submit it to more and more control to make it better managed
and serving man’s aims. On the other hand, hermeneutic and moral knowledge is
a kind of human experience acquired in communication practice, in broadly defined
dialogue and discussion. It provides a holistic vision of the world, an individual
understands himself and the world as an ordered wholeness having sense, he can distinguish between what has the binding force for him and what the order accepted by
him does not comprise and what, according to him, is deprived of sense. Knowledge
of this type gives a possibility to define principles of establishing sense and provides
moral principles establishing the attitude of an individual to himself and to other
people, as well as it regulates his conduct. It enables the dialogue-based communication with others, owing to which it is constantly subject to review and criticism, and
thanks to that it is living knowledge being in constant movement (Kwaśnica, 2004).
In educational practice, there are not too many chances for the mechanistic application of algorithms or to reproduce formulas often transferred from own school
experiences and using the findings of academic studies. In great majority unpredictable and new situations occur we have not even dreamt of today, not described in
coursebooks, handbooks and guidebooks, to which there is no one obvious correct
answer (Czerepaniak-Walczak, 2014).
Therefore, when going on to the discovery of the essence of hermeneutic competencies themselves, first we should mention that so far their pedagogical usefulness
has not been a subject of special descriptions and research in the Polish literature,
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only now views are being formed and knowledge is being developed on this. Yet, we
can announce in advance that they express themselves both in rational, reflective
adaptation and continuation and in readiness to change, in critical assessment of the
current state and in brave design and responsible introduction of novelty (Czerepaniak-Walczak, 1999). The competencies are related to responsibility and ability to
understand, read and shape oneself and the world as significant wholenesses shaped
by senses (Milerski, 2011). Their specificity consists in the fact that they are not subject to control, either by the market or administration, but they require peer control
and self-control the basis of which are internal ideals of the ethics of the profession
(Oevermann, 2016).
In the classic version, the theory of profession held to analytical methods, nowadays it is identified with specialist skills, and professionalisation – with expertisation,
although within the developed theory of professionalisation we can prove that in
some cases technocratic expertisation is equal to deprofessionalisation. On the other
hand, in the revolutionised variety of the theory of professionalisation, the central
notions are the structure of coincidence/the rights of the structure of accident, crisis
and routine, autonomous life experience, systematic creation of the New, subjectivity
and objectivity (Oevermann, 2016).
The above premises boil down the essence of hermeneutic competences not to
single elements (cf. Schwarz, 2008) but to their vertical and horizontal arrangement.
Therefore, we can present them today as extremely important reflectively, and not
only the routine application of knowledge, fluctuating between knowledge but also
ignorance, manifesting themselves in the awareness of ambivalence in the area of
the possessed knowledge and the awareness of the existence of paradoxes and living
and professional ambivalences, still, however, contributing to the permanent update of one’s pedagogical knowledge. The competencies should lead to an in-depth
skill and readiness to self-reflection, understanding oneself and an acting subject,
the capability of feeling empathy and emphatic understanding of the situation of
a Stranger. They should also favour more the concentration on the person of a student-charge-ward and understanding teaching-raising and hermeneutic understanding of the educational situation (Kaliszewska, 2015). To put it short is it usually
about referring professional and methodological knowledge, available in various formulations to special, or even extraordinary situations and people who are in it and
their understanding (Koller, 2006).
Therefore, the phenomenon of hermeneutic competences can be embedded in
the systemic – dynamic, open, flexible, coherent, ultra-additive treatment of their
essence and elements. Ready knowledge, the instrumental one, cannot be skipped,
either on the path leading to the understanding of individual educational situation.
Moreover, it does not seem to be in conflict with the reform of rationality in pedagogy, announced in the title of this section – the cognitive progress is not enough but it
is necessary to achieve the welfare of the mankind. Knowledge as such is not wisdom,
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but there is no wisdom without knowledge. Knowledge should become wisdom –
and it is formed by the combination of knowledge and values (Chmielecka, 2004).

SUBJECTIVE AND EXTRA-SUBJECTIVE CONDITIONINGS
OF HERMENEUTIC COMPETENCES
OF PEDAGOGY STUDENTS
Any competences can shape only owing to experience, e.g. it is not possible to learn
to drive a car by reading and learning the rules of the main road code or a driver’s
handbook. In the same way, it is not enough to learn pedagogy from textbooks, as experiences and actions being the source of problems (to solve which there are adequate
competences). Moreover, cognitive reflection is necessary, as owing to it the creation
of the solutions to problems and the assessment of their effectiveness takes place.
What is also needed is training, as the solutions found and accepted must be properly
trained (Góralska, Madalińska-Michałek, 2012; Matczak, Martowska, 2011).
The list of factors conditioning hermeneutic competences is very long. In general,
competences depend on knowledge, skills, external environment, values and norms,
attitudes, motivation or individual abilities and personal features (Rogoziń
ska-Pawelczyk, 2006). Therefore, we can distinguish subjective, internal determinants
and extra-subjective, environmental and organizational ones (Bajcar, 2016; Kocór,
2013). However, it should be emphasized that competence determination patterns
show that they are of inborn and permanent character and at the same time of acquired and developmental character. The reason for this is the dualism of the sources
of competences referring to the general dispute in studies on the origin of human
behaviours (Bajcar, 2016), also in pedagogy, reflected in the form of the factors of
development and upbringing, mutually converging.
Undoubtedly, the shaping of competences is influenced both by the environment
being the source of experience and individual traits of every man the intensity of such
experiences and the ways of using them depends on (Matczak, Martowska, 2011).
The subjective determinants of the competence formation process, and thus the
conditioning of their level include the features of disposition and intelligence. As for
the disposition, its following qualities are particularly important: liveliness, perseverance, sensory sensitivity, emotional reactivity, stamina, and activeness. These qualities determine the level of individual demand for stimulation and possibilities to
process it and thus influence preferences in terms of the type of situation in which an
individual engages, as well as the type of activity he undertakes. In the case of shaping hermeneutical competences, we should consider circumstances which require
contact with other people and accompanying task-oriented situations particularly
important. Differences in disposition make people differ in tendencies to participate
in specific situations and circumstances which they may search for or, quite the contrary, avoid (Matczak, Martowska, 2011).
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Among subjective determinants of competences, there are various capabilities
making up intelligence, which enable cognitive reflection on experiences and the
assessment of the meaning of information and effectiveness of previously applied and
planned ways of behaving, foreseeing the consequences of actions and possibilities to
transfer acquired skills to new situations (Matczak, Martowska, 2011).
Moreover, predicators of hermeneutic competences can be not only qualities of
disposition and intelligence (particularly social and emotional), these are also personality features biologically determined, such as introversion, extraversion, neuroticism, and also amicability, conscientiousness, and openness to experience. However,
it should be repeated and considered that personality and disposition features do not
determine competences in a necessary and univocal way (Martowska, 2012).
A specific configuration of personality features helps an individual to develop and
consolidate specific types of behaviours, yet these are modified by environmental factors. What turns out to be the most important is family, whose influence begins the
earliest and lasts the longest, and is of natural, multithreaded character, it is characterised by strong emotional context and relatively autonomous one. The main ways
of family influence boil down to the creation of adequate conditions of activity, providing patterns, imposing requirements and passing knowledge to one’s children. An
undisputable factor of development is also parental attitude and upbringing styles in
a family. However, in the context of the conditionings of hermeneutic conditionings
a thesis that the significance of the resource of family experiences particularly highlight intergenerational models and theories of attachment, in the light of which the
problems of the childhood period related to the family of origin affect the functioning of an individual in the adulthood is also important (Martowska, 2012).
Extra-subjective, environmental factors of hermeneutic competences are those
which are inherent to educational institutions and outside them, these are also influences of other people (decision-makers, reformers of education, politicians). Determinants occurring outside school are, for example, economy, politics, culture,
mentality, tradition or modernity (Kocór, 2013), some were discussed in short in
the first section of this article. On the other hand, the conditionings of the first type
(inherent to school and educational institutions) are particularly important in the
process of the academic education of future pedagogues, it is about the organisation
of studies, syllabuses and programmes of studies, the atmosphere at the university
and during classes, relations in student groups, among students and university teachers, infrastructure and code of conduct (people of science to whom also students
aspire), as well as traditions and customs at university, scientific and professional
skills and tools of university teachers, as well as tools and skills of students themselves
(Klasińska, 2017).
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CONCLUSIONS
The condition of improving hermeneutic competences by future pedagogues is not
only a hidden message in the first section of this paper – listening to the world,
watchfulness to challenges and threats of contemporary times, but also the readiness to meet them (Chmielecka, 2004), and this in the course of optimisation
in the education process in higher school of their subjective and extra-subjective
factors – organisational ones. If students do not have a sufficient potential and
resource taken from family, or it does not come from their personality, disposition
and motivational predisposition, it should become the subject of special care and
improvement endeavours.
Insofar as the programmes of pedagogical education should a priori favour these
competences, the principles, forms and methods of work with students should be
revised thoroughly to the benefit, for example, of many-sided, problem-oriented
teaching, teaching of discussion and dialogues, partnership and subjectivity, in short
– the systemic one – relating cognition to action and mutual learning (Duraj-Nowakowa, 2006).
At the very end of the deliberations, it is also worth mentioning that the problems of competences are discussed by some other fields of science, e.g. psychology,
sociology, praxeology, and management. Therefore, there is also a chance for the cooperation of scientists and institutions representing those fields in the development
of a model of hermeneutic competences to make research findings consistent and for
their transfer.
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FROM KNOWLEDGE TO WISDOM.
AROUND THE CONDITIONINGS
OF HERMENEUTIC COMPETENCES OF PEDAGOGY
STUDENTS – FUTURE PEDAGOGUES

Keywords: pedagogy students, wisdom, hermeneutic competences, academic didactics
Abstract: This paper is devoted to hermeneutic competences of pedagogy students – future
pedagogues, as the problem is currently important, socially, pedagogically and methodologically justified. Thus, it presents not only the essence of these competences, as the author
mainly tried to reveal broad (occurring outside university) and narrow (inherent to it) background of their conditionings and systemically approached the determinants of modelling.
In consequence, the reflection leads to formulating postulates possible to be implemented in
pedagogical education on the academic level within bottom-up actions which could be the
basis for further, broader changes.
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OD WIEDZY DO MĄDROŚCI.
WOKÓŁ UWARUNKOWAŃ KOMPETENCJI
HERMENEUTYCZNYCH STUDENTÓW PEDAGOGIKI –
PRZYSZŁYCH PEDAGOGÓW

Słowa kluczowe: studenci pedagogiki, mądrość, wiedza, kompetencje hermeneutyczne, dydaktyka akademicka
Streszczenie: Niniejszy tekst został poświęcony kompetencjom hermeneutycznym studentów pedagogiki – przyszłych pedagogów, jako że problem ten jest aktualnie ważny, uzasadniony społecznie, pedagogicznie i metodologicznie. Przedstawiono zatem nie tylko istotę
tychże kompetencji, bowiem starano się głównie o to, aby odsłonić szerokie (występujące
poza szkołą wyższą) i wąskie (tkwiące w niej) tło ich uwarunkowań oraz systemowo ujęte
determinanty modelowania. W konsekwencji namysł ten poprowadził do sformułowania
postulatów możliwych do wdrożenia w kształceniu pedagogicznym na szczeblu akademickim w ramach działań oddolnych, które mogłyby stanowić podstawę do dalszych i szerszych zmian.
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Ewa Herman***

THE SELF-EFFICACY OF PHYSICAL EDUCATION
TEACHER CANDIDATES

T

he effectiveness of the teaching process depends on many factors, among which
an important place takes a well-educated, competent teacher, who can create
an inspiring learning environment for a student. The search for the desired image of
the teacher and his or her professional competence is still a current issue. Attempts
are being made to define desirable personality traits of the teacher, his or her professional competence, and psychosocial skills, conducive to greater effectiveness of the
teaching and educational process. At the same time the rapid changes taking place
in both technology and information civilization, contribute to making new requirements on the learning process and to those who implement it, imposing on them
the need for continuous improvement, developing a creative attitude, creative and
critical thinking skills, a decision-making and problem-solving skills. Still, however,
teachers have a sense of incompetence in this area. One of the differentiating factors
among teachers in terms of opportunity to meet the above expectations may be the
impact of attitude towards action. With the variable which is the operationalization
of the concept of attitude, is a self-efficacy, defined as “the belief in own abilities,
ability to organize and undertake actions aimed at the goal” (Bandura, 1997, p. 3).
This is nothing but a personal perception of a man about the extent to which he or
she is able to meet the requirements of a particular situation or specific behavior.
We should note that it is not about the measured state by objective criteria, but
a subjective feeling of “I can”, “I am able to”, “I need enough will and strength to do
something and to be satisfied” (Sas-Nowosielski, 2003).
According to Bandura’s conceptualizations (1997), the belief of self-efficacy diversifies the way of thinking, feeling and acting. In respect of thinking, it is associated
with cognitive processes that condition decision-making actions, setting goals and
predicting the level of their implementation. In the case of feelings it is associated
with undertaking activity, a low self-efficacy is associated with hopelessness, anxiety
* Academy of Physical Education in Katowice.
** Academy of Physical Education in Katowice.
*** Academy of Physical Education in Katowice.
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and depressive disorders, and such conditions are not conducive to take any actions
(Schwarzer, Fuchs, 1996). Finally, Bandura’s findings are related to the implementation of the set goals and they concern the actions adopted by people. Self-efficacy
diagnosis decides for how we assess our capabilities and external difficulties. It has
a decisive influence not only on whether a man will take given behaviour at all, but
also on how much effort is put in it and how persistent in achieving this task he or
she will be. Therefore, if a self-efficacy is high, it means he or she has a strong conviction that he or she is able to cope with the task effectively and meet the requirements
in a particular situation, then it is likely that such a task will be taken (Sas-Nowo
sielski, 2003). The stronger beliefs concerning a self-efficacy, the more ambitious
goals are set and the stronger is their commitment to the intended behaviour, even if
they are accompanied by failure. They perceive themselves as people controlling the
situation, and the tasks to be performed as an inspiring challenge (Schwarzer, Halum
2008). Therefore, motivating for activities increases which is associated with better
achievements of any individuals (Juczyński, 2000). A low self-efficacy is related to
pessimistic expectations in connection with the pessimistic expectations for their
own development, as well as a sense of hopelessness. Such people are withdrawn
in such situations of new challenges and have low aspirations. They have so many
doubts about their skills that in the course of their activities they focus primarily on
their own experience, they consider the consequences of a possible failure, and thus
they pay less attention to the process of pursuing a goal or solving the task (Oleś,
Drat-Ruszczak, 2008).

TEACHERS’ SELF-EFFICACY
Researchers distinguish two types of self-efficacy – general and specific. The first type
is the system of relatively stable personality features that do not change in relation to
the various conditions associated with any activity. The second type, a specific self-efficacy is a variable and reflects the judgement on their own capacity to cope with the
task, depending on the areas of activity and accompanying conditions (Bandura,
1994; Bussey, Bandura, 1999).
The specific peculiarity of one’s self-efficacy in the teaching profession is understood as a judgement on the extent to which it predicts its own success. It allows
determining to what extent a teacher is able to cope with challenges in his or her own
work. It is an individual belief of teachers about their own ability to plan, organize
and conduct activities aimed at achieving educational goals, understood as promoting pupils’ learning (Skaalvik, Skaalvik, 2007).
Bandura underlies (1997), the teacher’s self-efficacy is an important factor affecting the creation of an environment conducive to the implementation of the teaching
process. Teachers who are firmly convinced of their efficacy support the formation
of internal science interest and show less tendency for authoritarian control. They
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put on the development of internal controlling and pupil’s self-control and indicate
an individual approach (Chomczyńska-Rubacha, Rubacha, 2008). Numerous studies confirm that they are able to plan and organize the teaching process properly.
More often than teachers with a low self-efficacy, they introduce innovate teaching,
modern teaching methods, they encourage pupils to independence and autonomy
in action, they are also more innovative in reaching the pupils’ demanding more
personalized approach (Dilekli, Tezci, 2016; Humphries et al., 2012). They support
their internal interest in science (Bandura, 1997).
Many researchers believe that the higher intensity of teachers’ self-efficacy is due to
the higher level of commitment, enthusiasm and job satisfaction, which, as research
has confirmed, is a factor protecting against burnout, especially against emotional
exhaustion and a tendency to give up the profession, as a result of stress related to
responsibilities and excessive professional requirements (Baka, 2011; Betoret, 2009;
Humphries et al., 2012; Klassen et al., 2013; Saricam, Sakiz, 2014; Schwarzer, Hallum, 2008). A teachers’ self-efficacy influences school performance, determines pupils’ self-efficacy, strengthens motivation for learning and involvement (Roeser et al.,
1993), it contributes to higher school achievements (Caprara et al., 2006; Soodak,
Podell, 1996).
There is no agreement among researchers whether the specific self-efficacy is influenced by the generalized self-efficacy. Bandura pointed out that there might be
no connection between them. Many studies, however, prove that such a relationship
exists. In the research of teachers and parents, Rubacha (2013) showed that there is
a high, positive correlation between the generalized self-efficacy and their self-efficacy in the area of educational interactions.
In the research, apart from the diagnosis of both kinds of self-efficacy, we will
inquire whether this relationship also exists in relation to the self-efficacy specific to
physical education teachers.

METHODOLOGICAL ASSUMPTIONS
The aim of the study was to recognize the level of self-efficacy of students – teacher
education candidates. Self-efficacy diagnosis has studied both generalized and specific self-efficacy for physical education teachers and attempts have been made to
identify their correlations. The intent was to answer the following questions:
1. How do last year students of postgraduate PE teacher education program
assess their generalized self-efficacy?
2. How do teacher education candidates perceive a self-efficacy specific to
physical education teachers?
3. Does the generalized self-efficacy affect the perception of self-efficacy specific to a physical education teacher?
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The study included 80 (44 men and 36 women) second year postgraduate PE
teacher education students at the Academy of Physical Education in Katowice.
Among the respondents, there were 52 full-time students and 28 part-time students.
The average age of respondents was 24.5.
Studies were performed by a diagnostic survey. To assess generalized self-efficacy, Generalized Self-Efficacy Scale (GSES) by Schwartzer and Jerusalem (Juczyński,
2000) has been used. It consists of 10 statements assessing the general beliefs of an
individual about the effectiveness of dealing with obstacles and difficult situations.
The respondents referred to the statements given on the 4-point scale. The sum of
obtained points (10-40), defining the general self-efficacy indicator, was then transformed into standardized units-stenes. To measure the specific teacher’s self-efficacy,
Physical Education Teaching Efficacy Scale (PETES) by Humphries et al. (Kowalczyk, Sas-Nowosielski, 2015) was used. This scale consists of 7 subscales, each of
which measures one of the following dimension of self-efficacy diagnosis of physical
education teachers: 1) self-efficacy of implementation program content in motor
training; 2) understanding and implementing knowledge in the field of physical
education science; 3) individualization in education; 4) self-efficacy in teaching pupils with special needs; 5) organizing the teaching process; 6) assessment; and 7)
using modern technology for physical education lessons. Respondents answered on
a 10-point scale, determining their self-efficacy in relation to the analysed dimensions. Analyses of the research material were made using statistical methods – a Student’s t-disribution was used to assess the relationship of two independent samples,
for a sample of ANOVA, a one-way analysis of ANOVA variance was used for more
than two samples. If the analysis of variance showed significant differences, Tukey’s
post hoc test was performed. Pearson’s correlation coefficient was used to assess the
interrelations of variables. A simple regression analysis was also performed. The hypotheses were verified at the level of significance p < 0,05.

DATA ANALYSIS AND RESULTS
The research shows that the surveyed students hold a high self-efficacy index in both
studied conceptualizations. Interpreting the results of generalized self-efficacy test
(GSE) respondents can be split into three groups – these of high GSE index (sten
7-10; the sum of points 30-40), average (sten 5-6; 25-29 p.) and low (sten 1-4; 10-24
p.). The analysis of the obtained results indicates that the generalized self-efficacy in
the studied group is high. The mean of the obtained results was 32 (7 sten). The vast
majority of students (78.75%, n = 63) showed a high GSE index within 7-10 sten,
and 16.25% (n = 13) it reached average efficacy level (5-6 sten), and only 5% (n = 4)
indicated themselves as not very effective (table 1).
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Table 1. The level of generalized self-efficacy of students
Low (1-4 sten)
10-24 points
N

Average (5-6 sten)
25-29 points

%

4
5
Source: study of authors.

High (7-10 sten)
30-40 points

N

%

N

%

13

16.25

63

78.75

Males are more effective in dealing with obstacles and difficult situations (33
points – 8 sten) than females (30,9 3 p. – 7 sten) (Student’s t-distribution p = 0,02).
GSE test does not depend on age (Student’s t-distribution p = 0,6) or study mode
(full-time or part-time mode, Student’s t-distribution p = 0,8).
Respondents also feel highly effective in relation to the specific competences of
a physical education teacher (7.7 points on a scale of 1-10). This applies equally to
women (7.79 p.) and men (7.61 p.). Here, also the most students (82.5%) described
self-efficacy index as high (7-10 p.), and much less (17.5%) as average (5-6.9 p.).
There were no students whose self-efficacy index could be qualified as low (table 2).
Table 2. The level of self-efficacy of a PE teacher
Subscales

Pts.

Low
1,0-4,9 points

Average
5,0-6,9 points

High
7-10 points

N

%

N

%

N

%

Implementation of
program content

7.53

2

2.5

23

28.75

55

68.75

Implementing
knowledge in the
field of physical
education science

7.63

2

2.5

14

17.5

64

80

Individualization

8.88

0

0

2

2.5

78

97.5

Teaching pupils
with special needs

5.27

29

36.25

33

41.25

18

22.5

Organizing the
teaching process

8.31

0

0

5

6.25

75

93.75

Assessment

8.1

1

1.25

12

15

67

83.75

Using technology

8.19

0

0

9

11.25

71

88.75

Total
7.69
Source: study of authors.

0

0

14

17.5

66

82.5

Analyzing the individual dimensions of the self-efficacy of the physical education
teacher, one can see that they are at a different level (ANOVA F = 68, p = 0.00). Students achieved the highest score in the self-efficacy of education (8.9 points). Among
the respondents, 97.5% indicated high self-efficacy index in this area. These people
are characterized by a great confidence in their own assessment skills and revising the
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correctness of pupils’ performance, diagnosing errors and providing methods how
to correct them, planning teaching specific skills in accordance with the principle of
grading difficulties, as well as adjusting the exercises to the pupils’ abilities, both of
high and low skills.
The vast majority of respondents (93.8%) highly appreciated his or her self-efficacy in organizing the teaching process (8.3 p.). The subscale consists of 6 questions
about the effectiveness of teaching relating to the assessment of their own skills how
to organize a teaching process, preparing and using educational aids and appliances,
and demonstrating and instructing, and motivating to learn or to deliver a feedback.
At the third position, there is modern technology self-efficacy during PE lessons
(8.2 p.), in which 88.8% of the respondents feel very effective. A similar result (8.1
p.), concerned the assessment – 83.8% of respondents feel competent in using and
offering feedback and utilizing it in the process of assessment. Within 7.6-7.5 points
was the self-efficacy of understanding and implementing knowledge in the field of
physical education science in one’s teaching and implementation of program content
in the field of motor training.

Figure 1. The level of self-efficacy of physical education teacher
Source: study of authors.

The less-effective students feel in teaching pupils with special needs (5.3 points).
This dimension of teaching self-efficacy is considerably lower from the others
(Tukey’s post hoc test, p < 0.001). Among the respondents, 36.2% of students assign
a low efficiency in this area, 41.3% are mid-ranged, and only 22.5% say that they are
highly effective in activities with pupils with special needs resulting from intellectual
disability, behavioural disorders, ADHD, cerebral palsy or visual impairment. This
may mean that in this respect respondents were not sufficiently prepared during the
academic education. It is satisfied that the self-efficacy in other areas is high because
it allows assuming that by entering the role of a teacher they will be able to meet the
tasks and requirements assigned to it.
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The study also investigates whether the level of generalized efficacy favours a specific teacher’s self-efficacy. Studies have shown that students who have a higher generalized self-efficacy also feel more effective in tasks related to fulfilling the role of
a physical education teacher. This applies to all aspects of the teacher’s work explored
beyond self-efficacy in the use of modern technology in a physical education lesson
(table 3).
There is a relationship between generalized self-efficacy, and physical education
teacher’s self-efficacy (Pearson’ correlation coefficient p = 0.44). Analysis of a variance
showed that physical education teacher’s self-efficacy in groups representing different
levels of a generalized self-efficacy vary significantly (ANOVA F = 7.81, p < 0.001;
figure 2). These differences concern students with low and average GSE index (post
hoc test p = 0.02) and low and high GSE index (p < 0.001).
Table 3. Self-efficacy and the competences of the PE teacher
Variable

Correlation are significantly important p < 0.05
M

GSE

Implementation of
program content

7.53

0.35

Implementing knowledge
in the field of physical
education science

7.63

0.49

Individualization

8.88

0.32

Teaching pupils With
special needs

5.27

0.25

Organizing the teaching
process

8.3

0.43

Assessment

8.1

0.35

Using technology

8.19

0.15

PE teacher’s self-efficacy

7.7

0.46

Source: study of authors.

The performed regression analysis confirmed that with the increase of GSE index,
a feeling of physical education teacher’s self-efficacy increases (R2 = 0,19 F(1.78)
= 18,724 p < 0.001). A generalized self-efficacy is, therefore, one of the factors affecting physical education teacher’s self-efficacy explaining the 19% variability of this
quality. This dependence was also noticed by analysing subsequent regression models
in which the individual dimensions of teacher’s competence represented dependent
variables (table 4).
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Figure 2. The level of physical education teacher’s self-efficacy depending o the
n
level of generalized self-efficacy
Source: study of author.
Table 4. Results of regression analysis for the dependent variable, PE teacher’s selfefficacy and its individual dimensions, considering as its independent variable
a generalized self-efficacy
Independed
variable
GSE
Independed
variable
GSE
Independed
variable
GSE
Independed
variable
GSE
Independed
variable
GSE

Dependent variable: self-efficacy of PE teachers in general
R2 = 0,19 F(1,78) = 18,724 p < 0,001
β

b

T (78)

0.44

1.00

4.33

P
< 0.001

Dependent variable: implementation of program content
R2 = 0.12 F(1.78) = 10.767 p < 0.002
β

b

T (78)

P

0.35

1.18

3.28

< 0.002

Dependent variable: implementing knowledge in the field of
physical education science
R2= 0.24 F(1.78) = 24.346 p < 0.001
β

b

T (78)

0.49

1.4

4.93

P
< 0.001

Dependent variable: individualization in education
R2 = 0.10 F(1.78) = 8.99 p < 0.004
β

b

T (78)

P

0.32

0.72

2.99

0.004

Dependent variable: teaching pupils with special needs
R2 = 0.06 F(1.78) = 5.38 p < 0.02
β

b

T (78)

P

0.25

1.34

2.32

0.02
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Independed
variable
GSE

Dependent variable: organizing the teaching process
R2 = 0.18 F(1.78) = 17.59 p < 0.001
β

b

T (78)

0.43

1.07

4.19

Independed
variable
GSE

< 0.001

Dependent variable: assessment
R2 = 0.12 F(1.78) = 10.75 p <0 .002
β

b

T (78)

P

0.35

1.05

3.28

< 0.002

Independed
variable
GSE

P

Dependent variable: using modern technology
R2 = 0.02 F(1.78) = 1.79 p < 0.18
β

b

T (78)

P

0.14

0.39

1.34

0.18

Source: study of authors.

The analysis shows that GSE is the predictor of well-being in the field of implementing knowledge in the field of physical education science, explaining 24%
of the variance of this variable (R2 = 0.24; F (1,78) = 10.767 p < 0.002, β = 0.49).
Other models, apart from self-efficacy in the use of modern technology, also gained
a statistical significance. This means that generalized self-efficacy affects the specific
physical education teacher’ self-efficacy and is its significant determinant in almost
all of its areas.

CONCLUSION
The completed research indicated that teacher education candidates are characterized
by a high self-efficacy, both generalized and specific to the profession of physical
education teacher. Higher generalized self-efficacy was manifested by men, which
coincides with previous studies.
Comparing the results with the sample of Polish adults, who are classified in the
average range – 27.3 points (Juczyński, 2001), the surveyed students of the Academy
of Physical Education obtained a mean score of 32 points corresponding to a high
GSE range. This assessment was also preferable in comparison with the research
of early school and pre-school pedagogy students, who obtained the result similar
to a high GSE level amounting to 29.5 points – only 52.2% achieved a high level,
38.97% achieved an average and 8.8% achieved a low level (Modzelewski, 2013).
A high level of specific teachers’ self-efficacy is particularly optimistic because it
shows that in different areas of teaching students to feel competent, they believe that
they can cope with different assigned to this professional role challenge. They achieve
the lowest self-efficacy level in the individualization of the educational process, they
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definitely need support in the development of self-efficacy in the area of working
with pupils with special needs.
Rubacha and Sirotova (2013) assume that the factor that modifies teacher education students’ self-efficacy may be perceived by them the value of the study process
itself as the tool for future professional activity. It can be both knowledge and skills,
but also the general climate of teacher education studies, including the number of
hours of classes, the number of teacher training, the degree of students’ involvement
in educational activities, and professional custody. Accepting this thesis, one can
attempt to state that the educational process at the Academy of Physical Education
properly prepares students for their professional work. However, one must be aware
of shortcomings which are visible in the field of implementing students to work with
pupils with special needs. Students expressed a similar opinion evaluating the learning outcomes obtained during the studies.
This interdependence, however, requires empirical verification in further studies.
The factor that favours the specific teachers’ self-efficacy is their generalized self-efficacy. Our research confirmed that there is a significant relationship between these
variables and it applies to almost all areas of teacher’s self-efficacy, excluding only the
sense of effectiveness in the use of new technologies in the teaching process.
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THE SELF-EFFICACY OF PHYSICAL EDUCATION
TEACHER CANDIDATES

Keywords: self-efficacy, students, PE teacher’s self-efficacy, generalized self-efficacy
Abstract: The aim of the study was to recognize the self-efficacy of teacher education candidates for the teaching profession. Both generalized and specific self-efficacy has been studied
for physical education teachers, as well as their correlation was defined. The studies were
carried out by using a diagnostic survey among 80 students of the Academy of Physical Education in Katowice. The Scale of Generalized Self-Efficacy and Physical Education Teaching
Efficacy Scale were applied. The research results indicate that teacher education candidates
have high self-efficacy in both scale studies. The highest self-efficacy is achieved in the area of
individualization of teaching skills, the lowest in teaching pupils with special needs. Studies
have shown that students who have higher generalized self-efficacy feel more effective in
tasks, related to fulfilling the role of a physical education teacher.

POCZUCIE WŁASNEJ SKUTECZNOŚCI PRZYSZŁYCH
NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Słowa kluczowe: poczucie własnej skuteczności, studenci, samoskuteczność nauczyciela wychowania fizycznego, uogólniona własna skuteczność
Streszczenie: Celem badań było rozpoznanie poczucia własnej skuteczności (PWS) studentów – kandydatów do zawodu nauczyciela. Badano PWS zarówno uogólnione, jak i specyficzne dla nauczycieli wychowania fizycznego, a także określono ich współzależność. Badania
przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego wśród 80 studentów AWF w Katowicach.
Zastosowano Skalę Uogólnionej Własnej Skuteczności oraz Physical Education Teaching Efficacy Scale. Wyniki badań wskazują, że przyszli nauczyciele legitymują się wysokim PWS
w obu badanych skalach. Najwyższe poczucie skuteczności osiągają w zakresie umiejętności
indywidualizacji kształcenia, najniższe w nauczaniu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Badania wykazały, że studenci, którzy mają wyższe uogólnione poczucie własnej
skuteczności czują się także bardziej skuteczni w zadaniach związanych z wypełnianiem roli
nauczyciela wychowania fizycznego.

Kazimierz Żegnałek*
Ewelina Gutkowska-Wyrzykowska**

PREPARATION OF TEACHERS
FOR TEACHING PHYSICAL EDUCATION
AT FIRST EDUCATIONAL STAGE

I

n recent years, there have been revolutionary changes in the Polish educational
system. The reform of the mature exam, whether the confusion related to compulsory education of six-year-old children, as well as the need to adapt our education
to the requirements resulting from EU membership, have resulted in the need of
a modification of the educational system and the teacher training.
The issue of the education of teachers has been an important point in the pedagogical literature from years. Pedeutology abounds in a rich collection of concepts,
models and orientation of teaching the candidates for teachers. The report from
the Teaching and Learning International Survey in 2013 (IBE, 2013) presents that
Polish teachers are well educated and well prepared theoretically for their job. In
addition, 99% of them are university graduates that have a better formal education
than teachers in many other countries. The Regulation on the standards for teacher
eductation of 1 October 2004 emphasizes that the process of the teacher training
is to enable them to acquire such competencies: didactic, pedagogical and social,
in terms of self-education, creativity, adaptation, mobility and flexibility, effective
planning, organization, implementation, supervision and evaluation of education,
communicational, efficient use of the information and language technologies (minimum one foreign language at an advanced level) (Dz.U. 2004 Nr 207, poz. 2110).
In addition, the teacher education must enable their maximum professional development and, as a consequence, raise the level of education and teaching at school.
At Polish universities dominates the educational model, the essence of which is the
implementation of studies in terms of a selected field of knowledge, supplemented
with the pedagogical preparation. In the schools of higher education imparting the
teaching qualifications, subject specialists are trained in the field of the chosen academic discipline. Universities offer these people as part of the facultative courses,
a pedagogical, psychological and methodological block supplemented with 150-hour practices. This understanding of the teacher competences, and thus the way
* Siedlce University of Natural Sciences and Humanities.
** Siedlce University of Natural Sciences and Humanities.
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of defining the professional role of the teacher, results from the Regulation of the
Ministry of National Education and Sport of 7 September 2004.
How does the current education system of future teachers function? Aiming at
obtaining a response, and thus trying to identify a physical education teacher competence in working with students at the first stage of education, a review of the framework of plans for studies of the randomly selected college was carried out.
According to the accepted assumptions, the review covered the plans of studies for
the selected eight universities educating in the field of physical education. The aim
of this analysis is to learn the specifics of the training process of candidates for the
profession of physical education teacher, including the preparation for the implementation of physical education at the first stage of education. The point of reference
during the review of the documents from the above universities was the characteristics of the process and organization of the training of candidates for teachers and the
effects of this process determined in the standards of educating the candidates for
teachers issued by the Ministry of Science and Higher Education (Dz.U. 2012 Nr
164, poz. 1365, z późn. zm.).
Observation of the descriptions of the effects of teaching and the plans of studies
at particular universities presents that the determinants of the outcomes of education
for the area of medical sciences, health sciences and physical culture sciences have
been used, as well as the guidelines indicated in the Regulation of the Ministry of
Since and Higher Education of 17 January 2012 on the standards of education that
prepares for performing the profession of a teacher (Dz.U. 2012 Nr 164, poz. 1365,
z późn. zm.). In addition, the review of the effects of education towards physical education at individual universities shows the inclusion in these documents of the content contained in the Decisions of the Minister of Science and Higher Education.
The particular framework plans of studies in the faculty of physical education
show that young people in the full education cycle, just as in the field of pedagogy,
have to implement a program enabling them to obtain at least 180 ECTS points in
accordance with Art. 164 paragraph 2 of the Act (Dz.U. 2012 Nr 164, poz. 1365,
z późn. zm.), including a specific number of ECTS points and the number of classes
provided for 1, 2 and 3 modules. The detailed number of teaching hours in the examined universities is presented in Table 1.
Table 1. The number of didactic hours implemented at particular universities
Name of university
(faculty of physical
education)

Number
of
didactic
hours

Name of university
(faculty of pedagogy)

Number
of
didactic
hours

AWF GDAŃSK

2402

UAM POZNAŃ

2196

AWF WARSZAWA

2133

UMCS LUBLIN

1920
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AWF POZNAŃ

2100

UNIWERSYTET
WARSZAWSKI

2074

AWF KRAKÓW

2549

UNIWERSYTET
OPOLSKI

2040

AWF WROCŁAW

2138

PWSZ ELBLĄG

2385

PWSZ OŚWIĘCIM

2295

PWSZ OŚWIĘCIM

2100

PWSZ KONIN

2194

PWSZ SANOK

2075

AJD CZĘSTOCHOWA

2020

PWSZ KONIN

2069

DSW WROCŁAW

2250

AJD CZĘSTOCHOWA

1790

UPH SIEDLCE

1895

APS WARSZAWA

1969

Source: the study of authors.

Taking into account the above data, it can be noticed that students of physical
education in the full cycle of education are obliged to implement programs covering
from 2020 to 2549 teaching hours in a stationary mode. There are differences in
the dimension of didactic classes carried out in specialist universities (Academies
of Physical Education) and state higher schools (universities, academies and state
higher vocational schools), as well as in the particular specialisations. Moreover, the
number of didactic classes implemented by students of physical education faculty is
greater than the number of classes that stands for students of the faculty of pedagogy.
The juxtaposition of didactic hours carried out in these two faculties shows that the
proces of educating a professional teacher is different because the number of hours
allocated for the implementation of the particular content is different. The confirmation of this is the number of hours implemented in these fields of study (Table 1).
The analysis of the grid of didactic hours intended for the realization at the particular stages of studies at the selected universities indicates the first year of studies
as the most burdened with didactic classes. Most of the time for obligatory classes,
which is as many as 28 hours a week is spent by the student of AWF Kraków. The
discrepancy between the number of obligatory classes in all grades of studies between
students of the surveyed universities amounts to 6 hours per week (28 hours per
week for AWF Kraków, 22 hours per week for AJD Częstochowa).
The studies in the field of physical education prepare the student for being the
“guide to the world of physical culture.” In addition, the studies prepare for didactic and educational work in accordance with the teaching standards envisaged
for the profession of a teacher. The graduate, apart from gaining the theoretical
knowledge, has the ability to master the skills of teaching the motion and improving the body. The above characteristics of studies in the field of physical education
allow to distinguish the areas of preparation for work in the profession (physical
education teachers).
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Table 2. The courses carried out at the University of Physical Education serving the
preparation of teachers of physical education
A group of courses preparating in the field of
psychology and pedagogy

didactics

substantive

basics of pedagogy
psychology
developmental psychology

general didactics
basics of the theory and
methodology of elementary
education
methodology of remedial
exercises
theory and methodology of
athletics
theory and methodology of
swimming
theory and methodology of
gymnastics
theory and methodology of
handball
theory and methodology of
football
theory and methodology of
volleyball
rhythmics and dancing
movement games and
activities
health education

methodology of physical
education
theory of physical education
anatomy
biology
biochemistry
physiology
anthropomotorics
biomechanics
vocal pedagogy
first aid

Source: the study of authors.

In order to determine the degree of preparation of students of the physical education faculty to work at the first stage of education, a comparative analysis of the
implementation of specific groups of subjects was made.
The table above shows that at universities educating in the field of pedagogy, the
number of subjects preparing the future teachers of the early education in terms of
psychology and pedagogy is greater than in the field of physical education. In the
other two areas, the number of hours and subjects is similar, but it differs in the specifics of the field of studies (methodology).
The preparation in the psychological and pedagogical area is an important element in educating the future teacher, especially the one working with the child at
the early education stage. The analysis of general pedagogical content provided by
the students of pedagogical faculty shows that, apart from the knowledge about the
regularities and pathologies of the development of the individual, there are issues
related to interpersonal communication (conducting dialogue, perceiving and resolving conflicts). The considerations regarding the conditions of various behaviour
of the students, the correctness of educational processes or pedagogical prevention
methods occupy a lot of space.
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Table 3. Implementation of preparatory subjects in the field of psychology and pedagogy
A group of preparatory subjects in the field of
psychology and pedagogy
Faculty of physical education

Faculty of pedagogy

basics of pedagogy
basics of the theory and methodology of
elementary education
psychology
developmental psychology

basics of pedagogy
early school education
contemporary trends in education
introduction to psychology
developmental psychology
biomedical basics of development and
education
health education
theoretical basics of education
theoretical basis of education
theoretical basis of early school education
basics of speech therapy
teacher’s workshop

Source: the study of authors.

The number of didactic hours allocated to the implementation of the general pedagogical content is much greater in the field of pedagogy. In addition to pedagogical
subjects there is a number of additional subjects preparing students to work with the
pupils at the first stage of education(school readiness, working with a child with special educational needs, basics of elementary theory and methodology, psychological
and pedagogical preparation at the first and second stage of education). Taking into
account the information on psychological and pedagogical preparation in both fields
of study, it would be advisable to include the issues related to conducting classes
with children at a younger school age in the AWF (the Academy of Physical Education) study programs. The participation in didactic classes in psychology enables the
students of the University of Physical Education to acquire basic competences and
qualifications that enable psychological means to influence the physical education
process. They learn the basic concepts and psychosocial mechanisms related to health
and its protection. The preparation in the substantive scope for teaching the first
subject (conducting classes) includes arming the University of Physical Education
students with knowledge in the field of physical, chemical and biological basis of
physical culture sciences. The student acquires the substantive knowledge necessary
to conduct physical education classes.
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Table. 4. The number of didactic hours in general pedagogical subjects

Source: the study of authors.
Table 5. A group of subjects preparing teachers in the substantive field
Group of subjects preparing in the substantive field
Faculty of physical education

Faculty of pedagogy

methodology of physical education
theory of physical education
anatomy
biology
biochemistry

theory and methodology of elementary
education
Polish language education
mathematical education
environmental education
information technology

physiology
anthropomotorics
biomechanics
vocal pedagogy
first aid

technical education
musical education
art education
physical education with health education

Source: the study of authors.
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In the direct confrontation of the above plans it can be seen that the future graduate of the Academy of Physical Education will be characterized by a higher level of
preparation (theoretical and practical one) for physical education, because the number of hours allocated to the implementation of the content from physical education
is much greater than in the faculty of pedagogy. The younger school period is essential for child’s physical development. It is a particularly dynamic stage of physical and
motor development. In order for this time to be well used for the development of
a child, the person responsible for the implementation of physical education should
know the natural physical needs of the pupils. It is also a moment of intense development of psychological dispositions, an increase in cognitive activity and a period
of the highest sensibility to educational influences. Is a graduate of the Academy of
Physical Education competent to develop elementary motor skills within junior class
students? The analysis of the number of hours and content intended for the implementation in this block clearly indicates that the graduates possess qualifications to
conduct the physical education process.
Table 6. A group of subjects preparing in the didactic field
Group of subjects preparing in the didactic field
Faculty of physical education

Faculty of pedagogy

general didactics
methodology of remedial exercises
theory and methodology of athletics
theory and methodology of swimming
theory and methodology of gymnastics
theory and methodology of handball
theory and methodology of football
theory and methodology of volleyball
rhythmics and dancing
movement games and activities
health education

general didactics
methodology of early school education
methodology of Polish language education
methodology of mathematical education
methodology of environmental education
methodology of Information Technology
methodology of technical education
methodology of musical education
methodology of art education
methodology of physical education and
health education
theory and methodology of games
rhythmics
movement games and activities

Source: the study of authors.

The group of subjects preparing in the field of didactics to teach physical education is aimed at arming the Academy of Physical Education students with basic skills
in teaching methodology and techniques of performing various sports disciplines,
various forms of physical activity at the preschool educational stage and at the first
and second educational stage.
Juxtaposition of hours devoted to the implementation of methodological content
in the field of physical and health education presents a large difference that is in favor
of the Academy of Physical Education students. The depiction of this phenomenon
is, inter alia, the opinion of the examined by Skrzydlewski (2002) teachers and pri-
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mary school students, who reported the fact that the subject of physical education
methodology was poorly implemented, suggesting its marginal treatment.
The analysis of the study plans shows that the particular universities in a fairly
diverse way have adapted to individual groups of classes in the field of preparing candidates for the teaching profession. The number of subjects and hours is determined
by many factors. First of all, the specificity of the subject, which will be conducted by
the student after graduation, has a big impact. Methodological and didactic content
portrays professional skills that are typical for the study fields.
Every parent of a student standing at the doorstep of school education would like
his child’s teacher to be someone special, a model of behavior, someone perfect. The
results of own research carried out in 2015 in Siedlce (Gutkowska-Wyrzykowska,
2017) may also be interesting in this respect. The study involved 12 primary schools,
including 129 students, 135 parents, 121 teachers of early childhood education,
96 physical education teachers, 12 head teachers of these schools and 2 methodical
consultants. The research shows that nearly 81.0% of parents thought the physical
education teacher was the right person to conduct the process of physical education
at the first stage of education. Only 26 parents (19.0%) were of a different opinion,
indicating the teacher of the early education stage. The research shows that for most
parents it is important that the physical education process is led by a specially qualified teacher who knows the physical needs and capabilities of children at a younger
school age. Referring to the opinion of the respondents: physical education is important in the development of the young body, and hence should be supervised by
someone who has the appropriate methodical and practical knowledge and passion
for sport. The parents point out that “there is nobody that knows and is able to do
everything” – there should be a teacher of an adequate specialisation. Only a small
number of parents indicated an early childhood teacher as a person who should be
responsible for conducting the physical education process at the first stage of education. The parents believed that the most important feature of the person implementing the physical education is to be a sports animator, a specialist and a competent
expert in the physical culture. Quite important are such features as: efficiency in
acting and being athletic. The analysis of the conducted research clearly indicates
that parents expect the teacher to be fully professional, even perfect, in performing
such an important role as creating a child’s attitude towards physical activity. The
parents, being aware that the teacher’s performance is guarantee of the effectiveness
of the physical education process, they indicated the features of the professional.
Similarly, according to the surveyed majority of physical education teachers, they
have the most appropriate qualifications for conducting physical education classes
at the level of early school education. In addition, physical fitness and knowledge of
the methodology of the subject speak in favour of the teacher of physical education.
Nearly 92% of the surveyed physical education teachers recognized themselves –
a graduate of the Academy of Physical Education as a person who should deal with
conducting the physical education process at the first stage of education. Only eight
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people were of a different opinion. They justified their indications with appropriate
preparation for the implementation of this process. They suggested that as specialists
they are able to quickly detect students’ learning defects because they know the child’s
anatomy and are able to diagnose physical development. In case of any irregularities
they know the ways to proceed. The respondents claimed that early school teachers
have so many responsibilities related to educating and bringing up their pupils on so
many levels that they lack energy to prepare and conduct physical education classes.
They are convinced that they have better substantive preparation to implement this
subject than the teacher of the first stage of education. A similar opinion was expressed during the expert interview by the methodological consultants who are also
the practitioners in the field of physical education (they teach physical education in
schools). A teacher who teaches at the first stage of education plays a key role in the
child’s education. It is largely the child’s success in his school career that depends on
the teacher’s work. “Never again does the teacher play such an important role in the
development of the student’s personality and is no longer a significant authority for
him as at this stage of education” (Żegnałek, 2008, p. 431). That is why the image of
the teacher is very important.
The research results presented above, clearly contrast with the statements of the
students, the early school education teachers and the school head teachers. In the
vast majority (91.0%), the pupils were in favor of having physical education classes
conducted by their educator. Only 9.0% of pupils wanted physical education classes
to be conducted by a physical education teacher. They were boys who additionally
took part in specialized gymnastics classes and in football training sessions conducted by these teachers. The teachers of the early school education had similar views.
In the opinion of 87% of them, the person responsible for conducting the physical
education process at the early childhood education stage should be an integrated
education teacher. Only 13% were of the opinion that the graduate of the Academy
of Physical Education was the best prepared to carry out this process. Also the school
head teachers in which the research was conducted unanimously indicated early education teachers as persons implementing physical education and they claimed that
these teachers are very good at it. They know the class team well, thanks to which
there is a mutual acceptance between the teacher and the student, as well as trust.
In the opinion of the head teachers, the students feel good in the presence of their
educators, which guarantees a good atmosphere for learning new skills. The head
teachers were of the opinion that early education teachers have a good formal preparation for the implementation of this process.
Kurzak (2009) notes that formal preparation for conducting the physical education process does not always involve having the required pedagogical skills or theoretical knowledge.
According to the core curriculum, the first stage of education covering grades I-III
of the primary school is implemented in the form of integrated education. Pursuant
to the provisions of the Regulation on the core curriculum of general education in
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the particular types of schools in junior grades of primary school, the education of
children is entrusted to one teacher. However, this document allows teachers of other
specialisations to be included in the process. Therefore, physical education classes at
this stage may be conducted by a physical education teacher. The decision to entrust
a graduate of the faculty of physical education to conduct physical education classes
belongs to the school head teacher (Dz.U. 2004 Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
The graduates of the physical education academy are very well prepared specialists
to conduct physical education classes at the early school education stage, but too
demanding for the students at this stage of education. These teachers can direct physical education of younger children, provided that they are better prepared from the
direction of methodology of the early school education by universities. Summing up
the previous considerations, one can come to the conclusion that the ideal creator of
school physical culture in grades I-III would be an empathic professional who knows
the child’s level of mental development.
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PREPARATION OF TEACHERS FOR TEACHING PHYSICAL
EDUCATION AT FIRST EDUCATIONAL STAGE

Keywords: teacher training, the qualification standard, education standard, physical education
Abstract: The way PE in early education is regarded seems concerning. Many of those examining the phenomenon have raised the questions: are integrated education teachers sufficiently prepared for teaching PE? Or perhaps PE at this particular stage ought to be handled by
PE teachers only? Analysis of the research of many authors (including own research) indicates
that physical education graduates are very well prepared specialists, but too demanding for
students at this stage of education. However, school principals very rarely entrust them with
conducting physical education classes in grades 1-3 of primary school, because in their opinion, teachers of early school education perform them well.
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PRZYGOTOWANIE NAUCZYCIELI WYCHOWANIA
FIZYCZNEGO DO PROWADZENIA WYCHOWANIA
FIZYCZNEGO NA PIERWSZYM ETAPIE EDUKACYJNYM

Słowa kluczowe: kształcenie nauczycieli, kwalifikacje, standardy edukacyjne, edukacja fizyczna
Streszczenie: Sposób, w jaki postrzegane jest szkolne wychowanie fizyczne na etapie edukacji
wczesnoszkolnej, wzbudza zaniepokojenie. Wiele osób podejmujących tę problematykę zadawało sobie pytanie: czy nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej są wystarczająco przygotowani
do realizacji procesu wychowania fizycznego? A może lekcje wychowania fizycznego na tym
etapie edukacji powinni prowadzić nauczyciele wychowania fizycznego? Analiza badań wielu
autorów (w tym również badań własnych) wskazuje, iż absolwenci wychowania fizycznego
to osoby bardzo dobrze przygotowane specjalistycznie, lecz zbyt wymagające dla uczniów na
tym etapie edukacji. Jednak dyrektorzy szkół bardzo rzadko powierzają im prowadzenie zajęć
z wychowania fizycznego w klasach I-III szkoły podstawowej, gdyż ich zdaniem dobrze je
realizują nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Mateusz Ostalak*

THE ROLE OF EMOTIONS, MNEMONIC
TECHNIQUES, AND MEMORY IN DEVELOPING
CHILDREN’S L2 SKILLS
INTRODUCTION

T

he main idea of this article is to present the role of emotions, mnemonic techniques, and memory in developing children’s L2 skills. It is a well-known fact
that developing L2 skills is essential in improving language competence. Nowadays,
more and more learners have problems with learning new vocabulary or grammatical rules. It is typical of primary school children who are not able to create their
own learning strategies which could be extremely useful in organizing their process
of learning. Problems with developing L2 skills are associated not only with lack of
proper techniques but also with other factors such as personality, gender or even socio-psychological factors (e.g. motivation, attitude). For these reasons, this article explains why developing L2 skills is strictly connected with different types of memory
which we possess, and which influence the way we learn and gain new information.
Depending on the task and situation we use various kinds of memories, which either
help us to store information for a longer or a shorter period of time or enable us to
use different cognitive and metacognitive techniques which are essential in improving L2 skills. A typical example of such techniques are mnemonic devices which help
our brain to understand difficult words more easily. This article also explains why
emotions and feelings which we experience during studying contribute to the way
we learn and organize our own process of learning. Finally, some conclusions from
case study have been included here to show how emotions, mnemonic techniques,
and memory contribute to developing children’s L2 skills.

DEFINITIONS OF MEMORY
Salkind (2002) states that memory is an inseparable part of children’s daily routines.
It is involved in everyday activities such as brushing teeth or eating breakfast, it is
*
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present in some actions demanding effort such as learning for a test or doing homework, and it can also be noticeable in some emotional situations such as crying or
expressing happiness. Salkind is of the opinion that memory is extremely important
in developing L2 skills among children due to the fact that it is shaped throughout
their whole life. Memory helps them to acquire various sounds and sights from the
environment, which explains the phenomenon why children very often try to imitate dogs’ barking or cats’ meowing.
Gass and Salinker (2008) are of the belief that memory is used mostly to store
and process information, which we gather systematically. They claim that memory
helps children to develop their cognitive skills and abstract thinking. It is obvious
that during early stages such as sensory-motor or presentational, children are not
able to use these two concepts in practice and they need more time to develop them
fully. Cook (2008), however, states that by means of using memory, children are
able to store as many aspects of language as possible and retrieve them rapidly. She
is of the opinion that memory can be compared to structure, which is getting bigger
and bigger over time. The more children use it, the more capacious it becomes and
the more information can be stored there. Cook also claims that a well-developed
memory enables children to retrieve information, which they had gained before. It
is good to mention that this feature of memory is very important during the time of
developing their L2 skills. Only by systematic revisions and repetitions are children
able to improve their language and achieve more effective results of their learning.

TYPES OF MEMORY
According to Baddeley and Kopelman (2002), implicit memory is one of two major
subdivisions of long-term memory which can be defined as a kind of storehouse of
all experience, information, moments, events, actions, skills, words, and even categories. In contrast to explicit memory, implicit memory does not require from us
conscious thinking. Very often this type of memory is called non-declarative, unconscious or automatic. It means that we can perform various activities without thinking
about them. We do not have to wonder how to perform tasks such as walking or
riding a bike because it is our “how to” knowledge. The type of memory which is
responsible for recollection of how to do things is called procedural memory. Procedural memory is based mostly on using objects or movements of the body. These
skills are acquired through repetition and practice. The more we practice them, the
faster they are embedded in our brain. Once learned, allow us to perform actions
more or less automatically.
Baddeley and Kopelman (2002) state that another feature of implicit memory is
priming. If we hear something more often, our brain is able to recall it more quickly
than other things which we hear less frequently. For example, if a child is supposed
to name a domestic animal that starts with the letter “c,” he or she would probably
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answer cat, rather than cow or cock due to the fact that he or she hears about cats
more often. Benson and Haith (2009) claim that explicit memory, in comparison
to implicit memory, is often defined as declarative memory which means that the
individual has to make a conscious effort in order to recover information, facts or
events from the past. Explicit memory enables us to make various associations which
are extremely useful in developing L2 skills. Eloff and Ebersöhn (2004) are of the
opinion that episodic memory is one of the types of explicit memory which has an
autobiographical function. It means that it helps us to record past events, which are
based on our own personal experience. The way we record all events depends mostly
on us. For example, instead of using flashcards which illustrate some landscapes or
nature, it is better to go for a walk with a child and show him things which are in the
surrounding. Only by evoking certain emotions and feelings, will children be able to
understand things better. Undoubtedly, such a walk or a short trip will be embedded
in their minds for a longer period of time.
According to Benson and Haith (2009), sensory memory is a part of short-term
memory, which recalls information being processed at one particular moment. This
kind of memory enables us to perceive some information from the environment
through five senses of sight, hearing, smell, taste, and touch. The stimulus which is
detected by our senses can be either perceived and stored in our sensory memory or
ignored. In both cases, we cannot decide about it due to the fact that it is outside of
conscious control. Sensory memory can become very helpful the moment we start
to develop L2 skills. For instance, by means of using multi-sensory teaching when
working with children, we can achieve more effective results. When we are about to
introduce some names of fruits or vegetables, it is wise to bring some real objects,
which children can touch, smell or even taste. When playing with them, children
will be able to describe their shape, color or even make some other associations with
places where we can grow them or with people who sell them. Such a multi-sensory
teaching will help us to make our lesson more interesting and develop all possible
L2 skills. Sensory memory which is responsible for a visual domain is called iconic
memory, whereas memory for sounds is called echoic memory.
One cannot forget about metamemory, which plays a very important role in developing L2 skills. According to Dunlosky and Bjork (2008), metamemory refers to
our personal knowledge about memory itself, its abilities, regulation, and some effective memory strategies which can be used to improve our knowledge. Cook (2008) is
of the belief that there is a strong correlation between metamemory and learning due
to the fact that metamemory enables us to use various cognitive and metacognitive
factors depending on the tasks, for example during solving out problems or dealing
with some abstract tasks. Depending on whether we are visual or auditory learners,
we can choose the most suitable learning strategies and adjust them to our learning
process. Visual learners will base on some pictures, images, using colorful marks, and
draw various schemata, whereas auditory learners will use songs, podcasts or even
some records to make their learning more effective.
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Gass and Salinker (2008) point out that metamemory has also evaluating function. It means that it helps us to decide which information is crucial for us and
which not. Obviously, people learn a lot and day by day they gain new information,
which comes from various sources. In practice, it looks a bit different because not
everything what we gain has practical implications. This is the reason why we use
this feature of memory to make a distinction between aspects of knowledge which
are essential and can be used more often and to make a clear decision whether those
new aspects are consistent or inconsistent with our prior knowledge. Nunan (1991)
emphasizes one more crucial feature of metamemory which is typical of adults and
more problematic for children. Metamemory enables us to control our own process
of learning. We are fully aware of the fact whether we are making progress or not and
whether there is still much to acquire. We are also able to state whether the level of
our knowledge is already sufficient or not. Very often children are not aware of their
current level of knowledge or their progress. This is the reason why teaching children
is more demanding and it requires from us much more effort and energy. We, as the
teachers, are responsible to take control over their process of learning and predict
potential results which can be the final effects of their work.

MNEMONIC DEVICES AND THEIR IMPLICATIONS
A crucial point that Devanand (2001) makes is that mnemonic devices are techniques which enable learners to remember more difficult aspects of language in a way
that is much easier for them. Mnemonic techniques can be useful both for learning
new vocabulary and grammatical rules. It is believed that learning by heart is very
time consuming and very often not effective owing to the fact that we forget most
information in a very short period. To change this situation for better, it is wise to use
some techniques, which will be both pleasurable and helpful in developing L2 skills.
As it was mentioned above, we possess lots of different types of memory and each
of them has their own responsibilities. All of them contribute to the way we learn,
gain more information, and achieve success. Our brain works more effectively when
it receives various stimuli such as images, colors, smells, tastes, touches, sounds, and
even emotions. The more often we use them, the better for our brain. The frequency
of using them depends mostly on activities, which we perform during learning. The
first mnemonic device concerns using different colors and shapes. Using this technique might be beneficial for children who are visual learners and who remember
much more through observing and making associations. By means of associations,
children are able to connect two or even more inconsistent elements, which normally would be too difficult to remember. Introducing various colors and shapes when
teaching new words will enable them to acquire these words more successfully and
effectively. The following two examples have been implemented during my teaching:
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1. A small, grey cat jumped on the big green table. Two mnemonic techniques
can be used in this example. First of all, we can change the font color from
black to grey the moment we use word “grey” and from black to green when
we introduce word “green.” Second of all, we can also change the font size
from 12 to 8 in the word “small” to make it as small as possible, and from
12 to 19 in the word “big” to make it even bigger. By using this technique,
children who see such a sentence will easily associate the name of colors with
their real hues and the name of sizes together with their real magnitude.
2. Underline italicized bold red words. Words such as “underline,” “italicized”
or “bold” do not really exist in children’s lexicon, which means that they
are unknown to them. It also would be too difficult to learn them taking
into consideration the fact that the real meaning of these words can be too
abstract for them. However, it is commonly known that children are more
and more familiar with using modern technology, which can be very useful
during the process of learning. That is why, in this example, it is advisable to
underline the word “underline,” italicize the word “italicized,” bold the word
“bold,” and change the font color from black to red in the word “red.” Only
by showing them the real meaning of “being underline” or “being italicized,”
will they be able to make new associations and remember these words longer
than by learning them by heart without any visualization.*

EMOTIONS AND THEIR ROLES
Evans (2001) distinguishes emotions which are called “basic” and “higher cognitive.” Feelings such as joy, distress, anger, fear, surprise, and disgust belong to the
first group, whereas love, guilt, shame, embarrassment, pride, envy, and jealousy to
the second group. The first group of emotions is innate and universal, they are not
learned by people and they exist in our brain since we are born. When it comes to
the second group of emotions, they need much more time to be fully developed and
they usually last for a longer period of time.
Gerrig and Zimbardo (2002) are of the opinion that emotions shape a successful
learning process. Not only do children have to see a certain goal of their learning, but
they also must be encouraged in performing a particular task. This is the reason why
we should motivate them and make their process of learning as effective as possible.
Apart from pleasurable games and songs, we should create a nice atmosphere and
show a very positive attitude towards their personalities and working with them. The
better conditions of working we create and the more verified tasks we introduce, the
more positive attitude will be established between young learners and their teacher.
* Due to some editorial restrictions, these two examples must be in a Times New Roman font in
12pt and in black font color, without any further changes concerning the size or the color of the words.
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Unfortunately, too high level of stress and lack of proper conditions of learning
may contribute to the appearance of anxiety, which can affect both children and
teenagers (Zybert, 2012). Solving out the problem of anxiety and fear may turn out
unsuccessful without considering feelings and emotions involved. Defining foreign
language anxiety is difficult due to the fact that each of us interprets it in various
ways. Very often it is purely subjective and it is strictly connected with our autonomic nervous system, which is responsible for all processes which are present in
our brain.
Barkley (2010) states that the way the learner perceives given materials during
classes depends on the atmosphere which is present at that time. A positive attitude
of the teacher towards the students facilitates their progress and makes that they are
more open-minded and willing to take an active part in the lesson. On the other
hand, should the students notice that there is too much tension, they will try to
isolate from their teacher; consequently, the effects of learning will be unsuccessful.
There are both internal and external factors responsible for evoking foreign language
anxiety. Internal factors are those which are inside us. They are strictly linked with
our feelings, emotions, experience, mood, and personality. External are those which
come from the environment, for example the necessity of speaking in a foreign language in front of other classmates, comparing our attitude with other students’ attitude, relation with the teacher and with other students, unexpected tests, feedback
given by the teacher (Ellis, 1985).

THE STUDY AND DATA ANALYSIS
The participants of this case study were two primary school children (a boy and
a girl at the age of 8) from the primary school in Bolesław. Both of them were in
the second grade class of primary school and their proficiency level of English was
elementary. During two months, eight private tuitions lasting 60 minutes were devoted to a very detailed observation and the analysis of their behavior while they were
performing two particular tasks. Regular meetings took place on Tuesdays at 4:30
pm with a boy and on Saturday at 4:30 pm with a girl. The same hour of private
lessons was chosen in order to avoid discrepancies in children’s moods and attitude.
They both had different personal traits – the girl was more extroverted, talkative, and
open-minded whereas the boy was more introverted, shy, and close-minded.
The main goal of the first task during each meeting was to improve listening and
speaking skills by means of listening to the songs and singing them aloud. Every
week different songs were chosen and they were played twice. The main hypotheses
stated before conducting the analysis were the following: The girl who is characterized as being more extroverted and open-minded will be more eager to sing
the songs rather than the boy who is more introverted and close-minded and
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the task will evoke emotions typical of the general character of both children.
Results from careful observations are presented in the table below:
Tab. 1. The boy and the girl’s attitude towards the first given task.
The boy
1.
2.
3.
4.
•
•
•
•
•
•

showed a great willingness to listen
to the songs and sing them over
and over again without hesitation
made an attempt to sing them
was focused on the lyrics of the
songs
Observed emotions:
happiness
excitement
pride
curiosity
engagement
joy

The girl
1.
2.
3.
4.
•
•
•
•
•
•

was bored after listening to the
songs twice
did not want to make an attempt
to sing them again
was not focused too much on the
lyrics of the songs
Observed emotions:
boredom
lack of enthusiasm
apathy
disgust
embarrassment
confusion

Source: study of author.

Taking into consideration these observations and two hypotheses, one can notice
that more introverted boy seemed to be more open-minded and relaxed while he was
listening to the songs and singing them, whereas more extroverted girl turned out to
be more skeptical and distanced. Such emotions and feelings were observed not only
during the first meeting but also during following classes despite the fact that songs
varied. The task may have been too simple for the girl who was more ambitious and
had expected something more creative, challenging, and extraordinary. However, it
seemed to be optimal for a boy who did not have such high expectations. It can be
deduced that listening to the songs and singing them, later on, is not girl’s favorite
tasks. It must also be stated that the task-evoked emotions, which were not necessarily typical of the general character of both children. These songs may not have fully
satisfied girl’s expectations connected with this particular lesson. It can be the reason
why emotions such as boredom, apathy, and lack of enthusiasm appeared during this
task. The boy was curious about new songs, he was proud that he can sing them later
on and what is the most important – he was engaged in the activity. It can be stated
that echoic memory is developed better in the boy’s case. It may be the reason why
he enjoyed listening to the songs and singing them over and over again. The boy can
also be an auditory learner who pays more attention to sounds and music.
The main goal of the second task during each meeting was to improve speaking by
means of revising vocabulary covered during private classes. For instance, both kids
were supposed to give the name of some words after hearing some hints, e.g.:
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•

give me the name of the fruit which has two different vowels: ORANGE;

• give me the name of the color which does not contain letter “p”: BLUE.
Two hypotheses had been stated before conducting the analysis: short-term and
long-term memory will have a significant influence on revising vocabulary from
previous classes and potential difficulties which may appear can have a bad influence on doing a particular task.
Tab. 2. The boy and the girl’s attitude towards the second given task.
The boy
1.

2.
3.
4.
5.

had some difficulties to recall
words from previous lessons (he
needed around 1 minute to recall a simple word)
could not concentrate on a task
and was distracted
got tired after first five minutes
did not show much excitement
during this game but did not
want to give up
lots of repetitions were needed

The girl
1.

2.
3.
4.
5.

did not have any difficulties in recalling words from previous lessons (she
needed no more than 10 seconds to
recall a specific word)
could easily concentrate on a task
did not get tired at all
showed excitement and joy during
this game and wanted to play it over
and over again
it was enough to repeat each word
just one time

Source: study of author.

These observations lead us to the conclusion that short-term and long-term
memory had a significant influence on performing this task. Words which appeared
during previous classes were not fully acquired by the boy who had some difficulties
in recalling them. Lack of a proper revision and repetition at home also contributed
to these problems. These words could have been stored in short-term memory and
later on forgotten. The boy admitted that he did not revise them at all at home in
comparison to the girl who spent some time on learning them. Despite some problems and negative emotions which occurred while the boy was doing this task, he
did not want to give up and he was putting much effort to complete the task. He
was motivated and self-determined, which is quite important in learning foreign
languages. More challenging task satisfied the girl and evoked better emotions than
previous one. She admitted that this task was much more interesting and finally
she could do something more productive. She was full of energy and willingness to
perform this activity and later on she was willing to do even more exercises similar
to this one.
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PRACTICAL IMPLICATIONS
Working with children and developing their L2 skills can be troublesome in some
cases. Taking into consideration differences in gender, age, level of English or even
some personal factors, it is wise to remember about some practical implications
which can be useful and helpful when we want to improve the effectiveness of learning. First of all, we need to remember about small warm-ups before starting our
lesson. This technique enables us to make our learners more relaxed, create less tense
atmosphere, and check the knowledge of our students in the form of games or some
songs. Second of all, lots of revisions and repetitions must be implemented. It is crucial to revise vocabulary and grammar from previous classes due to the fact that the
most important information will be stored in their long-term memory.
Third of all, we ought to avoid tasks which can evoke negative emotions and may
have a bad influence on learning English. If we know our learners’ personalities,
we should choose only these tasks which will be pleasurable for them. Introducing
a great variety of activities which develop all possible language skills is essential for
a successful learning. It is commonly known that children have a very short attention span and they can lose their enthusiasm very easily. By means of these verified
exercises, we will be able to increase interest among children and make our lessons
more exciting. Finally, we need to remember that both receptive skills are of the same
importance as productive skills but still, more emphasis should be put on tasks and
activities which require from children engagement and effort.

CONCLUSIONS
Taking into consideration the background which has been provided in this article
together with some observations from the study, it must be stated that developing
L2 skills among children is quite complex and many interrelated factors contribute
to this process. As it has been observed in the study, different types of memory determine how fast and accurately they gain new information. Moreover, emotions,
and feelings which are evoked during particular tasks contribute to establishing an
attitude, which is either positive and helps them to learn new materials and organize
their own process of learning or negative which may result in anxiety towards learning a foreign language. However, it must be stated that potential difficulties, which
may appear, do not have to necessary discourage children from making an attempt
to complete the task. Apart from it, we need to remember that there are many ways
which can be used in order to enhance the effectiveness of improving L2 skills among
children. Mnemonic techniques, constant repetitions, and revisions, transferring information from short-term to long-term memory and evoking positive emotions will
finally result in increasing their language competence and performance.
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THE ROLE OF EMOTIONS, MNEMONIC TECHNIQUES,
AND MEMORY IN DEVELOPING CHILDREN’S L2 SKILLS

Keywords: emotions, memory, mnemonic techniques, language skills
Abstract: The paper aims to present the correlation between developing L2 skills and the
role of emotions, mnemonic techniques, and memory. The paper concerns the explanation
of the concept of memory seen from different perspectives, definition of mnemonic techniques together with some vivid examples, and the notion of emotions. The present article
presents also findings of the case study conducted between two primary school children
during private classes of English. The author of the study wants to verify what sort of practical activities evoke particular emotions and which factors may have a significant influence
on developing L2 skills such as listening and speaking. Final results are presented in the
form of tables together with extended descriptions. This paper also includes some practical
implications which can be used when working with children and which may help to cope
with negative emotions.

ROLA EMOCJI, TECHNIK MNEMONICZNYCH ORAZ
PAMIĘCI W ROZWIJANIU ZDOLNOŚCI JĘZYKOWYCH
DRUGIEGO JĘZYKA U DZIECI

Słowa kluczowe: emocje, pamięć, techniki mnemoniczne, umiejętności językowe
Streszczenie: Głównym celem artykułu jest ukazanie powiązania pomiędzy rozwijaniem
zdolności językowych drugiego języka a rolą emocji, technik mnemonicznych oraz pamięci.
Artykuł zawiera wyjaśnienie definicji pamięci, która jest rozpatrywana z różnych perspektyw,
a także technik mnemonicznych oraz emocji. Oprócz części teoretycznej w artykule znajduje
się analiza studium przypadku, która została przeprowadzona w ramach badań potrzebnych
do artykułu. Studium przypadku dotyczy dwóch uczniów szkoły podstawowej. Głównym
zadaniem autora artykułu było sprawdzenie, które ćwiczenia wywołują konkretne emocje
i jakie inne czynniki wpływają na rozwój zdolności językowych w zakresie drugiego języka.
W artykule znajdują się także praktyczne wskazówki, które mogą okazać się użyteczne podczas pracy w dziećmi.

Danuta Szeligiewicz-Urban*

BENEFITS AND THREATS RESULTING
FROM THE USE OF CYBERSPACE
BY CHILDREN OF EARLY SCHOOL AGE
BY WAY OF INTRODUCTION

T

he cyberspace is a new socio-educational reality that is a unique opportunity
and at the same time a threat and a great challenge for the young generation.
Huge technological development can be seen in the field of telecommunications.
There are more and more possibilities and ways of communicating at a distance. The
intention of using these means is to serve man is to improve and speed up the flow
of information and strengthen the relationship between people. And how it happens
today, everyone can see and hear.

SIGN OF THE TIME – CYBERWORLD IS THE NEW REALITY
The times in which we lived were a period of constant social changes and enormous
progress in the world of technology and electronics. Nowadays mass media are the
dominant source of shaping the individual imagination of millions of recipients.
Children and adolescents at adolescent age are obviously most susceptible to such
interactions. However, it is the influence of the media on the younger age group
that one wants to focus their attention on. There is nothing strange about the fact
that in the era of television, computer and internet, the media dominated our lives,
occupying almost every space. These media have become a companion during work,
learning and spending free time.
In other words, adults, children, and adolescents spend their free time today differently than yesterday. “For a student’s free time, one should consider such a time
that remains after completing school and home duties, in which he or she can perform activities according to his or her preference for leisure, entertainment and satisfying his or her own interests” (Domańska, Felisiak, 1967, p. 27). Such a term is not
broad enough, because the larger living space in today’s development of free time for
*
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children and youth are the media mentioned earlier. Free time for children differs
from the time of free youth and adults, mainly because it is longer, is characterized
by less varied forms and place of spending, a greater share of passive rest (Przecławski,
1978, p. 23). Therefore, also as adults and, above all, parents spend significantly less
time with children, they spend part of their free time in front of the TV, computer,
mobile phone, tablet or on the internet.
Today it is difficult to imagine life without a computer and the internet. The fact is
that the speed of information transfer limits our direct interpersonal contacts, which
were the basis of social interpersonal contacts in old times. Now we are conditioned
by other interactions – we have become an information society. Mass media are used
to quickly convey information to a wide audience, and communication and information has become the foundation of modern society.
This fact is connected with social and emotional problems of our youngest media
recipients. The internal factors include the problems of children and young people
with their own personality because young people experience a sense of being lost,
looking for the sense of belonging. They often look for help over the internet and feel
emotional tensions and are distrustful or, on the contrary, too trusting of strangers
on the internet. After all, almost everyone including an adult person when they have
problems, with which they cannot cope with, they look for help in the network also
– the more that it can be found there quickly. In the real world, finding people to
whom we gain trust is much more difficult.
The influence of the family, school and peer environment are also factors conditioning the behaviour of the young generation. The basic and first educational environment is the family, and the child develops from an early age, shapes its psyche and
behaviour in the family. Therefore, it is from the behaviours acquired in the family
community that the child takes patterns, this also applies to the way of spending free
time. Assuming schematically that parents, siblings spend their free time using the
media – this child will also adopt a way of spending free time – the most common
way to follow.
In every lifetime, the needs have the strongest influence on the direction of looks,
interests, thoughts, and feelings. Occasional failure to meet a need causes only temporary changes in the behaviour of the child without causing serious consequences, and may even have a positive meaning. However, the constant failure to meet
the needs, whether biological or psychological, blocking them, strong and repetitive
states of frustration can have a very significant negative impact on the development
of the child’s personality. The child’s response to the unmet needs, the impact on its
development, depends on which of its needs is unsatisfied – what place it occupies
in the hierarchy of needs. This reaction also depends on the child’s immunity, which
depends, among other things, on their individual characteristics and previous experiences. It also depends with age of the child and the level of psychological maturity
achieved. Thus, the consequences of permanently failing to meet basic psychophys-
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ical needs are not the same for all children. They may be internal (internal conflicts)
and external (Przetacznikowa, Włodarski, 1994, p. 115).
Internal conflicts will arise when satisfying one’s needs precludes the satisfaction
of others, when the way the individual satisfies his needs will be inconsistent with
the expectations of its external environment, which causes the individual to feel
discomfort. A sense of loneliness is unpleasant for a child. It is usually accompanied
by discomfort, anxiety and fear. Lack of ties with a close person gives rise to a sense
of danger that has a destructive effect on the child’s psyche. The immediate effect of
loneliness can be various negative behaviours and reactions of the child. When dealing with an adult, it begins to manifest disturbing emotional instability, increased
stubbornness, negativity, a tendency to rebel, vagrancy, escapes, violence, explosiveness in contacts with peers. Often, it becomes jealous, aggressive. All this leads to the
rejection of the child by the environment. It becomes lonely not only in the family
but also in kindergarten or school (Maciaszkowa, 1977, p. 93).
The unmet need for love and belonging affects negatively the development of the
child’s personality, in particular, the emotional sphere, but also the development of
speech, the manner of behaviour, the ability to communicate with the environment,
the learning outcomes. Satisfying every child’s needs is not possible due to objective
obstacles, and also because we are preparing the child for future independent living
(Gordon, 2007).
The school, next to the family, is one of the basic social environments in which
there is a process of upbringing. The emotional sphere is shaped in the relations between the teacher and the child and the children themselves. The quality of these relationships has a huge impact on the child. The peer environment also influences the
child’s development. Through contact with peers, he acquires social skills. It happens
that they take so-called bad and good examples of behaviours, often taken or copied
from the internet. There, on the internet forums they communicate most often and
there they usually experience success or failure, and depending on the environment
from which their peers come, their common worldview is shaped.

MODERN MEDIA –
A CHANCE FOR DEVELOPMENT OR A THREAT?
The problem of media functioning is extremely important for many scientific disciplines, especially those dealing with the study of social phenomena and is a tool
of social influence. The media aims to inform, educate and provide entertainment,
and in addition, their various mechanisms have a huge impact on people, and the
effects vary. The cyberspace is a new social and educational reality that is a unique
opportunity, a threat and a great challenge for the young generation. It is up to us
adults how children will benefit from a new environment of life and learning. We are
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in a sense responsible for all activities on the network because it is WE who creates
both the access to the media and the threats that flow from them. Children are particularly susceptible to these influences, as the media gradually and insidiously shape
thinking, form opinions and influence specific behaviour.
The media do not directly guide our behaviour, but provide us with ready action
scenarios that often translate into real actions of children and young people. It happens that they sink into our consciousness and are present all the time, and then come
back to us in a new form. This applies to both children and adults who are in daily
contact with the ubiquitous media. Children are susceptible to influence, especially
on the above influences. Mass media are an element of the human environment,
which, according to W. Okoń, is “a relatively permanent set of elements of the human
environment, important for his life and health, groups and other human communities that cause human activity and influence his behaviour” (Okoń, 2007, p. 413).

MODERN WAYS OF INTERACTING THROUGH THE MEDIA
In the modern world, media use is the most common form of entertainment and
leisure time. As a result of this constant impact on everyday life, the media is an
important and constantly growing sector of collective and public life. Mass media
are a way to create, collect and publicly present cultural and social values. These are
modern ways of influencing children, manipulating and suggested solutions with the
low involvement of family potential.
Significant changes have taken place in broadly understood culture. The written
word has lost its value, and this tendency is noticeable, inter alia, in the expansion
of the internet, television, visual advertising as well as the spread of television and
computer games. The media appear in this system in a dual role, as part of the physical and social environment: a newspaper, a magazine, a television, a computer, or
a component of the psychosocial environment, that is, a symbolic existence that is
a relay of customs, traditions and culture. Mass media is the main means of transmission and source of information necessary for the functioning of every human being
in social life. When we look at how the communication system has changed, we can
see that the metamorphosis of the previous mass media is systematically taking place.
Television is no longer at the top of the media pyramid, let alone the press – it has
been replaced by the internet and a mobile phone or tablet as the most accessible
and available source of knowledge about everything and everyone. There has been
a kind of metamorphosis and a certain replacement of sources of knowledge: from
a book and a magazine, and perhaps from a direct interpersonal relation to ubiquitous computers, cell phones, and the internet.
The basic possibilities of the media do not exhaust the possibilities of their versatile application, and the diversity of them will be the greater the more diverse the
intentions of the broadcaster and the expectations and reactions of the recipients to
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the sent message of information. Changing ways of social communication do not go
out of use, but they evolve and adapt to current standards. The division into time
periods in terms of communication does not mean that novelties displace the earlier
forms, the media accumulate. In the age of computers, the internet, and mobile
phones, we still use the “living word” (Globan-Klas, 2005, p. 28). One has to admit,
however, that it is less and less.

THREE AREAS OF THE MEDIA AND THEIR VOLATILITY
In communicating, three media areas are distinguished and perceived as determinants: communication (i.e. interpersonal communication – conversation, including
telephone conversation, broadcasting (i.e. communication – a show, a spectacle, and
mass media, i.e. radio and television), and documentation – writing and printing,
and hence literature and science. The interpersonal form of communication, which
for centuries was limited to direct conversation, is now being replaced by virtual
forms of communication, i.e. a mobile phone, computer games and internet conversations (Batorski, 2009, p. 31).
Currently, the culture for adults dominates the culture addressed to the youngest
children. Mass media presents to the child the world of values and norms that apply
in the adult world and communicates them using interesting forms of communication. Nowadays, culture integrates with marketing, such as the promotion of books,
school accessories, clothing, toys, related e.g. to the promotion of a movie (Kossakowski, 1999, p. 13).
The messages are very diverse and there is a lot of them, in the media world they
are additionally strengthened by short, directed messages, such as slogans. Then, in
the context of information layering, there are two characteristic reactions of proceedings, especially in older people: it is a continuous transfer of television programs,
which refers to the flipchart of pages or books in the reading room, or continuous
search of interesting computer programs. The second behaviour is persistence with
existing habits, and thus watching one TV channel, listening to one radio station or
systematically buying the same selected newspaper. In the younger generation, that is
the recipients of new mass media, there is the admiration of the virtual reality, computer games and other forms offered by the internet (Goban-Klas, 2009, p. 302).

POPULAR FORMS OF MEDIA DIRECTED TO CHILDREN
One of the popular forms of influence on a wide group of recipients, including
children, is advertising. Advertising is ubiquitous both in the media and in the real
world. It has audiences not only among children and young people but also among
adults spending hours in front of a television and it also involves educational risks.
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One of the popular forms of media is advertising addressed to children. The word
“advertisement” comes from the Latin word reclamare – cry out, proclaim. The ads
unite with consumerism unanimously. The minds of children and young people are
more susceptible to media manipulation and marketing. Children are very trustful and, among other things, by this fact, they believe in the truth of every advertisement. They become a very good customer thanks to this, and the audio-visual
message causes the imagination to arouse, which in turn contributes to the desire
associated with the purchase of, for example, the dream toy.
A. Łobos, in his book, emphasizes that watching TV, a child feels free from the
obligation to work hard on his language (Łobos, 2003, p. 132). The fundamental
form of transmission in television programs is a dialogue that children “understand
as a quick exchange of short information” (Łobos, 2003, p. 132). Sometimes the
conversation of a child with an adult on television is presented as answering questions with short negative words or confirmation without unnecessary frills, making
the building of wider statements a problem for young viewers.
Lakomy writes about the modern generation of youth (called the e-generation),
pointing to some changes that have occurred in young organisms. One can read that:
• For this generation, the pulse beats faster. Bombarded with images, they
have an unflagging need to constantly receive new stimuli.
•

Remote control, for example with the help of a remote control, best symbolizes their reality of constant changes, short attention and capriciousness.

•

Nothing shocks them. They are tired of the flow of information, but they
cannot live without it. With unlimited access to resources and information,
they are better informed than their predecessors. They are more aware of the
problems of the world.

•

They do not trust adults, and in multimedia fields, their knowledge is more
extensive than the knowledge of teachers.

•

It is a generation in which the roles are reversed; children are parents’ teachers, the son teaches his father how to use a computer, a mobile phone, helps
him to surf the Internet (Lakomy, 2009).
Psychologists argue on the basis of numerous studies that the left hemisphere of
the brain is responsible for logical thinking, language skills, accounting and the ability to analyse, that is, it is responsible for cognitive functions. The right hemisphere,
on the other hand, is responsible for musical and artistic abilities, as well as fulfils
emotional functions and is responsible for feelings. The effectiveness and efficiency
of advertising depends, therefore, on which hemisphere is addressed. If the advertisement is logical and has functional features, the advertisement refers to the left
hemisphere. However, if the advertisement is loaded with feelings and impressions
referring to the appearance, taste and smell, the advertisement is directed to the right
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hemisphere (Lakomy, 2009, p. 33). Automatically, one must expect the recipient to
react appropriately, which is in the case of both a child and an adult.
In the article by B. Kosek-Nita one can read that “unskilful use of modern media can lead to inhibition of the child’s imagination, because children brought up
by the computer screen or TV screen often cannot go beyond the image-language
sphere and they link the internet or TV experience with their own real-life” (Kosek-Nita, 2012, p. 61).
In an earlier publication on cyberspace, I also pointed out “the obesity risks of
adolescent childhood, having huge consequences for physical and mental development” (Szeligiewicz-Urban, 2012, p. 39). This risk, of course, is associated with
a reduction in physical activity. There are in fact many threats that exist and in it ultimately up to the parents and the teachers to introduce stimuli which will counteract
the negative influence of mass media.

CONCLUSION
In the search for the answer whether the new media-focused era will ultimately enrich or damage the youngest children psyche, one should focus on a simple thought,
as old as the civilization itself. No matter how invasive the mass media and how ultimately present the internet, the parent has always been and will most likely always
be the role model for any child. In that, one should look for the answer how to focus children’s activities so that the information technologies and information-based
existence enriches the future generations. It is up to the parent, not to “fight” the
inevitable presence of technology in life, in relationships, in free time. The parent
must make time for the child and help them explore the world, also the virtual one.
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BENEFITS AND THREATS
RESULTING FROM THE USE OF CYBERSPACE
BY CHILDREN OF EARLY SCHOOL AGE

Keywords: cyberspace, communication, early school age children
Abstract: In the article, the author attempts to explain how to perceive the risks and benefits
of contact with cyberspace in early school-aged children. She discusses ways of communicating in today’s times. She raises the problem of the impact of ubiquitous mass media, primarily on the development and shaping of attitudes towards the lives of children in early school
age. She wonders if modern media are more of a chance or a threat to the young generation
of the information society. In the end, he points to the diversity of functioning in the present
world of the young generation of technological natives and still existing digital immigrants.
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KORZYŚCI I ZAGROŻENIA PŁYNĄCE
Z KORZYSTANIA Z CYBERPRZESTRZENI
PRZEZ DZIECI W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM

Słowa kluczowe: cyberprzestrzeń, komunikacja, dzieci w wieku wczesnoszkolnym
Streszczenie: W artykule autorka próbuje wyjaśnić sposób postrzegania zagrożeń i korzyści płynących z kontaktu z cyberprzestrzenią dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Omawia
w nim sposoby komunikowania się w dzisiejszych czasach. Analizuje problem oddziaływania
wszechobecnych środków masowego przekazu przede wszystkim na rozwój i kształtowanie
postaw wobec życia dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Zastanawia się, czy nowoczesne media
są bardziej szansą, czy zagrożeniem dla młodego pokolenia społeczeństwa informatycznego. Na zakończenie wskazuje na różnorodność funkcjonowania w obecnym świecie młodego
pokolenia tubylców i obecnych jeszcze cyfrowych imigrantów.

Izabela Plieth-Kalinowska*

THE PATRIOTISM OF POLISH YOUTH
OF THE 21ST CENTURY

M

ost of Polish young generation of the 21st century grew up in prosperity. Children get what they want. Pampered and appreciated by parents, they become
unfriendly and even selfish. They strongly emphasize their individuality and independence. New technologies are an inseparable part of their lifestyle. They combine
virtual and real conditions very easily. They have constant access to the Internet, are
active on forums and in social media. They display their lives in the form of photos
and vlogs through mobile apps. They cannot function without them. Thanks to the
Internet, young people make acquaintances in different parts of the world and do not
feel their distance or boundaries. In this way, they learn the culture of other countries
and when they have the opportunity to travel, they do it without fear. They speak
foreign languages. They are very creative and appreciate the possibility of self-development, but are impatient in action. They want to see the results of their effort immediately and treat small mistakes ass big failures. They treat knowledge as a variable
value, therefore they care more about the ability to find the information and how to
use it than possessing it. It can be assumed that in a world without borders, filled with
modern technical solutions, young “connected to the network.”** Poles communicate
their attachment to their own community quite differently from their predecessors or
perhaps they do not show it at all. Is today’s youth anti-patriotic?
In order to obtain the answer to this question in the 2016-2017 school year,
evaluation studies were carried out in the School No. 19 in Bydgoszcz. The social
and political behaviours and attitudes declared by pupils aged 10-18 were subject to
quantitative and qualitative analysis.

UNDERSTANDING PATRIOTISM
Patriotism belongs to the same family of concepts as justice, freedom, democracy,
nation, republic and many others, which we constantly use and which we cannot do
without, although we are unable to express in two words what we really mean when
* University of Kazimierz Wielki in Bydgoszcz.
** They are called “Generation C” coming from “connected to the network.”
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using them. Patriotism contains complicated ethical, socio-political and cultural issues. It is by its very nature a contentious concept, which is why it is necessary to
study the course and nature of the polemics regarding it (Szacki, 2012).
Analysing the literature of the subject in terms of understanding patriotism, one
can always see two perspectives. It can be considered subjectively and defined as
a system of attitudes towards the homeland. In this case, the relationship to homeland depends on the level of emotions it arouses. It expresses itself in presenting
the common good over personal needs. This is a special kind of loyalty dictated by
belonging to a specific region or nation. This loyalty is connected to the view that
members of the same community have more in common than just language or terrain. They share their considerations for specific qualities, merits, and achievements
of their own nation. These include a common history, a similar way of transmitting
impressions and expressing experiences or assessing events and characteristic rites (Simonides, 1998; Skarżyńska, 1998; Zwoliński, 2005; Miluska, 2009; Vincent, 2009;
MacIntyre, 2012; Marzęcki, Stach, 2014). As the second reference point, the authors
propose the reliability of fulfilling civic duties. These are set by standards and rules
common to all members of the national community. The fulfilment of obligations
towards the community is defined as striving for overall well-being and ensuring its
safety (Cichocki, 2002; Jędrzejewski, 2009; Moore, 2009).
In the ethical dimension, love for the homeland may be manifested in action directed at lower and higher values. The former is associated with everyday existence.
They manifest themselves in conscientious performance of social tasks. Higher values reflect the products of spiritual transformation. These include scientific achievements, works of art and literary reflections.
Patriotism can also be considered in the biological and cultural category. In the
first case, belonging to the community is objective and dictated by being born this
and not the other way. It is a kind of loyalty to a given nation, which is manifested
only by those who are representatives of this nation. Whereas the cultural character
of the love of the homeland is defined by language, religion, psychological ties and
symbolism (Sagan, Serzhanova, 2010; MacIntyre, 2012).
Taking into account the purpose of patriotic behaviour, we can distinguish the
following spheres:
a. national patriotism as a sense of special bond with the nation;
b. state patriotism as a sense of an organic bond with the state in which the
small homeland lies; this state can often be multinational;
c.

civilization patriotism as a sense of the human relationship with the entire
civilization of origin and development;

d. spiritual and religious patriotism – a deep connection with religion or the
church of origin and education, with the faith of fathers and grandfathers,
with their rite, liturgy and religious customs (Bartnik, 2017).
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The patriotism spheres can be mixed or compounded, which is determined by
origin, long years of upbringing and schooling of each individual. The choice of
reference depends on their will and decision.

THE IMPORTANCE OF PATRIOTISM
Attachment and responsibility for the homeland can be demonstrated by cultivating
traditions, active participation in ceremonies, worshipping national heroes, respecting national symbols, but also through a conscious civic attitude of observing the
law, honest business and paying taxes, participation in elections, organising and supporting charity events, and even by polite behaviour in public places or by cleaning
after one’s dog.
Every social initiative undertaken for the sake of security, helping the ones in
need, health, education and culture can be described as a patriotic action. Serving
the homeland every day and not just during national holidays, requires sacrifice. It is
also a challenge and a test of human capabilities and character.
A community identity can be a source of happiness and pride but often leads to
critical reflection and disappointment with a given nation, its political system or economic situation, and even embarrassment with the conduct of its own community
(Audi, 2009; Marzęcki, Stach, 2014).
Ordinary decency and respect for another human being are widely recognised as
a pillar of patriotism, yet there is no shortage of its perverted interpretations. It is
sad to see a kind of people with an obsessive conviction about the threat of aliens
and secret conspiracies who consider themselves to be the truest patriots. They live
only by the thought of doing something evil to the enemies of their nation. Love
for the homeland in no way justifies the acts of ignorance, aggression and indecent
behaviour, manifested in mass marches while shouting out xenophobic slogans and
hate speech.
Misinterpretation of patriotism or a complete lack of a sense of bond with the
community leads to negative consequences in the absence of: reverence and respect
for people of one’s origin, sense of social bonds and social spirit, cooperation with
communities, altruism, favour for higher ideals, a sense of responsibility and ethical
co-consciousness. These are replaced by general egoism, tying with various subcultures, parties, and organisations that act against the state and the homeland. The loss
of national and civic identity is conducive to social, economic and legal pathology
(Bartnik, 2017).
Patriotism is not a hatred of other nations, but a love that is the strongest towards
fellow countrymen. A responsible society bases its values on building, not denying.
The sense of belonging to the nation obliges the contemporary man to a special kind
of loyalty and sacrifice – to work on oneself, observe moral and legal rules, acquire
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education and skills that help contribute to a better life, multiply the common good
and maintain a good image of one’s country worldwide.
Patriotism demands sacrifices. This attitude is shaped by responsible education
and self-development. Just like in any other sphere of moral life, any shortages in education threaten to challenge the most obvious and just obligations to the homeland
(Olejnik, 2000).
In the process of shaping the patriotic attitude, the following components are
significant:
• service to the homeland;
•

attachment to the native land;

•

pietism and special respect for the country;

•

the desire for country’s well-being (acting so that it would be strong, safe,
rich and beautiful);

•

subordination to country’s best interest;

•

active commitment to multiply the common good and its protection;

•

readiness to bear great sacrifices (even the sacrifice of life);

•

ordinary, honest work;

•

concern for the mother tongue, its beauty, purity and wealth;

•

getting to know the history of one’s country;

•

getting acquainted with the cultural art of the nation (poetry, literature,
music, architecture, painting);

•

concern for good law and for it to be respected;

•

concern for good customs in the country;

•

concern for the common good in socio-political life;

•

contributing to increased spiritual security;

•

fidelity to national heritage;

•

propagating national values;

•

cultivating national traditions and customs;

• adopting pro-social attitudes (Mazur, 2007).
All the good we do for others strengthens the feeling of bonding. What we have,
what we have achieved, is not only due to our arduous work, but thousands of
other people who have given us their experience and knowledge. Every day of their
existence lived through dramas, records of the tragedy of hundreds of generations,
blurred memories and faces; all this is the link that binds our predecessors with the
present and those who will come after us.
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In this country, there are graves of ancestors. Their history and culture provide the
most spiritual juices to future generations. We can all contribute to making our grandchildren and great-grandchildren live in peace and feel really at home (Salij, 2005).

BEHAVIOURS AND SOCIAL-POLITICAL ATTITUDES
OF POLISH YOUTH IN THE LIGHT OF RESEARCH
The diagnostic survey was conducted among 165 students from the primary school,
160 from middle school and 28 from high school. The empirical material was collected using a questionnaire designed especially for the needs of the conducted research. The only demographic variable was the fact of belonging to classes at educational levels mentioned above. In total, 353 questionnaires were analysed.
Research has revealed that patriotic attitudes are important for contemporary Polish youth and are of great value to them. In this situation, it becomes interesting how
they want to manifest them.

Figure 1. Are patriotic values needed?
Source: study of author.

Figure 2. Do you think that patriotism is
in contemporary Poland? important for
the youth?
Source: study of author.

The vast majority of respondents declares that the fate of Poland is important to
them, and a significant part of them would be willing to fight for their homeland
(the most: 75% of primary school, the least: 57% of high school).
16% of respondents cannot indicate any national symbol. The others usually
mentioned the national emblem, a bit less frequently a flag and a hymn. The junior
high school students dealt with the task a bit better while high school students did
the worst.

Figure 3. Is the fate of Poland important
for you?
Source: study of author.

Figure 4. Would you fight to defend your
homeland?
Source: study of author.

Figure 5. Indication of the national symbol
Source: study of author.

Figure 6. Knowledge of the most important dates in the history of Poland
Source: study of author.
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It is disturbing that over 40% of the students surveyed are unable to point to any
man who could be called a patriot, or any event that proves the patriotism of Poles.
The others most often mentioned Józef Piłsudski, John Paul II, and Lech Wałęsa. The
most frequently indicated events are:
• fight for independence during the Second World War;
•

uprisings for national independence;

• Warsaw Uprising.
The knowledge of the most important dates in the history of Poland was also
tested. The students who did the best were high school students, which may indicate
that the level of national consciousness increases with the age of the individual. In
the part concerning the components of the patriotic attitude, the respondents decided that the modern patriot:
• loves and respects their country – 15%;
•

cultivates traditions and public holidays – 9%;

•

is ready for sacrifices and even for death – 8%;

•

is devoted to Poland – 7%;

•

cares about his country, helps the weaker, cares about other Poles – 3%;

•

knows the history of your country – 3%;

•

respects national symbols – 2%;

•

he believes in his country and cheers for his country;

•

he is proud of being a Pole;

• does not offend the country and does not joke about what’s important to him.
Among the methods proposed by them to manifest patriotic attitudes were:
• celebrating national holidays (participation in processions, parades) – 10%;
•

hanging the flag – 6%;

•

knowledge of Polish history, its literature and telling others about it – 2%;

•

participation in political life (going to elections, voting, interest in politics) – 2%;

•

taking part in protests, strikes – 3%;

• cheering for sportsmen – 1%.
As many as 22% of students cannot name a patriotic song, and 62% cannot title
a book in which patriotic values are transmitted. The most frequently mentioned
patriotic songs are: “Mazurek Dąbrowskiego” – 49%, “Rota” – 29%, “My pierwsza
brygada” – 22%, “Szara piechota” – 11%, “Przybyli ułani” – 9%, “Maszerują strzelcy” – 7%, “Rozkwitają pąki białych róż” – 6%, “Bogurodzica,” “O mój rozmarynie,”
“Legiony” – 5%. The most frequently mentioned books with patriotic content are:
“Kamienie na szaniec” – 18%, “Pan Tadeusz” – 9%, “Potop” – 8%, “Krzyżacy” –
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2%. In addition, the following were mentioned: “Dziady,” “Dywizjon 303,” “Ogniem i mieczem,” “W pustyni i w puszczy,” “Chłopcy z placu broni,” “Przedwiośnie,”
“Konrad Wallenrod,” “Quo vadis.” Some of the students answered in the more general way: obligatory school literature, textbooks.
Among the answers to the question of what has the greatest impact on patriotic
awareness respondents indicated: school (teachers, history lessons, Polish language
lessons) – 25%, books – 12%, TV, movies – 10%, books – 9%, Internet – 9%, home
– 8%, adults – 6%, older people, authorities – %.
The survey has also gathered declarations of local community values that were
closest to pupils. For this purpose, the survey checked the knowledge of the name
of the patrons of the school (which is “The Sons of the Regiments”) and the values
with which they are identified. It should be mentioned that at least once a year, living
representatives of this group of war heroes visit the school on important occasions
and meet with students telling their biography. 80% of surveyed students correctly
identified the patrons of the school, but over 70% of them could not name the values with which the Sons of the Regiments should be identified. Most often they are
associated with: courage, bravery – 11%, patriotism – 3%, honour – 2%, devotion
to the homeland – 2%, steadfastness – 2%, as well as the love for the homeland,
dedication and loyalty.
90% of the surveyed youth states that the school draws attention to patriotic
values and celebrates national holidays, mainly through occasional assemblies. The
students also remembered the patriotic song contest and the patriotic expositions at
school walls.
Respondents were also asked to specify which of the given statements suit them
the most. Most people chose to say that they feel like citizens of the world, Poland
has been chosen by over 30% as a place to live in Europe. The rarest were the nationalistic attitudes.
The declarations regarding the sense of closeness with various social groups proved
to be significant for the conducted research.

Figure 7. A sense of closeness with various social groups
Source: study of author.
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A family turned out to be the closest social group followed by friends. Youth have
also named similar social situation and national community as factors that bond them
together. The least persistent was the bond with the inhabitants of the same city.
The last question in the survey regarded the most important values in human life.

Figure 8. The importance of different values in a person’s life
Source: study of author.

On the basis of the answers received, it was established that for the examined
youth the greatest value in life is family and health as well as education, friends and
the chosen goal. The love was only the sixth most important value. Religion is the
least important for young people.
As research has shown, contemporary Polish youth does not want to be anti-patriotic in any measure. The surveyed Poles mostly emphasise that love for their homeland is a great value for them and its fate is not indifferent to it. Unfortunately, the
declarative part of the survey differs significantly from the presented knowledge and
made choices. Young people, apart from a good knowledge of national symbols, have
a problem with indicating the heroes and important historical events, they barely exchange titles of patriotic songs and have the least knowledge about Polish literature.
Sadly, it turned out to there is a poor contact between the young and the elderly.
Unfortunately, the prestige of authorities is equally insignificant, while it is their
example that one can learn from about the true history of Poland. Soldiers’ souvenirs, documents, unique photos collected in the National Remembrance Chamber
(IPN), memorabilia from times of war and uprisings can become an inspiration for
interesting searches and recreate the fate of their owners. It is because of them that
modern Poland exists.
The hypothesis was confirmed that the level of youth’s national consciousness depends primarily on the school. In practice, the main inspirers of patriotic behavior
are educators – in particular teachers of history and the Polish language. Efficient use
of the mother tongue, knowledge of national history and the biographies of heroes
are the basic areas of patriotic education. A young man can also build a spiritual
bond with members of the nation through his culture, that is:
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•

customs – let them see nation’s uniqueness, old traditions and rituals;

•

literature and art – make it easier to understand and feel all the lasting values
that have been shown by past generations;

•

the common experience of national and local holidays – helps them understand the importance of preserving one’s own identity;

•

taking care of places of national remembrance – lets them see the consecration of subsequent generations of heroes;

•

historical and sightseeing trips to museums, open-air museums, castles and
battles – to learn about places where ancestors fought for Poland, where its
history was born;

•

singing patriotic songs – facilitates perceiving their timelessness, organises the
emotions associated with experiencing their messages as letters to posterity.
One should also pay attention to the issue of “every day” patriotism, including
attachment to places and people (city, village, family, friends). Respondents recognise the family as the greatest value in their lives and that’s why parents are more
committed to building and sustaining family traditions and values to pass them
down from generation to generation. It is worth undertaking this task because our
tradition, culture, and history ensure that humanity is maintained both in modern
times and in the future.
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THE PATRIOTISM OF POLISH YOUTH
OF THE 21ST CENTURY

Keywords: patriotism, love for the homeland, patriotic education
Abstract: The surveys conducted among 353 students of School Complex no. 19 in Bydgoszcz showed that love for the homeland is a great value for young Poles and its fate is not
indifferent to them. Unfortunately, the declarative part of the survey differs significantly from
the presented knowledge and the choices made by them. Young people, apart from a good
knowledge of national symbols, have a problem with indicating the heroes and important
historical events. They barely name titles of patriotic songs, and the main difficulty for them
is that they are not familiar with the Polish literature.
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PATRIOTYZM POLSKIEJ MŁODZIEŻY W XXI WIEKU

Słowa kluczowe: patriotyzm, umiłowanie ojczyzny, edukacja patriotyczna
Streszczenie: Badania sondażowe przeprowadzone wśród 353 uczniów w Zespole Szkół nr
19 w Bydgoszczy wykazały, że umiłowanie ojczyzny stanowi dla młodych Polaków ogromną
wartość, a jej losy nie są im obojętne. Niestety deklaratywna część sondażu różni się znacznie
od prezentowanej wiedzy i podejmowanych wyborów. Młodzi ludzie, poza dobrą znajomością symboli narodowych, mają problem ze wskazaniem bohaterów i ważnych historycznych
wydarzeń, z trudem wymieniają tytuły pieśni patriotycznych, a najgorzej orientują się w polskiej literaturze.

Кучинська Ірина*

СУЧАСНІ КЛЮЧОВІ ОРІЄНТИРИ ФОРМУВННЯ
ГРОМАДЯНСЬКОГО СВІТЛЯДУ ОСОЬИСТОСТІ

П

роблематика формування громадянського світогляду підростаючої особистості
безперечно є доцільною та своєчасною. Сьогодні, коли дефіцит громадянської
культури усвідомлюється як одна з головних перешкод на шляху оновлення суспільства, громадянський розвиток особистості виступає одним із найактуальніших завдань сучасної школи. Українські педагоги прагнуть сьогодні відшукати і виробити
методи та засоби виховання громадянина демократичного суспільства, що допоможуть молодим людям сформувати ціннісні орієнтації, оволодіти знаннями, які
навчать їх орієнтуватись у складному світі політичних явищ, розуміти свою відповідальність перед суспільством і майбутніми поколіннями, захищати свої права і виконувати громадянські обов’язки, усвідомлювати і відстоювати особисту позицію,
визначати форми своєї участі у житті суспільства, спілкуватися з демократичними
інститутами, захищати і підтримувати закон і права людини. Цілком очевидно, що
визначальними у виховані громадянськості учнів повинні стати ідеї становлення
громадянського суспільства, розбудови демократичної держави, утвердження української нації у своїй духовній єдності та моральній відповідальності за будівництво
демократичної України. Вважаємо за необхідне, у цьому аспекті, акцентувати увагу
на доцільності використання досвіду виховання громадянськості та перспективних (у контексті концепції громадянського виховання особистості) ідей розвитку
громадянського виховання у сучасній виховній практиці. Безперечно, звернення до
історичного досвіду громадянського суспільства і громадянського виховання, як зазначає у праці “Теоретико-методичні основи громадянського виховання учнівської
молоді у загальноосвітніх навчальних закладах” науковець П. Вербицька, сприяє
осмисленню сучасних проблем суспільного розвитку та формулюванню першочергових завдань його удосконалення педагогічними засобами (Вербицька, 2010).
Мета статті: використовуючи історико-педагогічний досвід висвітлити актуальні
шляхи розвитку ідей громадянського виховання особистості в умовах сьогодення
та акцентувати увагу на перспективних орієнтирах управління формуванням громадянського світогляду особистості в умовах сьогодення.
Досліджувана нами проблематика підтверджує той факт, що вітчизняна суспільно-педагогічна думка нагромадила немало ідей, підходів до визначення громадянськості; громадянського виховання тощо. Першочерговими громадянськими
орієнтирами вважалось: 1) суспільство повинно складатися з вільних, економічно
забезпечених індивідів, діяти на основі громадянської ініціативи та асоціації, поєд-
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нання приватних і колективних інтересів та розв’язання суперечностей і конфліктів
між ними на засадах взаємоповаги, діалогу та компромісів, пошуку спільних цілей
і завдань (М. Костомаров, П. Куліш, В. Антонович, П. Юркевич, М. Пирогов,
М. Драгоманов, П. Грабовський, С. Миропольський та ін.); 2) розвиток патріотичних якостей, формування правових цінностей, потребі до активних дій з метою вирішення існуючих проблемних ситуацій (Б. Грінченко, С. Єфремов, М. Рубінштейн,
С. Сікорський, Я. Чепіга та ін.); 3) укріплення ідеї української демократичної державності, її поширення в громадянстві, виховання у підростаючого покоління почуття обов’язку перед українською демократією (М. Грушевський, В. Винниченко,
І. Огієнко, С. Русова, С. Сірополко та ін.); 4) формування дисциплінованого, політично (класово) свідомого, діяльного і відповідального громадянина – інтернаціоналіста (С. Ананьїн, Г. Гринько, В. Дурдуківський, О. Залужний, Я. Мамонтов,
О. Попов, Я. Ряппо, М. Скрипник, Е. Яновська та ін.).
Зазначимо, що безперечно доцільною у виховній діяльності, є популяризація національної ідеології, в основі якої лежить служіння Україні, втілюється прагнення
кожного громадянина до державності і соборності; готовності до захисту України,
глибоке розуміння громадянського обов’язку у будь-який час стати на захист Батьківщини. Саме у цьому контексті розглядали проблематику виховання громадянськості відомі національні діячі І. Франко, М. Грушевський, В. Винниченко та ін.
Підкреслимо, що національна ідея – це певний механізм урівноваження та гармонізації життєдіяльності народів, що мають єдину історико-політичну долю, орієнтацію на майбутнє. Це – відображення нацією свого місця на планеті та перспектив
власного розвитку. Для нас, в першу чергу, це ідея вільної, процвітаючої, могутньої
України, демократії, правової держави, вільного розвитку людини і суспільства.
Безперечно, як зазначають сучасні вчені, національна ідеологія допомагає певною
мірою конкретизувати зміст національної ідеї: в економічній, правовій та етичній
сфері (В. Андрущенко, Л. Губернський, М. Михальченко та ін.) (Андрущенко, 2010).
Цілком очевидно, що національна ідеологія повинна бути закладена в процес освіти
і політичної соціалізації, в її цілеспрямованому аспекті (політичне навчання і виховання). Важливо, щоб в сучасних підручниках була закладена національна ідея
і її практичне, розгорнуте втілення – національна ідеологія. Це – вільна Україна,
вільна людина, вільне суспільство і демократична правова держава як гарант їх волі.
Підкреслимо, що в моральний кодекс патріота завжди включались такі критерії
як: любов до Батьківщини, відданість їй, бажання своїми діями послужити її інтересам (М. Грушевський, І. Франко, С. Сірополко, І. Огієнко та ін.). Акцентувалась
увага, що патріот відчуває любов до своєї Батьківщини, а громадянин усвідомлює
свої обов’язки перед нею. Саме у такому аспекті розглядають дану проблематику
й сучасні педагоги (І. Бех, В. Бондар, М. Євтух, Т. Говорун, О. Сухомлинська та ін.),
акцентуючи увагу на тому, що виховання громадянина має бути спрямоване передусім на розвиток патріотизму – любові до свого народу, до України. Важливою якістю українського патріотизму, на погляд вчених, повинна стати турбота про благо
народу, сприяння становленню й утвердженню України як правової демократичної
держави, готовності відстоювати її незалежність.
З патріотизмом органічно поєднується національна самосвідомість громадян,
яка ґрунтується на національній ідентифікації: вбирає в себе віру в духовні сили
своєї нації, її майбутнє; волю до праці на користь народу; вміння осмислювати мо-
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ральні та культурні цінності, історію, звичаї, обряди, символіку; систему вчинків,
які мотивуються любов’ю, вірою, волею, осмисленням відповідальності перед своєю нацією (Упорядники, 2001, c. 256).
Прагнучи розвивати і зміцнювати “демократичну, соціальну, правову державу”
(Конституція України), сучасні педагоги намагаються наповнити ідеями громадянського виховання зміст і форми діяльності сучасної школи. Успіх у здійсненні
політичних, економічних, соціальних і духовних перетворень в Україні значною
мірою залежить від того, як швидко вкоріняться і наскільки глибоко проникнуть
у свідомість усіх без винятку членів суспільства принципи та інститути демократії. Про важливість цього аспекту діяльності наголошував у праці “На порозі нової України” відомий український діяч М. Грушевський. Вчений підкреслював, що
справа розбудови української демократичної держави не може увінчатися успіхом
без культивування республіканського героїзму, спартанської простоти і благородства духу, соціальної справедливості, непримиримого ставлення до протекціонізму
і бюрократизму, до гонитви за розкошами і збагаченням за всю ціну. Тільки пріоритет прав кожної людини, на переконання М. Грушевського, незалежно від її віри чи
національності, може бути запорукою високого рівня демократії. Укріплення ідеї
української демократичної державності розглядалося вченим як вагомий фактор
впливу на розвиток громадянської свідомості (Грушевський, 1918).
Цілком очевидно, що сучасна школа покликана виробити в кожного громадянина
цінності, без яких неможливе функціонування демократії. Трансформація цінностей і сенсу демократії від одного покоління до іншого може забезпечити умови для
стійкого розвитку українського суспільства.
Виховання й навчання майбутніх громадян демократичного суспільства означає
формування у них розуміння системи державного управління, набору цінностей,
уяви про суспільство, в якому вони проживають, і способу життя. У цьому аспекті,
як і у попередні історичні періоди, важливо використання таких навчальних предметів, як історія, суспільствознавство, географія, етика, література, українознавство, філософія, правознавство тощо.
Зазначимо, що винятково важливе значення щодо поглиблення громадянської культури поведінки школярів належить правознавству. Підкреслимо, що ще у 1907-1908
рр. ХХ століття науковцями М. Ясинським та І. Демченко у “Звіті” корисності та необхідності проведення у середніх школах предмету “Законознавство” акцентувалась
увага на його виховній значущості. Відзначалось, що законознавство не тільки відповідає на питання що цікавлять молодь, але й, в першу чергу, дає ґрунтовну інформацію про державу, її устрій, існуючи у ній відношення. Крім цього, важливе виховне
значення предмету обґрунтовувалось у аспекті поваги до самої ідеї права, принципу
законності, яке і повинно бути в основі життя людської спільноти.
Актуальною залишається ця проблематика і на сучасному етапі. Так, в умовах
сьогодення українські вчені констатують, що визначальною характеристикою громадянської зрілості як результату громадянського виховання є розвинута правосвідомість – усвідомлення своїх прав, свобод, обов’язків, ставлення до закону, до державної влади. Правосвідомість охоплює знання, почуття, волю, уяву, думку і сферу
духовного досвіду особистості (Упорядник, 2001, c. 257).
Основою правосвідомості особистості є усвідомлення, що головне завдання
України як цивілізованої держави – захист соціальних інтересів, прав і свобод своїх
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громадян. Свобода і незалежність особистості є умовою безпеки і розквіту України.
Тому ніхто не повинен бути поза системою захисту, турботи і сприяння. Водночас
держава має гарантувати кожному реальну можливість працювати і творити за своєю
вільною ініціативою. Права людини абсолютні, інтереси держави й суспільства відносні. Правова держава додержує верховенства закону, якому підкоряються всі його
органи, а також громадські організації і окремі особи. Щоб захистити свої права,
громадянин зобов’язаний добровільно додержувати чинних законів, знати не лише
свої права, а й сприймати їх як свої обов’язки. В цьому діалектика взаємовідносин
прав і обов’язків, головна суть виховання правосвідомості (Упорядник, 2001, c. 258).
У цьому аспекті, не викликає сумніву доцільність та необхідність ознайомлення
з правовою культурою як системи правових цінностей, що відповідають рівню досягнутого суспільством правового прогресу і відображають у правовій формі стан
свободи людини, інші найважливіші соціальні цінності.
Вважаємо, що до основних завдань правового виховання, на сучасному етапі,
необхідно віднести:
•
оволодіння вихованцями законів і нормативних актів України та їх усвідомлення;
•

систематичне інформування вихованців з поточних і актуальних правових питань;

•

формування у них правової свідомості;

•

прищеплення їм поваги до правових норм, принципів законності, розуміння необхідності їх дотримання;

•

ознайомлення вихованців з правовими нормами, які стосуються правових
основ їхньої діяльності;

•

вироблення у вихованців навичок і вмінь правової поведінки;

•

формування почуття нетерпимого ставлення до правопорушень і злочинності, залучення вихованців до посильної участі у боротьбі з негативними
явищами, які мають місце у життєдіяльності колективу;

•

подолання у свідомості окремих вихованців помилкових уявлень, негативних звичок і навичок поведінки, які формувалися під впливом негативних явищ.
Зауважимо, що правове виховання, безперечно повинно бути спрямоване на прищеплення вихованцям поваги до Конституції України, її державних символів (герба, прапора, гімну), прав і свобод людини і громадянина. Воно також має озброїти
їх знаннями законів України і свідомого їх дотримання у професійній і повсякденній поведінці; формувати активну протидію особам та установам, що порушують
закони, завдають збитків державі, зазіхають на територіальну цілісність і незалежність України.
Зазначимо, що надзвичайно важливого виховного значення, на початку ХХ століття, у аспекті громадянської проблематики, набув предмет “пропедевтика”. Підкреслимо, що і в умовах сьогодення, цей аспект діяльності визначається сучасними
науковцями актуальним і доцільним. Так, вчений М. Рагозін у праці “Принцип інтеркультурності у викладанні прав людини: деякі проблеми пропедевтики” конста-
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тує, що досягнення мінімального рівня розвитку здатності до самостійного судження
в галузі прав людини – це мета того етапу у викладанні прав людини, який ми називаємо пропедевтичним. Завдання пропедевтики – розбудити і сприяти розвитку
в учнів моральної рефлексії, направленої на визнання і повагу гідності людини, розпізнавання принижуючих людську гідність упереджень, передсудів, стереотипів. На
переконання М. Рагозіна, нерозвинена моральна свідомість, відсутність чуття власної гідності і гідності іншої людини, моральна глухість, не пробуджена совість учня
– це камінь, на якому зерна прав людини навряд чи дадуть сходи. Тому пропедевтика
– необхідний етап і компонент у викладанні прав людини (Упорядник, 2001, c. 232).
Безперечно, акцентування громадянських виховних орієнтирів, що обґрунтовувались вітчизняними діячами з точки зору доцільності і необхідності, і в умовах
сьогодення, збагатившись науковою думкою носять актуальний характер. Сьогодні,
педагогічна громадськість має можливість виявити й застосувати у виховній практичній діяльності ті ідеї громадянського виховання, які найбільше відповідають
сучасним виховним тенденціям. Виховні концепції педагогів минулого, з умовою
їх критичної переоцінки, дають можливість сучасним дослідникам визначити найбільш перспективні шляхи розвитку громадянського виховання в сучасній Україні.
Так, домінуючою виховною концепцією педагогів 20-х рр. ХХ століття, була
концепція соціального виховання дітей і молоді яка разом з тим асоціювалась із
громадянським вихованням. Соціальні ідеї формування громадянського світогляду
школярів набули в означені роки пріоритетного значення (С. Ананьїн, Г. Гринько,
А. Гендрихівська, А. Гурарій, О. Дойніков, В. Дурдуківський, В. Дюшен, О. Залужний, Т. Лубенець, Я. Мамонтов, О. Музиченко, О. Попов, Я. Ряппо, М. Скрипник,
Я. Чепіга, Е. Яновська та ін.). Громадянське формування особистості розглядалось
у контексті соціального виховання, метою якого було засвоєння особистістю елементів суспільного досвіду, соціальних норм і цінностей. В умовах сьогодення, на
наш погляд, очевидною є важливість розуміння учнями, що соціальні права і свободи людини – це конституційні права та свободи людини і громадянина, які передбачають можливості особи користуватися соціальними благами у сферах соціального
виробництва, трудової діяльності, охорони здоров’я, відпочинку і закріплені вони
у відповідних статтях Основного закону. Школярі повинні усвідомити, що соціальні права і свободи людини і громадянина в Україні не є другорядними, адже саме
матеріальні умови (проживання, медичне обслуговування, соціальне забезпечення)
великою мірою визначають якість життя сучасної людини. Без цих прав неможливо забезпечити гідність людської особистості. Майбутні громадяни повинні бути
обізнані з тим, що загальна декларація прав людини проголошує, що кожна людина як член суспільства має право на соціальне забезпечення і здійснення прав,
необхідних для підтримання її гідності і вільного розвитку її особистості, прав
в економічній, соціальній і культурній галузях за допомогою національних зусиль
та відповідно до структури і ресурсів кожної держави. При цьому, гармонізація законодавства України завжди буде запорукою успішного розв’язання проблем реалізації соціальних прав і свобод громадян.
Зауважимо, що в сучасній виховній практиці, педагогічна громадськість акцентує увагу на важливості усвідомлення соціальних прав і свобод що забезпечується
в усіх сферах життєдіяльності людини і громадянина: політичній, екологічній, соціальній, економічній, культурній; дотримання Конституції України, дбайливе став-
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лення до національних багатств і рідної природи. Безперечно важливим, на наш
погляд, є акцентування активної життєвої позиції на основі усвідомлення громадянської гідності, обов’язку і відповідальності, що означає переживання людиною
позитивного ставлення до самої себе і вимога нею такого ж ставлення від інших
з огляду на цінності своєї держави; усвідомлення і переживання своєї багатосторонньої залежності від держави, інтеріоризація тих завдань, які поставила перед
нею держава, і які вона повинна реалізувати в своїй діяльності; переживання відповідності наслідків власної діяльності громадянського обов’язку.
Цілком очевидно, що ефективним засобом навчання демократії в учнівському
колективі може бути набутий досвід в учнівському самоврядуванні. Про важливість
цього аспекту, в 1923 році, у праці “Дитяче шкільне самоврядування” наголошував відомий український педагог В. Дурдуківський. Залучення вихованців до самоврядування, на погляд багатьох сучасних дослідників, є одним із найдоцільніших
способів формування активу в групі (І. Бех, С. Карпенчук та ін.). Щоб підвищити
ефективність учнівського самоврядування у формуванні колективу, на погляд вчених, важливо створити такі умови: надати самоврядуванню більшої самостійності;
надати самоврядуванню вихованців реальних прав і обов’язків; поважати самостійні рішення учнівського колективу та його органів; відбирати до самоврядування
найавторитетніших лідерів.
Підкреслимо, що вагомий внесок в розробку теорії й практики формування колективу вніс відомий український педагог А. Макаренко. Саме йому належать такі
закони і принципи: закон паралельної дії (передбачає не тільки пряму дію педагога
на особистість як члена колективу, а й опосередковану дію на неї через громадську думку колективу. Колектив сам виступає суб’єктом виховання, носієм виховної
дії); закон розвитку (руху) колективу (діє через постановку нових цілей, завдань,
оптимізацію колективних взаємин, постійну динаміку якісних змін у колективі);
принцип перспективних ліній (полягає в організації нових перспектив колективної
діяльності, які захоплюють увесь колектив і кожного його члена, стають стимулом
подальшої діяльності); принцип педагогічної доцільності (зміст життя, діяльності
й спілкування в колективі обумовлені цілями та завданнями виховання); принцип
відповідальної залежності (характеризує систему взаємин між членами колективу,
їх взаємодопомогу, відповідальність за спільну справу); принцип зміцнення позитивних традицій (це усталені форми колективного життя, які емоційно втілюють
норми, звички та бажання вихованців). Зазначимо, що важливість виховної ролі
колективу обґрунтовується і багатьма сучасними педагогами. Так, на думку науковця М. Фіцули, виховна роль учнівського колективу підвищується за таких умов:
розумне поєднання педагогічного керівництва зі створенням умов для прояву вихованцями самостійності, ініціативи, самодіяльності; колектив вступає у відносини співпраці з вихованцями; контроль за діяльністю членів колективу переходить
у самоконтроль; колектив навчився терпляче ставитися до недоліків його членів,
прощати необдумані дії, образи; адекватність ролей членів колективу своїм реальним можливостям; своєчасне педагогічне втручання у формування стосунків між
членами колективу; створення тимчасових об’єднань з переведенням до них вихованців, у яких не склалися нормальні стосунки в первинному колективі; зміна
характеру та видів колективної діяльності, що дозволяє вводити учнів до нових стосунків (Мартиненко, Хоружа, 2002, c. 142-143).
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Як зазначав, у своїй праці “Учення про колектив” у 1928 році відомий український педагог О. Залужний, великого значення у формуванні колективу повинно
належати цілеспрямованій роботі педагога, що дозволяє залучити вихованців до
різнопланової діяльності та виявити їх ініціативність і творчість (Залужний, 1928).
Залучення вихованців до самоврядування, оптимізація колективних взаємин,
зміна характеру та видів колективної діяльності, що дозволяє вводити учнів до
нових стосунків акцентується у сучасній виховній діяльності з точки зору доцільності й необхідності.
Актуальним, на сучасному етапі, є відродження громадсько-політичних клубів
учнів, дискусійних центрів, шкільних журналів та газет, наповнених принципово
новим змістом, що дасть можливість школярам набути важливого досвіду участі
в громадському житті, навчитись приймати важливі рішення, вибирати лідерів, делегувати частину прав окремим органам чи особам.
Результативність громадянського виховання, безперечно, великою мірою залежить
від того, наскільки ті чи інші форми й методи виховної діяльності стимулюють розвиток самоорганізації, самоуправління дітей, підлітків, юнацтва, молоді. На важливість
цього аспекту виховної діяльності звертала увагу видатна українська просвітителька С. Русова. Сучасні науковці у “Концепції громадянського виховання” констатують, що значною мірою ефективність громадянського виховання залежить саме від
спрямованості виховного процесу, форм та методів його організації. Серед методів
і форм громадянського виховання пріоритетна роль належить активним методам, що
ґрунтуються на демократичному стилі взаємодії, спрямовані на самостійний пошук
істини і сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи й творчості. До таких методів належать: ситуаційно-рольові ігри, соціодрама, метод відкритої трибуни,
соціально-психологічні тренінги, інтелектуальні аукціони, метод аналізу соціальних
ситуацій з морально-етичним характером, ігри-драматизації тощо. Крім цих методів,
підкреслюється доцільність використання також і традиційних: бесіди, диспути, семінари, різні форми роботи з книгою, періодичною пресою, самостійне рецензування
тощо. Науковці підкреслюють, що застосування наведених форм і методів громадянського виховання покликане формувати в особистості когнітивні, нормативні та поведінкові норми, що передбачають вироблення вмінь міркувати, аналізувати, ставити
питання, шукати власні відповіді, критично розглядати проблему, робити власні висновки, брати участь у громадському житті, набувати вмінь та навичок адаптації до
нових суспільних відносин адекватної орієнтації, захищати свої інтереси, поважати
інтереси і права інших, самореалізуватися тощо.
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СУЧАСНІ КЛЮЧОВІ ОРІЄНТИРИ ФОРМУВННЯ
ГРОМАДЯНСЬКОГО СВІТЛЯДУ ОСОЬИСТОСТІ

Ключові слова: розвиток, ідеї, громадянське виховання, перспективи, орієнтири.
Резюме: У статті висвітлений можливий варіант актуалізації досвіду виховання громадянськості дітей та молоді у проекції на сучасні завдання громадянського виховання. Акцентується увага педагогічної громадськості на особливості процесу формування громадянського
світогляду особистості в умовах сьогодення.

EDUKACJA OBYWATELSKA DZIECI I MŁODZIEŻY
W REALIACH WSPÓŁCZESNOŚCI

Słowa kluczowe: rozwój, idee, edukacja obywatelska, perspektywy, orientacje.
Streszczenie: W artykule skupiono się na problemie przemyślenia głównych założeń edukacji obywatelskiej dzieci i młodzieży w kontekście jej współczesnych problemów. Szczególną
uwagę, istotną dla myśli pedagogicznej, skupiono na osobowości współczesnego człowieka
kształtowanej w warunkach współczesności.

Сучасні ключові орієнтири формувння громадянського світляду осоьистості

359

CIVIC EDUCATION OF CHILDREN AND YOUTH IN THE
REALITIES OF THE PRESENT DAY

Keywords: development, ideas, civic education, perspectives, orientations
Abstract: The article focuses on the problem of rethinking the main assumptions of civic
education of children and youth in the context of its contemporary problems. Particular attention, important for pedagogical thought, was focused on the personality of modern man
shaped in contemporary conditions.

Agnieszka Trzewicarz*

SOME ASPECTS OF CHANGING ATTITUDES
TOWARDS MASS CULTURE AND POPULAR
LITERATURE WHICH A TEACHER SHOULD KNOW**
INTRODUCTION

W

e live faster nowadays than it was in the seventies, the eighties and even the
nineties of the twentieth century but it does not necessarily mean that we live
better. Families had more time to gather in order to gossip, to tell the family stories
which had been told a hundred times before, sing songs and to celebrate important
events. The people who were interested in high culture could admire the works of
highbrow culture without any distractions. In the present-day society of consumers,
we are bombarded by the offerings of cultural events and attractions which are easy
to “consume” and forget. Fortunately, the demand for highbrow culture and narration is still high. The lack of time has changed the way we read or listen (e-books,
audio books) but the popularity of series of novels, film series, TV series or sagas
proves that we still long for story-telling. Mass culture plays more and more important role in a consumer society. The beginnings of mass culture are connected,
as we can read in Strinati, with industrialization and urbanization. Dominic Strinati
in his work An Introduction to Theories of Popular Culture analyzes mass culture and
popular culture from different perspectives, for example Marxist, feminist, Frankfurt
School, etc. Popular literature is a part of popular culture. Strinati claims that the
social meaning of popular culture in the modern era can be identified with the idea
of mass culture. The discussion of mass culture started with the popularization of
mass media, increasing commercialization of culture and widening of the sphere of
free time (Strinati, 1998, p. 15).

* Humanitas University in Sosnowiec.
** This article includes paraphrased fragments of my doctoral dissertation (the doctoral dissertation
is not published): A. Trzewicarz, (2014). Exploring Liquid Modern Era Phenomena in Selected Novels of
Nick Hornby.
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SOME DEFINITIONS OF MASS CULTURE
Dominic Strinati gives the definition of mass culture as a popular culture made by
mass industrial techniques and sold to the mass public for profits. The atomization
and anonymity of the masses which are liable to manipulation were intensified by
industrialization and urbanization. The mass market for mass media was created by
industrialization and urbanizsation and mass media deliver different forms of mass
culture. The spread of mass culture was supported by mass production and the mass
market. Strinati differentiates the products of a mass culture which are standard and
created according to the same patterns from the art because the aesthetic complication of real art, its creativity, experiments and intellectual challenges are not accessible for technologies creating mass culture (the anodyne and standard formulas of
mass culture can appeal to everyone).
Strinati also discusses the perception of the public by mass culture. The public is
perceived, as he claims, as a mass of passive consumers easily manipulated by mass
media, obedient to appeals to buy mass articles created by mass culture. They are also
defenceless against the false pleasure of mass consumption and open to commercial
exploitation (which is the motive of mass culture) (Strinati, 1998, p. 22, 23). Strinati
cites MacDonald who says that mass culture is low and trivial and invalidates deep,
real dramas as well as simple, spontaneous pleasures. MacDonald adds that the masses demand cultural products which are trivial and comfortable (MacDonald, 1957,
in Strinati, 1998, p. 24).
Analyzing the phenomenon of mass culture, Strinati refers to Theodor Adorno’s
ideas. Theodor Adorno of the Frankfurt School contributed to better understanding
of culture dealing with the ideas of modern capitalism (especially the ideas of false
needs and cultural industry) and he (being a musician, a composer and a master of
the avangarde) analysed popular music. As we can read in Strinati, popular music
served Adorno as an illustration of the power of cultural industry and the degree of
mass alienation in capitalist society. Adorno sees popular music produced by the cultural industry as being dominated by standardization and pseudo-individualization.
Standardization is revealed in the essential similarities of popular songs. The apparent
individualization means the apparent novelty and originality of the song. Adorno
says that popular songs are becoming more and more similar and their parts, stanzas
and refrains are replaceable and this process is hidden by apparent individualization.
Songs seem to be different from one another due to the apparent individualization.
(Adorno, 1991, in Strinati, 1998, p. 60, 61).
Strinati claims that it is relatively easy to identify America as the homeland of mass
culture. The reason for this easy identification is the fact that mass culture is the result of the mass production and consumption of cultural goods and because so many
products of mass culture come from America, it is perceived as a threat (Strinati,
1998, p. 30). Strinati cites Hebdige who says that Orwell and Hoggart were rep-
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resentatives of the negative (towards Americanization) consensus. Hebdidge claims
that they both were interested in maintaining the structure of working-class life in
the face of the postwar flood of television, high salaries and consumerism (Hebdige,
1988, in Strinati, 1998, p. 34). Among the advocates of Americanization who presented the contrary opinions to Orwell’s and Hoggart’s Strinati mentions Worpole
and refers to Worpole’s researches. Worpole’s conclusions were surprising. He talked
with members of the working class about their past and for many of them (as he says
“surprisingly many”) the only books they read were copies of American detective
and crime fiction. Worpolein his research presents the hypothesis that in the 1930s
and 1940s American detective and crime fiction was more realistic and adequate to
working-class life, closer to their living conditions and the way they behaved and
communicate with other people. In the literature written for and by English higher
and middle classes one could not find such close cultural realities (Worpole, 1983, in
Strinati, 1998, p. 37, 38). Worpole finds positive aspects of reading American fiction
by people from working class in the thirties and the forties of the twentieth century.
Hebdige also claims that young workers do not consume imaginary America passively and without reflection. He observes that by using the imagination, styles, and
dictionary of American popular culture they resist to the higher and middle-class culture and it is for them a spiritual defence against own subordination (Hebdige, 1988,
in Strinati, 1998, p. 40). Opinions on mass culture varied and still vary, some researchers see in mass culture the sign of democratization, for the others, it is a threat.
The readers interested in mass culture can find detailed studies of the history and
typical aspects of this phenomenon in Antonina Kłoskowska’s work Kultura masowa:
krytyka i obrona. Kłoskowska presents the idea of mass culture as referring to the
phenomena of the contemporary transmission of identical or analogous contents.
The contents come from small numbers of sources to huge masses of receivers. The
idea is connected with homogeneous forms of playful, entertaining activity of huge
human masses (Kłoskowska, 1980, p. 95).
There are two basic criteria characterizing mass culture realized by mass media:
the criterion of quantity and the criterion of standardization. The homogeneity and
standardization of an object are assumed by mass transfer (Kłoskowska, 1980, p. 96,
97). Kłoskowska adds that mass culture is characterized by formalization and commoditization of the means of transfer (Kłoskowska, 1980, p. 99). The cultural phenomenon characterized by the criteria of quantity, standardization, communication,
formalization, and organization originates only in the specific conditions. These conditions are the development of the other branches of culture included in the scope of
the direct and symbolic culture and societies of a particular type (Kłoskowska, 1980,
p. 100). Kłoskowska connects the origin of mass culture with industrial and urban
societies, the societies from which mass culture originates are often called mass societies (Kłoskowska, 1980, p. 101). As the preconditions of the quantitative increase
of society and the birth of mass culture, Kłoskowska mentions industrialization and
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urbanisation (Kłoskowska, 1980, p. 103). Kłoskowska emphasizes the role of free
time which in industrialized societies, in spite of their differences, is the privilege of
the masses not only one privileged social class (Kłoskowska, 1980, p. 161).
Kłoskowska sees the role of art in mass culture in offering supplementary experiences which the public is deprived of in reality and it is a substitution for real experiences, social connections, and contacts. In her view, the connection between the
realization of these functions of mass culture and its other functions: entertainment,
information, and education exists (Kłoskowska, 1980, p. 365).
The typical motifs of mass culture mentioned by Kłoskowska are the motif of
violence as an element of dramatic plot and human interest (series of family stories
on the radio and “soap operas” on TV, readers’ confessions in the press) (Kłoskowska,
1980, p. 367). The typical phenomena in mass culture presented by Kłoskowska are:
love, betrayal, fighting, jealousy, the want of happiness and resignation which are
trivialized and made shallow; the drama of doubts and of moral choice is avoided,
you can find the mixture of sensation and the reportage in mass culture. Neither
realistic pictures of life nor exaggeration are avoided (Kłoskowska, 1980, p. 376).
The survey of opinions on, definitions of and theories connected with mass culture and presented by Kłoskowska concentrates on interesting approaches to this
phenomenon. One of them is Edgar Morin’s idea. Morin analyzed mass culture in
connection with the role of imagination which is understood by him as the specific
and necessary level of human life. According to Morin, the double function of mass
culture is identification and projection. In the process of identification, a receiver
adopts the models popularized by mass culture and identifies himself/herself with
the characters and situations of the popular arts. Projection, according to Morin,
means breaking up with oneself and moving entirely into the world of imagination
(Morin, 1956; in Kłoskowska, 1980, p. 378). Morin claims that everyday life as
the subject of mass culture must be idealized and intensified and that is the reason
why it rises above the level of everyday life (Morin, 1956, in Kłoskowska, 1980, p.
379). Kłoskowska compares H. Lefebvre’s analysis with Morin’s above statement.
The analyses are close because Lefebvre sees the mass culture function in the ceaseless
production of pictures serving to deform the real picture of everyday life. He sees
mass culture as the mirror in which ugliness becomes beauty, emptiness becomes
fulfilment and misery becomes greatness. Mass culture is the answer to a real, social
need – the need to release oneself from the everyday life and work alienation. The
other functions of mass culture are filling up leisure time and providing a release
from tension (Lefebvre, 1958, 1961, in Kłoskowska, 1980, p. 379-380). Gramsci’s
interpretation of popular literature is close to Lefebvre’s ideas, as we can read in
Kłoskowska. Gramsci describes an episodic novel as a drug easing the feeling of pain,
an “artificial paradise.” It is a source of dreams which compensate for the dullness of
the real life of the reader coming from the lower middle-class intelligentsia (Gramsci
dealt with the specific Italian situation of the period between wars) (Gramsci, 1961,
in Kłoskowska, 1980, p. 381). Kłoskowska’s, Morin’s, MacDonald’s assumptions re-
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ferring to the future of mass culture were moderately optimistic. As we can read in
Kłoskowska, in the circles of practical activities there is a wide need for good second-rate literature and art and this category is parallel to the category of average level
culture (MacDonald’s Midcult) (MacDonald, 1960, in Kłoskowska, 1980, p. 85).
Kłoskowska optimistically assumed that by the way of making everything similar, the
uniform higher culture will penetrate mass culture. According to Edgar Morin’s, optimistic diagnosis the lowest level of mass culture is still rising and this process is the
quality of the “new course” of mass culture (Morin, 1956, in Kłoskowska, 1980, p.
394). At present, the lack of time is one of the main problems of working members
of consumer societies and it often enforces superficial and fast perception of culture
(even popular culture). Culture demands time but some assumptions proved to be
true(growing popularity of opera as the example of high culture becoming more
popular and other exchanges in cultural circulation).

DIFFERENT WAYS OF ANALYSING POPULAR LITERATURE
The common knowledge explains what popular literature is. The readers of this
type of literature find the most popular titles on the lists of bestsellers. It brings
relaxation, happiness or fear (for the fans of crime stories and thrillers). These simple explanations can be given by average literature fans but real structures and
problems revealed by or hidden in the works of popular literature are definitely
more serious. The researches and analyses of popular literature deal with structures,
topics, the sociological and psychological role of popular literature, the place of
popular literature in cultural circulation and blurred limits between popular and
highbrow literature. In the frames of this article, it is possible to present only a few
approaches to popular literature.
Umberto Eco presents the analysis of the structures of the popular novel (using as
examples episodic novels) and the presence of a superman in literature in his work
Il superuomo di massa (1978) (Eco, 1996). Comparing Theodor Adorno’s analyses
of popular music with Eco’s considerations on popular novel one can find some
similarities. Theodor Adorno described popular music as being standardized and
apparently individualized (Adorno, 1991, in Strinati, 1998, p. 61). Eco characterizes
a popular novel as using many cataloged tricks which may be systematized. Characters in popular novels are prefabricated, the easier to accept and be well-liked since
they are better known Eco also adds that they are free from psychological subtleties
like characters from fairy tales.
Eco mentions other qualities of popular novels which are: the style of a popular
novel use the solutions already accepted – they deliver the reader the satisfaction
coming from recognizing already known objects, continuous iterations cause in
a reader a regressive pleasure of the return to what he/she expected. A popular novel
reduces the creative solutions of former literature to clichés, degenerating them (Eco,
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1996, p. 18, 19). In his analysis Eco differentiates the popular novel from the problem novel, presenting essential qualities of both types of novels. The qualities of the
popular novel are: the popular novel fulfills the expectations of the public, even if it is
“democratic”; the “populist” novel stays first of all “popular” because it is demagogic.
In the popular novel the fight between good and evil is always decided and in each
case in favor of the good while the problem novel suggests an equivocal solution. The
aspiration of popular novels is to console the reader while the problem novel puts the
reader in a state of conflict with himself/herself. Eco finds the line of division here
and all the rest can be and often is shared (Eco, 1996, p. 18, 19). Three phases in the
development of the episodic novel as an example of popular, “democratic” novel are
presented by Eco. Eco gives a detailed analysis of Eugéne Sue’s The Mysteries of Paris
and of the episodic novel I Beati Paoli by Luigi Natoli which was printed in Il Giornale di Sicilia from 1909 to 1910 in his book Il superuomo di massa. In the analysis
of I Beati Paoli Eco presents the three phases of the development of popular novel:
romantic-heroic, middle-class, neoheroic. The first period was romantic-heroic, it
started in the 1830s with the flourishing of the feuilleton and the appearance of a new
public including the lower middle class, craftsmen and workers. The second phase
is a middle-class period. It encompassed the last decades of the nineteenth century
and its representatives were Montépin, Richepin, Rochebourg and an Italian writer
Carolina Invernizio. The characters typical for the first and for the second period
are different. The main character in the first period is the avenger of the oppressed
while in the second phase it is the typical man who defeats his enemies (in spite of
setbacks). The third period is the neoheroic period. As we can read in Eco, it started
in the first years of the twentieth century and introduced antisocial characters, exceptional creatures. These characters (for example Arsène Lupin or Fantomas) are not
going to take revenge for the oppressed but realize their own, egoistic plan of getting
power (Eco, 1996, p. 99).
Eco’s interest in popular literature refers to the structures he wants to discover analyzing Ian Fleming’s series of novels and short stories with James Bond. Eco claims
that the typical qualities of Fleming’s novels are the opposition of characters and
values, game situations and intrigue like a chess game. They are constructed on the
ground of stable oppositions. These oppositions make possible a limited number of
changes and interactions. Eco isolates fourteen pairs of characters and values, some
of them are: Bond – M, Bond – the villain, the villain – the Woman, the Woman
– Bond, the Free World – the Soviet Union, Great Britain – non-AngloSaxon countries, Duty – Sacrifice, Love – Death, Improvisation – Planning, Loyalty – Disloyalty
(Eco, 1996, p. 188, 189). Names and surnames of the characters, according to Eco,
are mythical. They reveal the personality of the character at the beginning with no
possibility of evolution or change. Eco presents some examples: Le Chiffre, Red,
Grant, Oddjob, Auric Goldfinger, No, Hugo Drax, Solitaire, Tiffany Case, Honeychile, Pussy Galore, Domino, KissySuzuki (Eco, 1996, p. 217). In Strinati’s opinion,
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Eco wants to discover the unalterable rules governing the narrative structure of these
novels. These rules guarantee their mass success and attractiveness for the more limited circle of the public having to practice in literature. Eco’s study is probably the
best-known example of applying structuralist methods to popular culture forms, as
we can read in Strinati (Strinati, 1998, p. 88).
Strinati adds that the schema presented by Eco is unalterable and each novel must
include all above elements or movements, it is important for the narrative structure
of the novel and it secures its success. Eco presents a wide range of variants in which
the basic elements appear (Strinati, 1998, p. 89). Bennett and Woollacott references
to Eco’s analysis are critical, they claim that Eco understands the genre as a structure
of relatively stable text conventions, for them the genre is rather a social and textual
collection of culturally discriminated expectations, orientations, and values. These
expectations, orientations, and values circulate between producers and consumers
and undergo changes over time (Bennett, Woollacott, 1987, in Strinati, 1998, p.
92). While some scholars try to find the unalterable rules in popular literature, the
others concentrate on exchanges between different literary circulations.
As we can read in Kuźma, the co-dependence of the high and popular literature
is a particular example of intertextuality. Two types of intertextuality mentioned by
Kuźma are intertextuality within one literary circulation and intertextuality between
circulations, for example when the high-brow work refers to popular literature and
vice versa. The work from one literary circulation can be transferred to another circulation(e.g. Carroll’s Alice Adventures in Wonderland moved from popular to highbrow circulation) and it is the separate phenomenon. Polish high art literature in the
19th century and the 20th century took from popular literature (among other genres
and forms) the usual patterns and stereotypes of crime stories, horror and mystery
novels and fantasy novels. Kuźma gives the examples of the opposite processes when
high art literature transferred some genres to popular literature: the crime story was
created by Edgar A. Poe, the western by James Cooper (Kuźma, 1997, p. 218-220).
The present trends in popular literature and popular culture are analyzed in the
collection of articles written by Polish scholars Mody w kulturze i literaturze po
pularnej (Buryła et al., 2011). Teachers cannot ignore the phenomenon of popular
culture because it is the important part of young people’s lives.

POPULAR CULTURE IN EDUCATION
Professor Suchodolski claims that the youth beyond school are often preoccupied
with their own intellectual, moral, cultural and artistic problems. It is necessary to
make the school communication with the life of the environment easier. Suchodolski
adds that when there is no perspective, education becomes boring, worthless conformity and when there is no the present-day reality, education loses its roots (Sucho-
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dolski,; in Banach, 2011, p. 140). Teachers should understand cultural issues which
are essential for young people in their lives outside schools because better understanding means a trust which in the times of great instability is difficult to achieve.
Sowa refers to Giffin who claims that when trust increases, some other variables
also have the tendency to increase – some of them are: the realistic evaluation of the
others’ motives, the acceptance of the variety of other people’s behaviours, freedom
in having different opinions from the opinion of the group (Giffin, Sowa, 2011, p.
245). It is essential for teachers to know the structures, topics of popular culture and
literature because popular culture is the constant element of everyday life and one of
the most important topics which young people are preoccupied with and referring to
professor Suchodolski again, without the present-day reality, education loses its roots
(Suchodolski, in Banach, 2011, p. 140).
Melosik claims that “postmodernization” of societies means the crisis of totality and
the pluralism of fragments, the crisis of linear system and multiplication of differences.
The other qualities typical of “postmodernization” of societies and mentioned by Melosik are: the crisis of centrality and margins becoming widespread (Melosik, 2010, p.
133). Because of the richness and pluralism of the present-day culture whatever theory
or idea cannot be treated as having the grounds for claiming a right to be recognized
as universal (its analyses and systems of values) (Melosik, 2010, p. 134). Popular culture functioned outside pedagogics in the past and was seen as being not serious and
immature. Melosik says that ignoring popular culture means ignoring the youth and
as a result pedagogics is ignored by the youth. Melosik sees a popular culture and mass
media as the essential plane of pedagogical activity (Melosik, 2010, p. 135).
The present-day youth live in the world dominated by mass media and mass media
become the main source of the individual’s life experiences (as a result of this process
the “culture of simulation” appears in which it is almost impossible to differentiate
“the real reality” from mass media reality – this phenomenon is often described as
“hyperreality”) (Melosik, 2010, p. 135). Melosik adds that the present-day young
people are concentrated on trivial, everyday matters, they avoid difficult topics. For
adults, it seems that young people see the world superficially and it is difficult for
them to understand what the sense of the identity of the youth is, as we can read in
Melosik (Melosik, 2010, p. 138). The term of the global teenager refers to the studies
which show that the young people from the city middle class (independently from
the country or from the continent) can be characterized by the similar identity and
the similar lifestyle (Melosik, 2010, p. 140).
We do not exist in the social isolation, popular culture is the essential part of everyday life of the whole society. Teachers, researchers of this cultural area should analyse the best ways of using the elements of popular culture in education to encourage
young people to become interested in serious cultural issues.
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SOME ASPECTS OF CHANGING ATTITUDES TOWARDS
MASS CULTURE AND POPULAR LITERATURE WHICH
A TEACHER SHOULD KNOW

Keywords: mass culture, popular literature, intertextuality, the literary circulation, the plane
of pedagogical activity, a global teenager, popular culture
Abstract: In the present article the author makes the survey of some works written by recognized researchers and presenting different approaches to the mass culture phenomenon
and to popular literature phenomenon to prove (in the final part of the article) that popular
culture as the element of young people’s everyday life cannot be ignored by teachers (with
reference to Z. Melosik’s work).

WYBRANE ASPEKTY ZMIENIAJĄCYCH SIĘ NASTAWIEŃ
DO KULTURY MASOWEJ I LITERATURY POPULARNE,
KTÓRE NAUCZYCIEL ZNAĆ POWINIEN

Słowa kluczowe: kultura masowa, literatura popularna, intertekstualizm, obieg literacki,
płaszczyzna działania pedagogicznego, globalny nastolatek, kultura popularna
Streszczenie: W niniejszym artykule autorka dokonuje przeglądu kilku prac uznanych badaczy, prezentujących różne podejścia do zjawiska kultury masowej i literatury popularnej, aby
w części końcowej udowodnić, że kultura popularna jako element życia codziennego młodych ludzi nie może być ignorowana przez nauczycieli (w odniesieniu do pracy Z. Melosika).
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THE CONDITIONS OF THE HEALTH EDUCATION
PROCESS OF CHILDREN AT THE PRESCHOOL AGE
IN TERMS OF SAFETY RULES COMPLIANCE
INTRODUCTION

H

ealth education in kindergarten aims, amongst others, to provide children
with maximum security by properly organizing a learning space and engaging
children in safety rules compliance. Security can be defined as a set of conditions
which ensure an elimination or a limitation of a negative impact of various environmental factors on a human organism (Żuchelkowska, 2013, p. 137). When entering
a new kindergarten a preschooler comes into a new, previously unknown environment. Accustomed to a safe and well-known home space, a child feels insecure and
foreign in a new setting. The adaptation period to the new conditions is varied and
depends on factors related to kindergarten’s activity and to individual characteristics
of a child. It is important to elicit child’s interest in a surrounding reality and his or
her willingness to learn about the area, the playground, and the kindergarten yard.
During a walk around the building and in the adjacent area, organized within the
first days of a child’s stay in the kindergarten, pupils identify and learn to follow the
safety rules of using the premises and appliances located in the facility.

SAFETY RULES COMPLIANCE BY CHILDREN
AT THE PRESCHOOL AGE
An important factor of education for safety is to undertake specific activities regarding a safe and mannered participation of children in road traffic. “Road traffic safety”
refers to a group of issues related to a non-endangered participation of children as
pedestrians in road traffic. Whereas, road traffic culture in regard to children as pedestrians, is defined as their competent behavior, maintaining order on the road as
well as in a public and private transport, respecting and protecting the appliances,
*
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road signs and road signals as well as the vehicles passing along the road which they
use as passengers (Frątczakowie, 1996, p. 50).
Children at the preschool age have an insufficiently developed spatio-temporal
orientation and an exuberant imagination. Therefore, they are unable to determine
the velocity of their walk and the time needed to move from one side of the street to
the other. They also have difficulty in evaluating the speed of a moving vehicle and
the distance between its location and the place where they wish to cross the road
(Bachrach, 1981, p. 34). Thus, in road traffic education, it is necessary to develop
cognitive processes such as a visual and auditory perception, attention, spatial and
temporal imagination, as well as to shape psychomotor skills, the ability to predict
the consequences of the decisions and choices made. It is also important to develop
volitional character traits, which are reflected in the skills and habits of managing the
behavior on roads in accordance with the mandatory traffic regulations (Żuchelkowska, Wojciechowska, 2000, p. 52).
During the preschool period, introducing children to the traffic regulations should
include the following educational content:
• a knowledge of how to get to school and individual’s address;
•

road traffic participants (a pedestrian, a passenger, a driver);

•

general rules of being a pedestrian;

•

maintaining safety while playing near streets;

•

the types of road signs (warning signs, prohibition signs, information signs,
direction signs and town signs);

•

the rules of behavior at bus stops and in public transport;

•

moving on roads under unfavorable weather conditions;

• basic means of car, rail, water and air transport.
In preschool education, it is also crucial to introduce children to caution and
safety in contact with fire and teach them a readiness to cooperate with adults
when it comes to fire prevention. Children at this age enjoy playing with matches
and lighters or watching burning candles and bonfires. However, they do not realize the dangers that can be caused by playing with fire. Therefore, they require to
be warned and refused to play with fire as well as to be told about predicting the
consequences and making decisions in order to prevent fires. Another important
issue is to shape children’s skills of caution and safety when using devices and objects that can ignite fire and teach them correct reactions in the case of a fire. Such
activities are aimed at engaging children in preventing fire and reacting appropriately when they notice it. Children should also be aware that a fire can be caused
by a lightning, as well as by malfunctioning electrical or gas appliances. Fires are
also dangerous for people and animals because they can hurt, burn, and even kill
(Żuchelkowska, Wojciechowska, 2000, p. 56).
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Many children experience accidents during play, especially when it is organized
independently at home or in a yard. The reason for it is that children do not predict
the effects of their actions and while being excited and uncontrolled they become an
unconscious threat to themselves and to others. Therefore, children should observe
the principle that both inside and outside the building they should move without jostling others, and that quick and careless running around the kindergarten room, hallway, stairs or locker room can lead to an accident. When playing in kindergarten or
backyard areas, it is necessary to follow the rules of a safe play. If, however, an accident
occurs, a child should immediately request adults to provide first aid to the injured.
Everything that lives, moves, makes sounds, is colorful attracts the interest of
a small child. However, children do not realize that unknown plants and animals
can be dangerous to their health and life. Some potted plants grown at home and
in a kindergarten can have poisonous properties for children. They can cause gastrointestinal discomfort, breathing difficulties, swelling of the mouth and tongue,
skin allergies. Therefore, they should be eliminated from any child’s environment
(Żuchelkowska, Wojciechowska, 2000, p. 58).
Safety education of preschoolers also means predicting the effects of coming into
contact with medicines, various chemicals and technical objects that may be dangerous for a child. Introducing children to a safe and skillful use of the mentioned items
and making them aware of the need to inform adults about possible threats must be
pursued with the participation of parents.

THE RESEARCH METHOD
The aim of the research was to detect relationships and dependencies between material,
educational and developmental conditions in a family, didactic and material conditions
in a kindergarten, local environment, gender and the preparation of children finishing
preschool education to comply with safety rules. This is a section of a wider research
concerning the preparation of children at the preschool age for health promotion.
The scientific research concept was based on the method of a diagnostic survey
and pedagogical tests. The techniques used in the survey were: an observation, interviews with the teacher and the parents. The test technique was also practiced in
the study. The research sample consisted of 320 children who attend nine different
kindergartens in the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship.

TEST RESULTS PRESENTATION
The efficient functioning of a family is essential in health education of the younger
generation because a family plays the most decisive and fundamental role in acquiring the most important health experiences in a child’s development. The scope of
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knowledge and health experiences of a child in a family is very varied and includes:
a concern for health, an introduction to a rational organization of life in a modern
civilization meaning an ability to organize time to work and rest, a usage of a leisure
time for relaxation, entertainment, enrichment and development of interests and
passions, an introduction into hygiene and safety of everyday life, a nutritional hygiene, a prevention of addictions and disorders of the neurotic type, a development
of interests in sport and tourism, a formation of interpersonal skills and interacting
with other people (Izdebska, 1972, p. 15).
In the course of the research, the classification of the test sample was made on the
basis of the origin of a family with very good development and educational conditions in the number of 90 people, with good conditions – 188 people and those with
poor residential environment conditions – 42 people.
After analyzing the data collected during the study, the following results were
obtained.

Figure 1. Family environment and safety rules compliance
Source: study of author.

It transpired that children from homes with a very good developmental and educational conditions comply with the safety rules in the number of 84%. Those who
follow the rules after a prompt makes 12% and the ones who do not comply with
the rules add up to 4%. Considering the issue of compliance with safety rules in the
families with good conditions, the results are similar to those with a very good family
situation, however, with a small reduction of the group observing the rules (78%),
and with a minimum increase of persons who need to be reminded about the basic
safety rules (14%). Children who do not comply with these rules in the well conditioned families make 8%. The proportions in the results achieved by children who
come from families with poor educational conditions are clearly changing. And so,
those who apply the safety rules add up to 56%, a prompt about the need to comply
with them is required by 24%, and as many as 20% of the respondents do not follow
these rules despite the reminders.
A child who complies with the safety rules is able to move on the roads, is well-oriented in pedestrian (and often even drivers) traffic regulations, knows the mechanized appliances that the household is equipped with and is aware of how to use
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them. Such child also knows the necessity of notifying an adult in case of a possible
threat such as broken glass, fragmented electrical installation, water leak, etc. When
choosing a place to play the child also bears in mind to maintain security. It is possible when parents devote a lot of attention to the child and introduces him or her to
regarding the danger in some life situations. It also involves caution in dealing with
strangers, animals or plants. A child who is aware of the safety rules recognizes that
containers of an unknown origin should not be touched because they can contain
dangerous chemicals, and also the child respects the prohibition of self-medication.
In the course of the research, it was also attempted to determine to what extent
gender diversity affects compliance with safety rules by girl and boys.
The research consisted of a group of 156 girls and 164 boys.

Figure 2. Gender and safety rules compliance
Source: study of author.

Analyzing and comparing the results of the research it can be concluded that the
group of boys both complies and does not comply with the safety rules in a greater
number. 72% of the girls and 74% of the boys were among the group following the
safety principles. A greater number of boys who comply with the safety rules may
result from the boys’ interest in technology, shaped under the influence of male role
models. Some of the children in the research sample do not remember about observing the safety rules and require constant reminding and controlled by the adults.
It applies to 20% of the girls and 14% of the boys. However, 8% of the girls and
12% of the boys do not comply with these rules at all. It may be the consequence
of succumbing to incorrect patterns of behavior and persuasions from older peers or
colleagues to which boys are more likely to give in to than girls.
In the course of the conducted research, there was also an attempt to inquire to
what extent a local environment determines the framework for applying the safety
principles for preschool children. For the development of a child is conditioned not
only by genetic and environmental factors of a family background but also by factors
occurring in wider environmental circles, including the local environment.
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Figure 3. Local environment and safety rules compliance
Source: study of author.

It emerged that 76% of the children coming from an urban environment, 69%
from a small town and 73% of the respondents living in a countryside comply with
the safety principals in a kindergarten, on their way to kindergarten, at home and in
various typical or unusual situations. Both the children from a city and those from
a countryside know and apply the rules of behavior on the roads, both in a built-up
and non-built-up areas, as well as on pedestrian crossings. Children are sensitive to
particularly difficult and dangerous situations, which include: unnoticeable turns,
roadworks, entering the road from behind a stationary bus or from behind a parked
car which hinders visibility, passing next to exit gates, etc. They are also aware of
a danger of an accident when they enter the road suddenly and when they run across
it. Especially children of a rural origin, who often walk on roads without sidewalks,
are implemented to be especially careful at dusk and under difficult weather conditions. Their clothes and backpacks are equipped with lights, badges or reflective
patches. The examined children efficiently recognized the important for pedestrians
road signs placed on posts next to the road (so-called vertical signs) and signs painted
on the road (horizontal), with particular emphasis on pedestrian crossing signs.
Children from rural households are prepared for the dangers of approaching an
agricultural machinery. It is important for children to be warned by adults to keep
sensible caution when meeting strangers. To not get into their cars, to not enter
unknown people’s apartments, to not accept gifts from them. Children know that
they can be harmed not only by some people but also animals or plants may be the
sources of danger. Forest animals are particularly threatening because they can be
infected with rabies. Also, eating toxic plants including mushrooms can cause serious
poisoning and even death. In difficult situations, children know that they need to get
help from adults immediately.
Not all children are so well prepared to comply with safety rules. Among the research sample, 15% coming from a large city, 18% from a small town and 18% of
the children from a countryside require a prompt of the caring for safety principles
of them, of others and of the environment. Most often they forget about the possi-
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bility of hurting someone, for example breaking a limb, punching someone in the
eye while playing with their friends. They often choose a place to play which is not
always safe. Sometimes, driven by curiosity, they undertake construction activities
with the use of dangerous, sharp tools and matches. The group of children who do
not take any steps to maintain safety comes in 10% from an urban environment, in
15% from a small town and in 8% from a rural environment. The fewest children
who do not comply with the safety rules originate from a countryside. This is due to
the fact that there are many dangers for a small child on a farm, which is why parents
place a special emphasis on making their children cautious in contact with various
substances and machines.
A kindergarten in which children spend many hours a day must be optimally
adapted to their needs and should have conditions for a comprehensive and harmonious personality development of each pupil. When preparing children to comply with
safety rules, a kindergarten must create a safe and child-friendly environment which
meets preschooler’s basic needs. The need for security is one of the fundamental human needs. E Jundziłł (1998) mentions the need for safety, an emotional contact and
a success as the three basic mental needs of a child. Satisfying the need for safety is
a guarantee for an elimination of anxiety from all kinds of child’s activity. The sense
of safety for children in a kindergarten depends on the atmosphere in the institution, the way of its management, interpersonal relations and cooperation between
a kindergarten and parents.
Considering the preschool environment conditions, the kindergartens were divided into three research categories, namely: the kindergartens with very good didactic
and educational conditions, the ones with good didactic and educational conditions
and those with poor didactic and educational conditions.

Figure 4. Preschool environment and safety rules compliance
Source: the study of author.

The research results proved that 79% of the children from the kindergartens with
very good conditions, 73% from the ones with good conditions and 66% of the
children from the institutions with poor educational and didactic conditions comply
with the safety rules. In the process of introducing the pupils to observing the safety
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rules, teachers put emphasis on shaping imagination and awareness of the existing
dangers on the road. During excursions, children watched the traffic, its intensity in
various places. They used the rules of pedestrian traffic in practice and named the
road signs they encountered. The teachers also organized bus or tram rides combined
with boarding instructions, using the ticket, holding to the rails, giving up their seats
for older passengers. The children from this group remember to be cautious about
unknown objects, animals, and phenomena and in case of danger, they are aware
of the need to inform adults about possible threats. They have a friendly attitude
towards animals while maintaining some caution. It is important for children to be
aware of the dangers of playing in unauthorized places, that is, near roads or water
bodies. This threat becomes more alarming in winter, so it is essential to be able to
assess the situation and be cautious when playing on snow and ice and possess the
ability to imagine the effects of an inappropriate behavior. The research results show
that 13% of the children attending kindergartens with very good conditions, 16%
of the children from the institutions with good conditions and 22% of the children
from a poor educational and didactic preschool environment conditions need to be
reminded about the safety rules’ compliance. Children do not always pay attention
to the safety of their colleagues. Sometimes they hit them while playing in a hall or
on a kindergarten playground. They react positively to teacher’s remarks and apologize for their bad behavior. During walks and trips, they require a warning from
a teacher only in certain situations. What can be disturbing is the fact that despite
the various methods practiced by teachers to familiarize the children with safety rules
compliance, 8% of the children from the kindergartens with very good conditions,
10% of the children from the kindergartens with good conditions and 14% from
the poor educational and didactic preschool conditions disregard these principles
and put themselves and others in situations which can be a risk to their health. It
indicates that the children have a poor awareness of the dangers of not following
the established rules of behavior in a group, in a class, in a cloakroom in a hall, in
a bathroom and during physical activities. Children require a special attention during
organized walks when unexpectedly they can run onto the road. When choosing
a place to play, they don’t take into account the consideration for safety. They like to
impress their peers with risky activities.

SUMMARY AND CONCLUSIONS
Based on the factual material collected, it was observed that there are various factors
which influence preschool children in shaping the idea of safety rules. These factors
include child’s family environment. The better the educational and developmental
conditions in a family, the better the preparation of children to comply with safety
rules. The respondents coming from very good as well as good educational and developmental family background conditions are very well and well prepared to apply
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the safety rules in life. This is determined, among others, by factors such as parents’
education, family status and economic and social conditions.
The process of education for the safety of preschool children is affected by gender.
It became apparent that more boys comply with the safety rules but also a large group
of them, greater than girls’, do not follow these rules. On the one hand, it results
from their higher interest in motorization and technology, and on the other hand
from boys having more difficulty in complying with specific principles and rules.
A local environment is another determinant of preparing children to comply with
safety rules process. The large-city and urban environment favor the development
of knowledge and skills which help to avoid threats at home and in a kindergarten
while playing with peers. It is connected with better conditions for intellectual, cultural and social development in a city in comparison with a countryside.
It was also established that there is a dependence between children’s preparation
for safety and a preschool environment. Children attending kindergartens with
very good and good educational and didactic conditions show higher knowledge
and a greater amount of skills and habits related to safety rules compliance in various life situations.
When maintaining safety in a preschooler’s life, there should be applied the principle of reason and not causing a child to panic. Otherwise, a child may feel more
threatened than he or she really is. Tension caused by fear of danger can cause abnormal reactions from children in health or life threatening situations. Therefore,
children need to be shown what behaviors in a given situation can protect them from
unpleasant consequences and threats (Żuchelkowska, Wojciechowska, 2000, p. 60).
The close cooperation between the most important educational entities is crucial
for the process of introducing children at the preschool age to security principles
compliance, being: between children and their parents, between kindergartens and
a local environment. The greater the effectiveness of this cooperation the greater the
compatibility between the goals of education for safety implemented in a kindergarten and the impact of a family environment.
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THE CONDITIONS OF THE HEALTH EDUCATION
PROCESS OF CHILDREN AT THE PRESCHOOL AGE
IN TERMS OF SAFETY RULES COMPLIANCE

Keywords: education for safety, preschooler’s safety, preschool education
Abstract: In a small child education, an important place is occupied by the need to shape
active attitudes towards personal and public security as well as acquiring knowledge about
what favors and what endangers health. The article presents the results of a research conducted in the kindergartens in Bydgoszcz, concerning the assessment of safety rules compliance
by preschoolers in various interlocking contexts. The study covered such safety areas as: road
traffic safety, fire prevention, safety at the time of undertaking various forms of activity including play, safety in contact with plants, animals as well as medicines and chemical agents. As
a result of the collected research material analysis it was established that the level of safety rules compliance is generally high, and is differentiated by such factors as: family environment,
gender, local environment and educational and didactic conditions in a kindergarten.

UWARUNKOWANIA PRZEBIEGU EDUKACJI
ZDROWOTNEJ DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA
ZASAD BEZPIECZEŃSTWA

Słowa kluczowe: edukacja do bezpieczeństwa, bezpieczeństwo przedszkolaka, wychowanie
przedszkolne
Streszczenie: W edukacji małego dziecka ważne miejsce zajmuje konieczność kształtowania
czynnych postaw wobec bezpieczeństwa własnego i innych oraz przyswajania wiedzy o tym,
co sprzyja, a co zagraża zdrowiu. Artykuł jest prezentacją wyników badań prowadzonych
w bydgoskich przedszkolach dotyczących oceny przestrzegania zasad bezpieczeństwa przez
przedszkolaków w różnych kontekstach zależnościowych. Badaniem objęto takie obszary
bezpieczeństwa, jak: bezpieczeństwo ruchu drogowego, profilaktyka przeciwpożarowa, bezpieczeństwo w czasie podejmowania różnych form aktywności, w tym zabawowej, bezpieczeństwo w kontakcie z roślinami, zwierzętami oraz lekarstwami i środkami chemicznymi.
W wyniku analizy zebranego materiału badawczego ustalono, że poziom przestrzegania zasad
bezpieczeństwa jest na ogół wysoki, a różnicują go takie czynniki, jak: środowisko rodzinne,
płeć, środowisko lokalne oraz warunki wychowawczo-dydaktyczne w przedszkolu.
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SELF-EVALUATION AND SELF-ESTEEM
OF CHILDREN WITH SYNDROME CAN

This paper is a partial continuous output of the APVV project 14-0176 Didactic
means facilitating the implementation of selected themes in the teaching of ethics at the
second level of primary schools.

INTRODUCTION

C

hild Abuse and Neglect (CAN) syndrome is a complicated social phenomenon.
It is a set of specific forms of inappropriate treatment of a child, which can
lead to an inadequate fulfilment of their basic needs. Failure to fulfil the biological
and emotional needs of children, their need to feel safe and secure, leads to a serious
disturbance and even permanent impairment of development, personality, self-confidence and interpersonal relations within the child. It is possible for a child to show
signs of just one form of CAN syndrome. We often encounter a combination of
several of them and that deepens the severity and depth of the trauma. “«We define
child abuse and neglect syndrome as physical or mental damage or impairment of
a child’s development that results from deliberate behaviour of parents or other
adults. Such behaviour is socially unacceptable.» CAN syndrome is a set of negative
phenomena stemming from maltreatment of children”. It may arise as a result of
active aggression or inadequate care, neglecting the important needs of the child
(Vágnerová, 2014, p. 539).
Gabarin et al. define psychological and emotional abuse as the concentrated effort
of an adult to distort the mental and emotional development of a child, assaulting
their own sense of self and their social skills. According to Daligandová, such abuse
results in the permanently damaged self-evaluation of the individual. Vlčková (2001)
claims that psychological abuse and neglect causes harm to self-image, self-confidence and self-awareness of the child and disturbs the relationship not only with
abusive parents, but with people in general. She also says that the longer the abuse
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and the lower the developmental stage of the child abused, the graver the impact it
has on the overall personal development of the victim.
Self-image is generally recognized as a term for the personality core (self, ego,
identity, self-concept), relating to the ability of the individual to be aware of their
own existence as an independent being with own thoughts, feelings and actions. It
fulfils the function of regulating, organizing and maintaining the integrity of individual psychological reality (Zaujecová, 1997).
According to Branden: “There is no value-judgment more important to man – no
factor more decisive in his psychological development and motivation – than the
estimate he passes on himself ” (Branden, 1992, p. 107).
W. James, the founder of the James’ theory of self, defined self-image (self-concept) as a sum of all the notions an individual can label as their own, including
cognitive, emotional, and behavioral-active dimension (in: Blatný, Plháková, 2003).
Branden (1992) sees the adequate self-image as a disposition to experience oneself
as a human capable of dealing with the life challenges and accepting his right to
happiness at the same time. Self-image is self-confidence in terms of thinking, learning, making decisions and reacting to changes effectively. The importance of such
self-confidence, or lack thereof, is significant.
Branden (1992) deems the following 6 practices vital in promoting and maintaining a healthy level of self-esteem – a healthy self-image:
1. The Practice of Living Consciously – the conscious effort to respect facts, to
be aware of what we do, search for information, new knowledge, feedback
about interests, values, goals.
2. The Practice of Self-Acceptance – the willingness to experience and to be responsible for one’s own thoughts, emotions and actions, without avoidance,
rejection, denial, without contradiction, allowing oneself to think one’s own
thoughts, to experience emotions and to evaluate their own actions.
3. The Practice of Self-Responsibility – the realization that only we are responsible for our choices and actions, our own life, well-being and achievement
of our desires.
4. The Practice of Self-Assertiveness – the effort to make our relationships with
other people more authentic.
5. The Practice of Living Purposefully – by recognizing our short- and long-term
goals we can identify the actions needed to attain them and thus are able to
organize our behavior in order to meet these goal.
6. The Practice of Integrity – the art of balancing between what we know, what
we declare and what we do.
Self-evaluation is changing in the course of the ontogenetic development of
a human being and in accordance with their social roles. It represents an important
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self-regulation mechanism of personality and determines, to a great extent, the behavior and actions of an individual.
Self-evaluation in most people is not a static value. Their view of themselves is
strongly socially determined because they too are dependent on the likes and admiration of their surroundings. Ch. H. Cooley has named this type of self-evaluation the
looking-glass self. The looking-glass self is dominant in heteronomous-type characters with a global approach to reality, dependent on the situation and the suggestion
of their community. People of the (ideal) autonomous type with an analytical and
critical approach to reality build self-esteem based on self-discovery and conviction
about their qualities. They are relatively independent of the situation and the suggestion of others. We call this type of character the compass self. Most people fall
under the mixed category – the radar type. This type utilizes the evaluation of others
to build their self-evaluation. Social acceptance in the community, experience of
success, failure, and competence have a great impact on the development of self-evaluation. The way we see ourselves is also influenced by certain persistent childhood
experience. Self-evaluation is closely related to notions of optimism and pessimism
as well as any other social activity of an individual (Kohoutek, 1998).
Other sources include cognitive discrepancy in self-awareness (self-discrepancy)
and negative affectivity. Discrepancy between the individual projections of the self
(real, ideal, required) leads to vulnerability to multiple negative emotions. The affective part in negative affectivity is understood as an important factor in judging not
only ourselves but also other people, as well as assessing the attitudes of other people
towards ourselves. Affectivity means a disposition towards certain type of emotional
experience. A low level of self-esteem is an essential psychodynamic mechanism of
any deviant behavior (Ginnis, Branden, 1996).
Kelley and Gavin (1978) found a correlation between delinquency and low self-esteem. He figured out that programs aimed at increasing self-esteem led to a reduction
in delinquent behavior in schools. Kaplan (1975) claims that these programs, when
targeted at persons with low self-esteem, who have experienced some kind of abuse
and repeated failures, served to increase their self-esteem and enable their re-introduction into society. The most frequent reason for aggressive behavior, according to
Davis et al. (1996), is the endeavor to compensate for a damaged self-image, which
includes the manifestations of aggression as a defense of self-image. Keegan (1987) is
persuaded of the correlation between a low level of self-esteem and the probability of
neurosis, anxiety, alcohol and drug abuse in the individual. Newcomb et al. (1988)
considers drug abuse to be a loss of control over an individual’s life and an effort to
counterbalance their low self-esteem. In his research Battle (1987) has confirmed the
existing link between depression and low self-esteem in adolescents. Bhatti (1992)
points out cases corroborating the relation between low self-esteem in adolescents
and suicidal thoughts together with depression.
All these research results underline the importance of self-esteem in the life of
a human. Self-respect greatly contributes to the quality and meaningfulness of life.
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Therefore it is important to create conditions for its optimal formation in the family
and school environment. Knowledge of a family environment is crucial when diagnosing a child with CAN syndrome. When trying to detect and diagnose children
with CAN syndrome, teachers can utilize methods and techniques that are similar to
those used by other professionals participating in further diagnosis and treatment of
these children. There are diagnostic tools aplenty, mostly available to psychologists.
We will list those that are specific and applicable in detecting the CAN syndrome.
These are primarily diagnostic methods – observation, diagnostic interviews, projective and art techniques – drawing, association, staging methods that are suitably
combined and supplemented as necessary. Anatomical dolls are specific tools that
can be used to diagnose sexual abuse, especially in small children who have difficulty verbalizing the experience (Szijjártóová, Pupíková, 2015, p. 36). Many of these
methods can also be used as a guideline for diagnostics by teachers of ethics. They
have a variety of activities aimed at enhancing and building healthy self-image and
self-esteem in pupils.

METHODS
The aim of our research was to determine the impact of a negative family environment on the self-image of children with CAN and compare their level of self-evaluation with the level of children who do not suffer from CAN.
In order to achieve our goal we have formulated several hypotheses:
H1: The average self-evaluation value will be different for children with CAN syndrome and for children without CAN symptoms.
H2: Reduced self-evaluation in children with CAN will be more pronounced in
those components for which we assume a stronger relationship with the family environment than in other components of self-evaluation.
H3: The level of self-evaluation in girls will be lower in average that the level of
self-evaluation in boys, regardless of the CAN syndrome presence.
H4: Individual self-evaluation components will be in a strong positive correlation in
all of the questionnaires used.

INSTRUMENTS
In our research we have utilized the following questionnaires:
• Rosenberg’s self-evaluation scale – RSES (Rosenberg, in Blatný, Osecká,
1994), consisting of 10 items.
•

U.S. questionnaire with 60 items which examines the level of five components of self-evaluation – general, educational, social, physical and family, as
well as the level of social desirability.
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•

Coppersmith Self-Esteem Inventory (CSEI) consisting of 58 items that aim to
map the level of child’s belief in their abilities, their own value and their success
in general in relation to their peers, family and school (Hills et al., 2011). The
questionnaire monitors these factors: personal self appreciation, self appreciation related to peers, family, school, and social desirability (8 items).

•

Questionnaire covering personal, social and family self-evaluation of children (QSC) which originally contained 40 items from which we have removed 20 items that appeared to be relatively self-contained and pre-research found them to be less correlated with other items. 5 items measured
social desirability.

PARTICIPANTS
The research sample comprised of 16 children (8 boys and 8 girls) with CAN syndrome living in crisis centres in Lučenec and Banská Bystrica and 16 regular pupils
attending a primary school in Banská Bystrica. The average age of respondents was
10.87 years. The children worked on questionnaires individually. There were more
children with CAN syndrome in the research sample at first, however, we have discarded those who have shown high social desirability rate in their questionnaires.
Table 1. Forms of CAN in respondents
Forms of CAN
Physical abuse
Münchhausen syndrome
Sexual abuse
Source: the study of authors.

Girls
4
1

Boys
6
0

3

2

Table 2. Age structure of respondents
Age
9 years
Girls
4
Boys
5
Source: the study of authors.

10 years
4

3

11 years
5

4

12 years
3

4

The collected data were processed using the Statistical Package for Social Sciences
(SPSS) for Windows. The distribution of the studied variable in subsets is unimodal
with skewness and kurtosis values being less than one.
H1 The average self-evaluation value will be different for children with CAN syndrome and for children without CAN symptoms.
We have tested this hypothesis with the Student’s t-test for independent selections
as well as non-parametric tests: Mann-Whitney and U-Wilcoxon. The average values
in both groups of respondents are stated in Table 3:
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Table 3. Average values of individual questionnaires results
Respondents
T.S.E.
With CAN
49.12
Without CAN
67.00
Source: the study of authors.

CSEI
44.6

70.14

RSES
45.87

70.87

QSC
38.87

67.87

Based on the above results, we can state that children with CAN have a lower level
of self-evaluation, self-esteem than children without CAN symptoms. We accept
hypothesis H1.
H2 Reduced self-evaluation in children with CAN will be more pronounced in
those components for which we assume a stronger relationship with the family environment than in other components of self-evaluation.
The t-test for the independent selections with statistical significance value
p ˂ 0.001 was used to test this hypothesis. The results are stated in tables 4, 5 and 6.
Table 4. Significance of differences in self-evaluation components of T.S.E.
SelfAM with
AM without
evaluation
CAN
CAN
Personal
13
16.87
Physical
13.18
16.93
School
14.43
17.62
Family
12.20
18.31
Social
12.43
18.43
Source: the study of authors.

SD with
CAN
3.07
2.71
1.96
2.55

2.36

SD without
CAN
3.03
3.04
2.84
2.98

2.85

t-value
3.58
- 3.68
3.67
5.91

6.47

All self-evaluation components are without statistically significant differences.
However, we can see more prominent differences in family and social self-evaluation
in children with CAN when compared with the group without CAN symptoms.
Table 5. Significance of differences in self-evaluation components of CSEI
SelfAM with
AM without
evaluation
CAN
CAN
Personal
6.5
8.25
Social
6.43
8.43
Family
6.20
8.53
School
8.12
8.69
Source: the study of authors.

SD with
CAN
1.59
1.63
1.47
1.20

SD without
CAN
1.61
1.84
1.85
1.07

t -value
-3.09
-3.26
-3.56*
-1.39

In the CSEI questionnaire we have found a statistically relevant difference in family self-evaluation. The Table 5 shows that children without CAN symptoms achieved
higher scores in all self-evaluation components.
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Table 6. Significance of differences in self-evaluation components of QSC
SelfAM with
AM without
evaluation
CAN
CAN
Personal
2.1
4
Family
1.8
4.4
Social
1.93
4.3
Source: the study of authors.

SD with
CAN
0.73
0.63

SD without
CAN
1.2
0.68

0.68

0.71

t – value
-6.92
-9.85*

-8.25*

There was a statistically significant difference between children with and without
CAN symptoms in the family and social components of self-evaluation.
We can conclude that the statistically significant difference in self-evaluation between children with CAN and children without CAN has been demonstrated at
the level of family (CSEI and QSC questionnaire) and social self-evaluation (QSC
questionnaire).
Social and personal self-evaluation are affected not only by family but also by various other factors, such as relationships with peers, friends within the crisis center,
overall success of a child, etc.
H3 The level of self-evaluation in girls will be lower in average than the level of
self-evaluation in boys, regardless of the CAN syndrome presence.
Lower self-evaluation of girls compared to boys is reported by several authors
(Hills, 2011; Gurňáková, 2000; Repetti et al., 2002). Our results have confirmed this
fact. However, we have also found differences in individual scales of self-assessment.
Where the boys achieved higher scores in their personal and physical self-evaluation,
the girls scored higher in social and school aspects. No significant gender-based differences have been noticed in family self-evaluation.
The result of the t-test for two independent selections is given in Table T7. Based
on the t-test results (t = 3.37, p =0.005), we can accept hypothesis H3.
Table 7. Differences in self-evaluation of girls and boys
t–
value

df

Sig.
(2-tailed)

3.337
14
0.005
Source: the study of authors.

MD

SD

6.3750

1.910

95% Confidence Interval of the
Difference
Lower
Upper
2.27764

10.47236

We have put the total self-evaluation score for boys and girls in Table 8 for
better clarity.
Table 8. Total score in self-evaluation of girls and boys
Gender

Girls with
CAN

Score
83.5
Source: the study of authors.

Boys with
CAN

110.5

Girls without
CAN

135.3

Boys without CAN

148.5
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H4 Individual self-evaluation components will be in a strong positive correlation
in all of the questionnaires used.
Mutual correlation in individual scales of methods T.S.E., QSC and CSEI are
stated in tables 9, 10, and 11.
General self-evaluation (total score) shows a statistically significant correlation in
T.S.E. and QSC questionnaires as well as QSC and CSEI method. The correlation
in T.S.E. and CSEI is statistically insignificant (Table 9):
Table 9. Correlations of general self-evaluation in individual questionnaires
General selfT.S.E.
QSC
evaluation
T.S.E.
1
0.964*
QSC
0.964*
1
CSEI
0.724
0.854*
* Pearson Correlation is significant at the 0,05 level (2-tailed)
Source: the study of authors.

CSEI
0.724
0.854*
1

Correlations of family self-evaluation component are statistically significant in all
methods used (Table 10):
Table 10. Correlations of family self-evaluation components in individual questionnaires
Family selfT.S.E.
QSC
evaluation
T.S.E.
1
0.986*
QSC
0.986*
1
CSEI
0.842*
0.887*
*Pearson Correlation is significant at the 0,05 level (2-tailed)
Source: the study of authors.

CSEI
0.842*
0.887*
1

Correlations of social self-evaluation components are statistically significant in
questionnaires QSC and T.S.E as well as T.S.E and CSEI. The correlation in questionnaires QSC and CSEI is high, but not statistically significant (Table 11):
Table 11. Correlations of social self-evaluation components in individual questionnaires
Social selfT.S.E.
QSC
evaluation
T.S.E.
1
0.995**
QSC
0.995**
1
CSEI
0.848*
0.847
*Pearson Correlation is significant at the 0,05 level (2-tailed)
Source: the study of authors.

CSEI
0.848*
0.847
1

We can say that the individual scales of self-evaluation correlate significantly with
each other, and therefore we accept hypothesis H4.
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CONCLUSION
Self-evaluation of children is highly dependent on the evaluation of authority figures
and later, peers. Negative family background and inadequate upbringing style, child
abuse and neglect, leave an impact on the overall self-image of the child and consequently on their further life and ability to function.
Examining the effects of child abuse on the self-image of abused children can
provide insights into the means of treating them therapeutically. We need to realize
that empowering the self-image in children, especially those with CAN syndrome,
is crucial within the school environment. Evaluation from teachers is also one of
dominant factors having impact on the child’s behavior and decisions, particularly
when in crisis.
Teachers of ethical education can, through various strategies and experiential
methods, significantly enhance the self-esteem of children, who can learn about their
strengths and potential. Pupils should be led to accept variety and “otherness,” in
other words they should be aware and empathic with children with CAN syndrome.
Children with CAN should be given enough opportunities and the necessary tools
to be able to assert themselves.
Teachers should be able to perceive and determine the level of self-esteem in each
aspect. Low self-esteem is often an accompanying symptom in children with CAN
syndrome. The teacher’s intervention lies mainly in the promotion of attribution
style, positive motivation and compensation of deficiencies. Educational methodology of moral education based on the explanation of values is an instrument of
ethical education in schools. Pupils should not only memorize the individual values
but also internalize those that will direct their behavior. The role of the teacher is to
act as a facilitator, ask questions or take other non-directional approaches to initiate
a discussion (Matula, Surová-Čulíková, 2007).
Self-esteem, empathy, and self-evaluation represent the basic preconditions for
prosocial behavior. The prosocial behavior of pupils is being developed in primary
schools in Slovakia through the cross-curriculum topic of “Personal and social development,” that is present in all primary school subjects. Its aim is to enable pupils
to: manage their own behavior, understand themselves and other people, acquire
basic social skills to deal with different situations, develop a positive attitude towards
themselves and others, form good interpersonal relationships in and out of classroom, develop basic skills in communication and cooperation, accept various types
of people, their opinions and solutions of problems, apply the basic principles of
healthy lifestyles and non-risky behavior in everyday life.
The cross-section topic is beneficial in complex development of pupils and their
interpersonal relationships in the class. Ethical education focuses primarily on prevention of socio-pathological and adverse phenomena (in cooperation with other
school subjects), which are currently posing a serious threat. The primary goal of ethics is to educate a mature personality with their own identity and value orientation.
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They should have strong values including respect for man and nature, cooperation,
prosocial behavior and, in reasonable extent, also national affiliation. Ethical education does not overwhelm pupils with information, but links specific principles with
actual experiences of pupils (Poláková, 2016).
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SELF-EVALUATION AND SELF-ESTEEM OF CHILDREN
WITH SYNDROME CAN

Keywords: CAN syndrome, self-esteem, self-esteem, elementary school, pupil, teacher.
Abstract: The right not to be exposed to domestic violence or the threat of domestic violence
is a basic and universal human right. Each form of violence has long-term consequences for
the psychological and physical health of the victim. Children’s violence and CAN syndrome
is a complex and very complex phenomenon that includes individual, family, social, moral
and ethical factors. The health consequences can be of different kinds: mental health damage, permanent fear, depression, anxiety, low self-confidence, self-esteem. The aim of our
research through the Rosenberg Self-Assessment Scale and the T.S.E. CSEI (Self-Esteem
inventory) was to detect differences in self-esteem and self-esteem in children with CAN
syndrome and children without CAN syndrome. We found a lower level of self-esteem and
self-esteem in children with CAN syndrome, as well as a lower level of self-assessment in
CAN-boys as in boys.
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SAMOOCENA DZIECI
Z ZESPOŁEM DZIECKA MALTRETOWANEGO

Słowa kluczowe: zespół dziecka maltretowanego, samoocena, szkoła podstawowa, uczeń,
nauczyciel
Streszczenie: Prawo do niepoddawania się przemocy domowej lub groźbie przemocy domowej jest podstawowym i powszechnym prawem człowieka. Każda forma przemocy ma
długoterminowe konsekwencje dla zdrowia psychicznego i fizycznego ofiary. Przemoc i jej
skutki u dzieci, tzw. zespół dziecka maltretowanego, to zjawisko złożone, obejmujące czynniki indywidualne, rodzinne, społeczne, moralne i etyczne. Zespół ten może wywoływać też
określone konsekwencje zdrowotne, np. zaburzenia zdrowia psychicznego, występowanie ciągłego strachu, depresję, lęk, niską pewność siebie, obniżone poczucie własnej wartości. Celem
naszych badań, prowadzonych za pomocą Skali Samooceny Rosenberga i T.S.E. CSEI (Self-Esteem Inventory) było wykrycie różnic w samoocenie i poczuciu własnej wartości u dzieci
z zespołem CAN w porównaniu z dziećmi, u których ten syndrom nie występuje. Odkryłyśmy, iż w grupie dzieci z zespołem dziecka maltretowanego występuje niższy poziom poczucia
własnej wartości, a ponadto u chłopców z tym zespołem występuje niższy poziom samooceny
w porównaniu z chłopcami z grupy kontrolnej.
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CLINICAL COMMUNICATION
AS A NEED OR OBLIGATION IN TEACHING
PHYSIOTHERAPY STUDENTS
INTRODUCTION

T

eaching clinical communication is a new challenge in the medical fields of study
in Polish higher education. The Medical University of Warsaw was the only
school to teach this subject to physiotherapy students, who have been taking classes
in communication for nine years. The subject was compulsory in the future physiotherapists’ curriculum and functioned under the name Interpersonal Training for
Purposes of Physiotherapy. From this academic year, 2017/2018, according to the
guidelines from the University’s Programme Board, the subject was renamed clinical
communication, and its scope modified to fit the requirements of physiotherapy
students. It is worth noting that not only does the subject feature themes from the
social communication scope, but most of all, it focuses on clinical communication,
including communication by touch, therapeutic communication by art therapy
works, inter-cultural and transcultural communication for the purpose of the physiotherapist’s interpersonal relations or alternative methods of communication such
as sign language and manually-coded language, the Braille system, the Bliss symbolic
communication, Makaton and pictogram communication methods. The curriculum
may seem unusual when compared with medical staff education worldwide. Good
examples are the Western European and the North American countries, where the
approach to effective communication is viewed as an important and primal aspect of
clinical training. The subject is called Clinical communication and comprises prac* Medical University of Warsaw.
** Medical University of Warsaw.
*** Medical University of Warsaw.
**** Medical University of Warsaw.
***** Medical University of Warsaw.
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tical and theoretical classes in communication and contact with the patient, history
taking, clinical investigation, building interpersonal relations and treatment planning in special simulation rooms with the indispensable educational instruments.
The subject has been embedded in the curricula for years, and effects of work are
assessed in a final examination. What, after all, is clinical communication? It entails verbal and non-verbal interpersonal communication, which seeks an effective
exchange of information: knowledge and skills, preferred attitudes or attainment
of positive behaviour directed towards the patients and their families, as well as the
therapeutic team.
From 2014 and to this day, there exists only one institution that develops and
improves social competences: the Laboratory for Communication in Medicine,
a science-research unit based in Bydgoszcz. The Laboratory operates in cooperation
with two Universities: the Kazimierz Wielki University and the Mikołaj Kopernik
University’s Collegium Medicum, and supports the development of future doctors
(Komunikacja kliniczna, 2018). An important communication-related event was the
appointment and creation of the Polish Medical Communication Society, which, on
October 22, 2016, held the First Scientific Conference with Medical communication as the main theme, which may point to a strong need to develop this scientific
domain and to educate the future medical services (Komunikacja medyczna, 2018).

INTERPERSONAL COMMUNICATION FOR
PHYSIOTHERAPEUTICAL PURPOSES
When analysing interpersonal communication in healthcare, four models can be
distinguished. Apart from the patient-medical personnel relationship, an important
role is played by the family, who, since the patient’s assuming the role of “the sick,”
meets the need to seek help and influences the perception of the condition.
Currently, the state-of-the-art review demonstrates a concurrence of interpersonal
communications models in medicine.
THE FIRST MODEL
Unidirectional-authoritative, which assumes a dominant role of the medical worker
who concentrates on treating the patient. Emotional support, in turn, is not present.
The medical worker assumes a mandating, dominant and authoritative role. In this
relationship, physiotherapists satisfy the patient’s need for security with their professional approach and qualifications. The patient’s family is not included in interpersonal relations and merely constitutes a background. The patient is subordinated to
the decisions of the medical personnel, being passive and executive. In this model,
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interpersonal relations are very limited as emotional distance and barriers when contacting the family are present, and the condition constitutes merely a background
for the entire set.
The bidirectional-paternalistic model, just like the authoritative model, assumes
the dominant role of the physiotherapist. At the same time, it takes into account
the need to talk to the patient, mainly for the purposes of information, making
a diagnosis and directing treatment. Self-observation is a prominent issue in this
model, along with motivating the patient to bring them help also in psychological
difficulties. Hence, the emotional distance diminishes. The role of the family in this
model is still limited, they assume the so-called role of the “extra,” however, the
influence of the relationship with the family members on the patient’s approach is
noted. Working in this model requires the knowledge of patient-centred interpersonal communication.
The bidirectional-cooperative model differs greatly from the former two. The relationship between the patient and the physiotherapist is partially equal, cooperative,
taking into account the role of the family, who, along with the patient, influences the
decisions taken in this model. This cooperation requires an emotional proximity, yet
the therapist still assumes a counselling role and remains outside the family’s social
system. Working in this model requires that healthcare workers have knowledge of
appropriate interpersonal communication, empathy and maintain an appropriate
emotional distance to be able to see the relationship between the condition of the
patient and their relationship with the family and the environment.
The systemic-partner model is currently the most desirable in healthcare. It is
chiefly based on cooperation and partner relations between medical personnel, the
patient, and their family. The personnel is empathic and play a cooperative, supportive and counselling role in planning the treatment programme. The patient’s family
plays an important role in this model, treated as a partner in treatment. It makes the
medical procedures to be individually adapted to all the patient’s needs, which guarantees better therapeutic effects. The partner model requires that healthcare workers
have knowledge of the influence of mutual relationships in the patient’s immediate
environment on the course of illness and healing (Jarosz et al., 2012).
THE SECOND MODEL
This model takes into account the levels of activity of the medical facility workers
and patients throughout the entire treatment process, including:
Activity-passivity, which is currently considered historical and is seldom practised. It was used under the circumstances of an immediate threat to the patient’s life
when the medical worker was the active side, and the patient was a passive object that
had to be unconditionally subjugated to the rescuer.
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Direction-cooperation is used for the so-called “acute” cases. Both sides, the
medical worker and the patient, are active. The patient’s role, in turn, was to be subjected to the medical procedures.
Mutual participation is used in meetings with chronically ill patients. Both sides,
the physiotherapist and the patient, are active. Despite different levels of competence, knowledge and skills, the sides closely cooperate.
THE THIRD MODEL
A communicative model of the patient-physiotherapist relationship is based by
a vast majority on two levels: verbal and non-verbal. The patient communicates the
information on the condition symptoms, the injury and the performed diagnostic
tests, and the physiotherapist analyses the information and undertakes the defined,
directed diagnosis along with the recommended suitable diagnostic procedure.
A socio-cultural model of the patient-physiotherapist relationship pertains to
social roles and interpersonal relations defined for both sides. There, the impact is
placed on the role played by the physiotherapist and the patient and social attitudes
towards a given condition or injury.
A medical transference of the patient-physiotherapist relationship refers to
psychoanalytical concepts. It can be understood as the occurrence and application
of the transference and countertransference mechanisms. The experiences that prevailed towards the adults in the childhood are believed to be transferred to the therapeutic relationship towards particular patients and physiotherapists.
A friendly model of the patient-physiotherapist relationship enables a so-called
transgression of the traditional social and professional roles. It might mean that in
this model, the patient and the physiotherapist most of all seek humanity and they
are partners in programming a physiotherapeutic programme (Jarosz et al., 2012).
THE FOURTH MODEL
This model is based on the interests of the physiotherapist and distinguishes the
following approaches:
The somatic approach: a closed communication style, in which the physiotherapist activates only the medical information concerning the condition or the injury,
without considering the particular feelings of the patient.
The general approach embraces both the condition and its symptoms, as well as
the feelings, the mental and the social state reported by the patient. The physiotherapist is directed towards all information given by the patient in order to formulate an
optimal physiotherapeutic programme (Włoszczak-Szubzda, Jarosz, 2013).
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VERBAL COMMUNICATION
Verbal communication is a spoken or written message. It constitutes approximately
35% of the entire communication, and in the everyday and the professional life, verbal communication is used more often than non-oral communication. Its main tool
is the spoken and written language, which meets the requirements for the medium
of information on a given subject. Its purpose is to express information, notions,
exchanging experiences and describe the impressions of the physiotherapist, the patient, the family or other members of the therapeutic team. The appropriate level of
verbal communication requires a defined vocabulary. The boundaries of vocabulary
are, after all, the boundaries of the human world. It depends, among other things, on
the origin, gender, education, profession or cultural level. Verbal communication is
an important part of everyday life. In all interpersonal relationships, it is important
to have the so-called features of a good speaker. These include, among other things,
intelligence, objectivity, politeness, competence, and commitment. Good senders
should adjust their language to the recipient, speak loudly, in a concise and enunciated manner, know the purpose of the conversation and address the recipient directly.
When analysing verbal communication, it is worth considering what, apart from the
words, may influence the reception of the message. These factors include, among
others, the accent, fluency of speech, contents of the speech, the tone and timbre
of voice and adapting the vocabulary to the recipient. Paralanguage is a factor that
influences the quality of communication. The level of paralanguage use determines
how the transmitted information will be received. The paralanguage contains the
feelings of the sender their mood, attitude and life situation, and even physical conditions. It also stems from the personality and temper of the sender, or their current
mental and physical state. At the same time, thanks to paralanguage, the sender can
do more, that is, learn more from their interlocutor and verify what they have to say.
These elements create the so-called background to the entire state. They are directly
linked to the features of a good sender/speaker. Active listening is crucial to correctly understand the message. Active listening is a form of response of the receiver to
understanding the message. The techniques it uses include: mirroring, clarification,
paraphrasing and concentrating on the aspect of the conversation and asking questions, concluding, condensing, summarising in order to reduce extraneous noise. The
above techniques make the sender feel listened to and understood. Active listening
is about trying to empathise with the sender’s situation and showing them support
with an appropriate position of the receiver, the gestures, expressing their feelings
and opinions, maintaining eye contact. The sender should interpret this message as
clear and properly understood, decoded by the recipient and vice versa.
To establish effective interpersonal communication with the patient, their family
and within the therapeutic team, the crucial features of a proper interpersonal relationship, including the mutual communication of the team: as a two-way information exchange (a constructive dialogue) that can assume many styles and forms.
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COMMUNICATION STYLES
Communication styles can be interpreted as the willingness/a lack thereof to speak at
a meeting with the patient/the patient’s family/the therapeutic team.
• active: in which the interlocutor initiates the dialogue;
•

passive: in which the interlocutor sporadically initiates the conversation, but
after prompting, they “enter” into the dialogue;

•

a non-active interlocutor: sporadically takes part in the dialogue even
when prompted;

•

an uncommunicative interlocutor initiates the conversation but does not
react to prompts.

THE PATIENT’S APPROACH
TO PHYSIOTHERAPEUTICAL PROCEDURE
There are 5 basic attitudes:
• Balanced, in which, during diagnosis and treatment, the patient uses constructive mechanisms of coping with emotional factors and is an active partner in creating the physiotherapeutic programme.
•

Involved, in which the patient constantly complains about their condition
and is not subject to adaptation or compensation influenced by the applied
therapeutic and physiotherapeutic procedures. They use the condition to
manipulate others (the medical personnel and those in their surroundings).
Gains benefits from their conditions.

•

Fearful, not engaging in therapeutic procedures, demonstrating a lack of
need for emotional or physical support. At the same time, a high level of
anxiety or fear is observed in this type of patients, representing passive hostility towards the proposed therapeutic and physiotherapeutic measures.

•

Dismissive, a patient representing a withdrawal from making decisions in
terms of therapeutic and physiotherapeutic measures. They “shy away” from
responsibility for their health, not coping with their current conditions.
Such a person finds it difficult to interact with medical personnel.

•

Determined, the patient is focused on “taking,” while not introducing any
changes in their attitudes or behaviors. This is the determined patient, who
obtains their priorities identified earlier. They cooperate with the medical
personnel if they implement the patient’s line of thinking. If the personnel
implements other actions, the patient dismisses them as incorrect or pointless. Taking the above into consideration, physiotherapists should analyze
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what type of patient they are dealing with at the moment and what to induce in their behavior for the monologue/dialogue understood as a conversation to be active. The below list contains the preferred features of active
speaking as guidelines in individual and group work.
Active speaking and listening as an ability to use vocal communications and existing
references in a written document should follow the below preferences:
Preferences in messages:
• natural speaking;
•

the substance of speech, confidence to the information’s contents;

•

specificity;

•

composure;

•

overtness towards the interlocutor;

• interest in the interlocutor
and depending on the course of a conversation, applying:
• assertiveness, empathy, techniques of paraphrasing, clarification, mirroring,
summarising, etc.;
•

turning towards the interlocutor;

•

maintaining eye contact with the interlocutor;

•

listening to the interlocutor’s feedback without judging;

•

encouraging the interlocutor to continue the monologue;

•

adapting the language to interlocutor’s needs;

•

asking the interlocutor open questions;

•

aiding the interlocutor to pinpoint and understand the discussed problem;

•

asking additional questions to fully understand the information obtained from the interlocutor;

•

not distracting nor interrupting the interlocutor;

• respecting the interlocutor’s silence after asking a question.
Adopting a conversational attitude:
• choosing an intimate location to have a conversation;
•

the room set-up: a position of desk and chairs during the conversation, position of table/examination bed, coat hangers for the patient, screens and
other objects required during the monologue/dialogue;

•

analysis and synthesis of the purpose of meeting with interlocutor: what information do I want to convey, what information do I want to obtain from
the interlocutor, why do I convey the information, what effects do I expect
from the conversation;
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•

a thought-out content of information, adjusted to the interlocutor: the type
of patient, the family, members of the medical/therapeutic team;

•

adjusting the language of expression to the interlocutor’s possibilities;

•

encouraging positive feelings during the conversation by engaging in the
dialogue and focusing on the interlocutor;

•

adjusting the pitch/tone of voice, using rhythm, melodics and voice intonation;

•

enunciating particular information to add importance to them and adjusting
the speed of conveying particular information to the interlocutor’s needs;

•

repeatability and consolidation of information/conversation towards the
interlocutor;

•

pronunciation and clarity of speech adjusted to the interlocutor’s needs;

•

maintaining the attractiveness and novelty of information stemming from
evidence-based medicine (EBM) and physiotherapy evidence-based practice
(PEBP) for the interlocutor;

•

minimizing the number of statements beginning with No during interaction
and using statements beginning with “I”;

•

using positive non-verbal interpersonal communication (empathy, assertiveness).
Therapeutic touch:
The touch is an indispensable element of physiotherapeutic communication. In
the patient’s perception, therapeutic touch should be caring, gentle and empathic.
It should express support and foster the mutual relationship. In addition, the touch
in physiotherapeutic procedures should be assured, safe and diagnosing – therapeutic for the patient and the physiotherapist. Because of this, along with the verbal
and non-verbal communication, the touch should support cooperation between the
patient and the physiotherapist. Another factor supporting the correctness of immediate therapeutic contact is a conversation, consisting of asking questions on the patient’s sensations during physiotherapeutic examination or procedures. It facilitates
mutual relations. Thanks to these factors, the patient has control over the performed
procedures, which makes it possible to diminish the feelings of insecurity, fear or
shame and to secure from immersing into an intimate and dangerous touch.

NON-VERBAL COMMUNICATION
This type of communication imperatively requires awareness and ability to implement the below factors that influence the level and quality of clinical communication
the most, and they are:
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•

Proxemics, the ability to manage and make use of space.

•

Kinaesthetics, where the following should be mentioned: gesticulation, facial
mimics, types of glances, a position of head and movements within the entire body.

•

Haptics, understood as tactile expression and the ability to employ touch
during a conversation for example: a greeting/goodbye handshake, body
touch (through embrace, patting and other gestures) or body touch during
physiotherapeutic examination.

•

Aesthetics, as an indispensable part of physiotherapist’s professional attitude:
•

type of garment: protective uniform/suit/sport apparel. Quality, cleanliness, tidiness, fit and undergarment (if visible);

•

the colour of garments: adjusted to the requirements of the healthcare
facility, ward, professional affiliation and others;

•

external appearance: body hygiene (impression, odour), hands and
nails, hair and its cleanliness along with hairstyle, shoes and optional
body jewellery.
We should consider this form of communication, which often underlines the interlocutor’s emotional state, work professionalism and involvement in the therapeutic process, or unveils and reveals weaknesses or lack of professional competences.
Additionally, it influences the quality of communication, often becoming the key
reason for choosing to “enter” into positive therapeutic relationships or resign from
particular services offered by the medical personnel.

INTERCULTURAL AND TRANSCULTURAL COMMUNICATION
Intercultural communication is, in other words, understanding and being understood
by people of a different culture. Communication comprises four types of intercultural
interaction: transcultural, intercultural, international and global, For the purpose of
physiotherapists, the types to deserve particular attention are transcultural communication, as it considers communication between different groups inside a single national culture, and intercultural communication, encompassing matters related to interpersonal communication in various national, ethnic or religious cultures. Identity,
and in particular, individual identity, social and cultural, is closely related to it. Here,
one should mention ethnic, racial, religious, class, regional, gender or age identity.
Transcultural communication is the overlapping, mixing and hybridisation of various
different cultures, where its earlier patterns are lost. On the basis of the above definitions, clinical communication should include interculturalism and transculturalism,
thanks to their widespread presence in Poland and Europe. An example of it is the
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establishment in 2016, for the purposes of the Polish medicine, the first postgraduate
studies: Transculturalism in interdisciplinary medical care at the Medical University of Bialystok or the Multicultural dialogue in medical care workshops, organized
by the Helsinki Foundation for Human Rights and co-financed by the European
Union, conducted in Poland over two years, 2013-2015. It demonstrated a need
to develop interpersonal communication, and especially clinical communication in
Polish healthcare facilities, with regard to the types and classifications of the potential
patients’ identities in order to avoid errors stemming from a distance of avoidance,
insecurity, indifference or hostility.

CONCLUSION
Education in clinical communication as a subject is a need and an obligation, therefore, a challenge both to the teacher and the students, as cooperation within the therapeutic team is an indispensable element of work. It is worth noting that interpersonal contact should be understood as mutual positive relationships and interactions
between all healthcare workers taking care of particular patients and their families. It
means that it is imperative to observe the rules of clinical communication, including
the rules of active listening, appropriate speaking and non-verbal communication.
Furthermore, the factors to be analysed include the degree of mutual trust, acceptance, empathy, and assertiveness or building interpersonal relationships, decisiveness
and professional liability, which are indispensable elements influencing the quality of
communication in this profession. For the time being, ISBAR/ISBAR-R appears to
be an example of qualitative support in direct and indirect communication, encompassing the following factors: introduction, situation, background, assessment, recommendation and repeat back. Addressing the person precisely and clearly to make
them repeat the conveyed information in order to avoid potential errors.
Before commencing classes in clinical communication with the student(s), the
patients, their families and members of the therapeutic team, the following questions
should be asked.
What is the purpose of my/our communication? Confirming the validity of the referral to physiotherapy with the actual, current state of the patient on the day of admittance to the procedures, clarity of the referral to the procedures (type of procedure,
number of procedures, procedure parameters, time of application of physiotherapeutic procedures). Explaining the order of physiotherapeutic procedures, including
procedure hours for particular procedures, intermissions between them included.
Coexisting diseases in a patient referred to physiotherapeutic procedures, type(s) of
possible drug therapy for the patient. Analysing the patient’s existing documentation
(medical history with history taken from the patient, diagnostic tests, implemented
treatment procedures: non-operative and operative, as well as previous physiother-
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apeutic interventions: reasons for them, execution time, type of procedures, the effects of physiotherapeutic procedure implementation). Gaining substantial advice
or emotional support from the particular member of the therapeutic team, with
simultaneous assessment of empathy and assertiveness levels.
What is my current emotional state as a physiotherapist? Individual abilities of the
physiotherapist are important in receiving messages by the patients, their families,
and medical personnel during active speaking. Emotional attitude or mental state
on a given day, toward the people the physiotherapist “enters” into the potential
dialogue, and vice versa. My attitude towards the patient, individual physiotherapeutic
procedures for the patient, what is my approach to and relationship with particular members of the team? In addition, the awareness of the current role and status of the profession, as a profession of public confidence, should be the physiotherapist’s priority.
It obliges physiotherapist to observe the Ethical Code of Conduct for Physiotherapists and physiotherapeutic good practices (Evidence-Based Clinical Guidelines for
the Physiotherapy). This should be considered throughout the period of professional
activity: for the good of the patients and their families, member of the therapeutic
team, and the physiotherapist’s own good, through trust, experience, knowledge,
skills, personal and professional development. It should be understood as a perpetual
process of reflection and self-reflection to minimise errors in the art of physiotherapy.
To fulfil this obligation, education is indispensable, as a need and obligation, based
on programmes and standards that systematise knowledge and skills, as well as social
and clinical competencies.
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CLINICAL COMMUNICATION AS A NEED OR OBLIGATION
IN TEACHING PHYSIOTHERAPY STUDENTS

Keywords: clinical communication, medical communication
Abstract: Teaching clinical communication is a new challenge in the medical fields of study
in Polish higher education. The Medical University of Warsaw was the only school to teach
this subject to physiotherapy students. To fulfil this obligation, education is indispensable, as
a need and obligation, based on programmes and standards that systematise knowledge and
skills, as well as social and clinical competences.
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KOMUNIKACJA KLINICZNA JAKO POTRZEBA
CZY OBOWIĄZEK KSZTAŁCENIA STUDENTÓW
NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA

Słowa kluczowe: komunikacja kliniczna, komunikacja medyczna
Streszczenie: W polskim szkolnictwie wyższym, kształcenie w przedmiocie komunikacja
kliniczna jest nowym wyzwaniem na kierunkach medycznych. Warszawski Uniwersytet Medyczny był jedyną uczelnią kształcącą w tym przedmiocie studentów kierunku Fizjoterapia.
W celu realizacji tych postanowień niezbędne jest kształcenie jako potrzeba i obowiązek
na podstawie programów oraz standardów, które usystematyzują wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne i kliniczne.

Jacek Olszewski*

CORRELATIONS BETWEEN FORMS OF EMOTIONAL
HEALTH AND COPING WITH STRESS IN THE
CONTEXT OF HEALTH EDUCATION PEOPLE WHO
EXPERIENCED MALIGNANT TUMOURS
INTRODUCTION

M

alignant tumors are the source of strong psychological tension because they
lead to physical suffering and they are a real-life risk (Wrona-Polańska, 1999).
Among them, breast cancer represents a very important medical problem. It is the
commonest cancer among women, and as they get older, they are more often affected by it, especially after menopause. The main method of breast cancer therapy
is a mastectomy, which causes a sense that the women have lost their femininity.
In addition, mastectomy disturbs their own image and makes them feel worthless
(Mroczek et al., 2012; de Walden-Gałuszko, 2011). A lot of data indicate that people
who experienced malignant tumours are more anxious than the healthy population.
The anxiety may appear in all stages of a disease: at the moment of diagnostic procedure implementation, during the therapy and after it. The anxiety may result from
a fear of recurrence of the disease (Haan et al., 2010; Mess et al., 2006; Trzebiatowska, 2000). However, we should pay attention to inner mental resources of oncological patients that can be a buffer against disorders of mental health. The inner mental
resources are: mental well-being with its constituent life satisfaction, connected with
them discretionary ways of coping with stress, which can be conducive to more effective psychosocial functioning.
In this study the author refers to the model of mental health by Keyes and Lopez
(Trzebińska, 2008; Westerhof, Keyes, 2010) who have extracted four forms of health:
1) completely mentally ill – floundering; 2) incompletely mentally ill – struggling;
3) incompletely mentally healthy – languishing; 4) completely mentally healthy –
flourishing. The model proposed by the author of the study (Figure 1) also allows
for the average intensity of well-being and psychopathology (Olszewski, 2012). Such
a modification enables to identify nine different forms of mental health that the
author narrows down to the emotional area.
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Figure. 1. The Complete State Model of Mental Health
Source: the study of author on the basis of Keyes Lopez (2002, by: Trzebińska, 2008).

Struggling with cancer should be considered as a prolonged stress-related transaction. People who experienced malignant tumours use various strategies of coping
with cancer-related stress. However, most of them demonstrate distinct difficulties in
this field. Cancer may activate using of unadaptive ways of coping. Wrona-Polańska
(1999) shows that patients who experienced breast cancer with its relapse significantly less often than patients with the first step of cancer use strategies oriented towards
solving problems and searching for positive sides of the situation. Additionally, used
by them coping focused on emotions is the predictor of depression and escalating
of disease symptoms. The results of Michałowska-Wieczorek’s research (2006) show
that better prognosis and better quality of life are connected with active, confrontational strategies of coping with cancer, in contrast to passivity. Moreover, social
support plays an important role in effective coping with anxiety that is the result
of a disease, especially for women (Mielcarek, Kozaka, 2006). There is also empirical evidence that religious coping with stress can protect patients after mastectomy
against depression and support the process of their recovering (Aukst-Margetić et al.,
2005). The results of other research show that oncological patients who use strategies
focused on a problem and emotional strategies, in contrast to people using avoidant
coping, are characterized by better mental and physical health (Roesh et al., 2005).
Education of patients helps them make normal activities and return to work before they got ill, in spite of their disease. The education, called pedagogy of health,
is increasingly seen as an essential element of the holistic behavior of therapeutic effect (Borowska, 2007; Woynarowska, 2013). According to Woynarowska (2013), the
main purpose of the education of sick people is assisting them in the understanding
of the disease, in the coping with the disease and the feeling of satisfaction with life.
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Thanks to the education oncological patients are able to obtain the knowledge and
skills called disease self-management in the way contributing to constructive adaptation to the disease. It means “optimal life” with the disease and in a good mood
(Woynarowska, 2013). The results of research and observations point to the need
for patients to health education associated with malignant tumors (Heszen, 2012).
Health education helps patients interact with the doctor during diagnosis, contributes to better participation in treatment, and reduces concerns associated with the
development of the disease (Heszen, 2012). For Carver, Scheier and Weintraub, active coping, planning, searching for instrumental support, positive reevaluation and
development and acceptance of the disease are the ways of coping with stress that
facilitate using health education (Juczyński, Ogińska-Bulik, 2009). Most of them are
active ways, focused on a problem. On the other hand, one of the elements of health
education is to provide oncological patients with the knowledge how to cope with
stress (Ryś et al., 2014). Thus, the educational impact should be concentrated on
teaching patients effective ways of coping with malignant tumors and with traumatic
experiences resulting from the disease.

METHODOLOGY OF RESEARCH
The aim of the research was to indicate correlations between the ways of coping with
difficulties and the forms of emotional health by patients after mastectomy, as compared to the control group.
37 women that experienced mastectomy from Lublin Amazon Association (they
formed a criterion group – K), and 24 healthy women (from a comparison group –
P) took part in the research. The selection criterion of the first group was a diagnosis
of breast cancer and mastectomy, at least 5 years from the date of the examination.
It was a deliberate selection group. The second group was made up of healthy people
who were not subjected to surgical operation. In this group, there were people chosen by quota selection. The criteria for belonging to the group were: sex, age, education and marital status. The women were at the age of 42-76. The average age of the
group K was 59.86. However, the average age of the group P was 58.67.
The following research tools were used:
1. Satisfaction with Life Scale – SWLS by E. Diener, R.A. Emmons, R.J.
Larson and S. Griffin in the adaptation of Z. Juczyński (2001). This tool
includes 5 statements, which are subject to evaluation by tested people on
a scale of 1 to 7. The scale allows us to test life satisfaction, consisting on
subjective well-being.
2. State-Trait Anxiety Inventory STAI by C.D. Spielberger, J. Strelau, M.
Tysarczyk and K. Wrześniewski in the Polish version. The questionnaire enables to detect people with a low or high level of anxiety treated as a con-
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stant internal disposition (trait) and makes it possible to define variability
of anxiety intensity recognized as a state. Anxiety comprehended as a trait
was used in the own research. The anxiety may be tested by using X-2 scale
(Wrześniewski et al., 2002).
3. Coping Orientations to Problems Experienced – COPE by Ch.S. Carver, M.F. Scheier, J.K. Weintraub, in the adaptation of Z. Juczyński and N.
Ogińska-Bulik (2009). The inventory allows us to test how often people
use 15 ways of coping with stress, such as: 1) active coping (Ak); 2) planning (Pl); 3) seeking instrumental support (Wi); 4) seeking emotional support (We); 5) suppression of competing activities (Un); 6) turning to religion (Zr); 7) positive reinterpretation and growth (Pp); 8) restraint coping
(Pd); 9) acceptance (Ac); 10) focus on emotions (Ke); 11) denial (Zp); 12)
self-distraction (Ou); 13) behavioral disengagement (Zd); 14) use of alcohol
and other psychoactive agents (Za); 15) sense of humor (Ph). In the Polish
adaptation, using factor analysis, these ways are contained in three general
remedial styles. There are the following styles: 1. Active style (SA), containing the ways 1, 2, 5, 7, 8; 2. Avoidant style (SU) that consists of the ways 9,
11, 12, 13, 14, 15; 3. Emotionally – supportive style (SWE), with the ways
3, 4, 6, 10.

THE RESULTS.

FORMS OF EMOTIONAL HEALTH IN THE GROUP OF WOMEN
WHO EXPERIENCED MASTECTOMY
AND IN THE GROUP OF HEALTHY WOMEN
The results of the own research show that in the tested groups we can extract subgroups of people with different forms of emotional health. Among the women who
experienced mastectomy, subgroups with two forms of emotional life were determined with the help of the cluster analysis by the k-means method, carried out on
the results of Satisfaction with Life Scale – SWLS and State-Trait Anxiety Inventory
STAI (using the X-2 scale). “Floundering’’ people form one of the subgroups (N =
20), and “languishing’’ people – the other one (N = 17). Among healthy women,
two equal subgroups were extracted (N = 12) – “brave’’ and “floundering.’’ The subgroups are statistically different in terms of the level of life satisfaction and the anxiety level. Number, median values, standard deviations and significance of differences
involving tested variables are contained in Table 1 (for women who experienced
mastectomy) and in Table 2 (for healthy women).
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Table. 1. Number (N), mean values (M), standard deviations (SD) of life satisfaction
(SWLS) and anxiety level (STAI)
Subgroups of
a criterion
group
SWLS
STAI
Subgroups of
a comparison
group

1. “Floundering”
(GK)
N = 20
M
SD
3.60
0.75
6.90
1.21
1. „Brave” (OP)
N = 12

M
SWLS
6.33
STAI
3.75
Source: the study of author.

SD
1.16
1.36

2. “Languishing”
(SK)
N = 17
M
SD
4.41
1.33
4.35
1.12
2. „Floundering”
(GP)
N = 12
M
SD
4.25
1.22
6.75
1.22

Z

p<

-1.95
-4.98

0.05
0.001

Z

p<

-3.30
-3.81

0.001
0.001

The data contained in table I show that in a comparison group, “brave’’ people
(M = 6,33) in comparison to “floundering’’ ones (M = 4,25) are characterized by
a significantly higher level of life satisfaction (Z = -3,30; p < 0,001) and a significantly lower anxiety level (the “brave’’ group, M = 3,75; the “sinking’’ group, M = 6,75;
Z = -3,81; 0,001). The data in table 1 also show that among people who experienced
malignant tumors, the subgroup of “floundering’’ people (M = 6,90) in comparison
to the subgroup of “languishing’’ ones (M = 4,35) is characterized by a significantly
higher anxiety level (Z = -4,98; p < 0,001) and a significantly lower level of life satisfaction (“floundering’’, M = 3,60; “languishing’’, M = 4,41; Z = -1,95; p < 0,05).
CORRELATIONS BETWEEN THE FORMS OF EMOTIONAL HEALTH
AND THE WAYS OF COPING WITH DIFFICULTIES
The relationships between satisfaction with life and an anxiety level and the ways of
coping with difficulties in the groups of women who experienced mastectomy are
presented in Table 2.
In the two subgroups of people who experienced malignant tumours differing in
forms of emotional health (“floundering’’ and “languishing’’), the factors affecting
forms of emotional health are connected with the ways of coping with difficulties.
In the subgroup of “languishing’’ people there are significant correlations between
life satisfaction and ways of coping with stress (3 correlations), and an anxiety level
(STAI) and remedial activities (2 correlations). In the subgroup of “floundering’’ people, by contrast, coping is connected with life satisfaction (2 correlations). However,
the strongest correlations are noticeable in the subgroup of “languishing’’ people.
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Table 2. Correlation between subjective well-being and anxiety, and ways of coping
with stress
Subgroups

Variables

1.
“Floundering”
(GK)
2.
“Languishing”
(SK)

SWLS
STAI
SWLS
STAI

5
Un

6
Zr

ρ,64

**

9
Ac

ρ,61

ρ,71
**

**

r – Pearson’s
p – Spearman’s
* The correlation is significant on the level 0,05
** The correlation is significant on the level 0,01
Source: the study of author.

10
Ke
ρ-,51
*

11
Zp
ρ,51
*

15
Ph

18
SWE

ρ,49

*

r,60
*

They involve anxiety and religious coping (Zr; p = 0.71), life satisfaction and suppression of competing activities (Un; p = 0.64), and also satisfaction and acceptance
(Ac; p = 0.61). In the subgroup of “languishing’’ people satisfaction with life correlates positively with a focus on a problem (Un; p = 0.64), acceptance of the present
situation (Ac; p = 0.61) and sense of humor (Ph; p = 0.49). However, anxiety is positively connected with an emotionally – supportive remedial style (SWE; r = 0.60)
and a religious strategy of coping with difficulties (Zr; p = 0.71), which is an element
of this style. On the other hand, in the subgroup of “floundering’’ people the analysis of the research results shows a negative correlation between life satisfaction and
a focus on emotions (Ke; p = -0.51), and also a positive relationship between satisfaction and a denial of the present difficulties (Zp; p = 0.51). However, in the group
of healthy women, there are not significant correlations between constituent forms
of emotional health (satisfaction with life and an anxiety level) and ways of coping
with stress used by them.

DISCUSSION
The results of the own research show that in the tested groups we can extract subgroups of people with different forms of emotional health. Among the women after mastectomy, subgroups with two forms of emotional health were determined
– “floundering’’ people (larger group) and “languishing’’ people.
Among healthy women, however, two equal subgroups were extracted – “brave’’
and “floundering’’ ones. Therefore, for people affected by cancer, forms of emotional health, which are not conducive to the effective psychosocial functioning have
been identified. The “emotionally floundering’’ people are characterized by complete
emotional discomfort that results from the lower life satisfaction and the higher
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anxiety level. “Languishing’’ people, by contrast, demonstrate the incomplete emotional health, which is the result of the lower life satisfaction. The results of the own
research confirm clinical observations showing that oncological patients are more
anxious and unhappy than healthy population (Ogińska-Bulik, Juczyński, 2008).
Unadaptive forms of emotional health extracted in the tested group can result from
mentally plagued experiences connected with cancer (Haan et al., 2010).
In both subgroups of people who experienced malignant tumors differing in
forms of emotional health (“floundering’’ and “languishing’’), the factors affecting
the form of emotional health are connected with the ways of coping with difficulties.
The results confirm contained in the references assumption, according to which the
strategies of coping with stress are connected with the subjective assessment of personal health (Carr, 2009).
In the group of “languishing’’ people, life satisfaction encourages remedial adaptation: a focus on a problem (Un, p = 0.64), acceptance of the situation when it is not
possible to change it (Ac, p = 0.61) and use of humor (Ph, p = 0.49). Meanwhile,
the higher anxiety level is connected with the emotionally-supportive style of coping
(SWE, r = 0.60), and it encourages turning to religion (Zr, p = 0.71). Identified
correlations connected with anxiety and coping are compatible with the results of
other research presented in the references. They show that, for women who experienced malignant tumors, social support (Mielcarek, Kozaka, 2006) and religious
coping that may protect them against depression and support the process of recovering (Aukst-Margetić et al., 2005) play an important role in effective coping with
anxiety that is the result of their problems. Moreover, the results of the own research
show that in the group of “floundering’’ people life satisfaction is conducive to the
denial of difficulties (Zp, p = 0.51) and the focus on emotions (Ke, p = -0.51). The
life satisfaction in this group has a less important adaptive role than in the group
of “languishing’’ people. These results confirm the research results of Roesh et al.
(2005), proving that oncological patients who use strategies focused on a problem
and emotional strategies, in contrast to people using avoidant coping, are characterized by better mental health.
The functioning of “floundering’’ people in the face of difficulties is avoidant and
repressive, but the “languishing’’ group is characterized by increasing complexity (the
functioning is active, supportive, emotional and avoidant). It may indicate that the
people from “languishing’’ group have better remedial adaptation, as people who
have diverse strategies of coping at their disposal are able to adjust behavior to the
requirements of a concrete difficult situation in a flexible way. Therefore, they cope
with difficulties more effectively (Olszewski, 2010).
In the group of healthy women, however, there are no significant correlations in
the tested area. The ways of coping with difficulties used by healthy people (both
“brave’’ and “floundering’’) do not have a significant relationship with the factors
affecting the form of emotional health (the level of life satisfaction and the level of
anxiety). Remedial activities of these people can be to a larger extent dependent on
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other factors, which have not been taken into consideration in the research, for example, requirements of situations that can point to increasing flexibility promoting
better adaptation (Olszewski, 2010).
The health pedagogy impact should allow for differences between oncological patients resulting from the forms of their emotional health. It would be necessary first
of all to help people having an increased anxiety level and a low level of life satisfaction. Education of patients should be oriented towards teaching active, focused on
a problem ways of coping with malignant tumors.
The number of the tested groups is rather little and, for that reason, there is a necessity to use caution in the interpretation of the results. However, they may be the
basis for large-scale research in this area.

CONCLUSIONS
1. Both women who experienced mastectomy and healthy women are not
a homogeneous group in terms of emotional health forms. Two groups characterized by two forms of mental health have been extracted among the
women after mastectomy – “floundering’’ people (larger group) and “languishing’’ people. Among healthy women, two equal groups have been identified – “brave’’ people and “floundering’’ ones.
2. In both groups of people who experienced malignant tumors differing in
forms of emotional health (“floundering’’ and “languishing’’), the factors
determining the form of mental health are connected with the ways of coping with difficulties.
3. In the group of “languishing’’ people, satisfaction with life encourages remedial adaptation: the focus on a problem, acceptance of the situation when
you are not able to change it and use of humor. However, the higher level of
anxiety is related to the emotionally-supportive style of coping and encourages turning to religion.
4. In the group of “floundering’’ people, however, life satisfaction promotes
the denial of difficulties and disengagement with negative emotions, and it
has a less important adaptive role than in the group of “languishing’’ people.
5. The functioning of “floundering” people in the face of difficulties is avoidant
and repressive, but the functioning of “languishing’’ group is characterized
by increasing complexity (it is active, supportive, emotional and avoidant).
6. The health pedagogy impact should allow for differences between oncological patients resulting from the forms of their emotional health. It would
be necessary first of all to help people having an increased anxiety level and
a low level of life satisfaction. Education of patients should be oriented
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towards teaching active, focused on a problem ways of coping with malignant tumors.
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CORRELATIONS BETWEEN FORMS OF EMOTIONAL
HEALTH AND COPING WITH STRESS IN THE CONTEXT
OF HEALTH EDUCATION PEOPLE WHO EXPERIENCED
MALIGNANT TUMOURS

Keywords: cancer, emotional health, coping with stress, health pedagogy, health education
Abstract: A lot of data indicate that people who experienced malignant tumours are more
anxious than the healthy population. However, we should pay attention to inner mental
resources of oncological patients that can be a buffer against disorders of mental health.
Education of patients helps them make normal activities. The education, called pedagogy
of health, is increasingly seen as an essential element of the holistic behaviour of therapeutic
effect. The aim of this study is to indicate correlations between the ways of coping with difficulties and the forms of emotional health by patients after mastectomy, as compared to the
control group. The results indicate that in the groups of people that experienced malignant
tumours differing in forms of emotional health, the factors affecting forms of psychological
health are connected with the ways of coping with difficulties. The health pedagogy impact
should allow for differences between oncological patients resulting from the forms of their
emotional health. Education of patients should be oriented towards teaching active, focused
on a problem ways of coping with malignant tumours.
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ZALEŻNOŚCI MIĘDZY FORMAMI ZDROWIA
EMOCJONALNEGO A RADZENIEM SOBIE ZE STRESEM
W KONTEKŚCIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ U OSÓB
DOTKNIĘTYCH CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ

Słowa kluczowe: rak, zdrowie emocjonalne, radzenie sobie ze stresem, pedagogika zdrowotna, edukacja zdrowotna
Streszczenie: Wiele danych świadczy o tym, że osoby dotknięte rakiem są bardziej lękowe
i depresyjne niż zdrowa populacja. Jednakże należy zwrócić uwagę na wewnętrzne zasoby
psychiczne pacjentów onkologicznych, które mogą pełnić funkcję bufora chroniącego przed
zaburzeniami zdrowia psychicznego. Podejmowaniu, mimo choroby, normalnej aktywności
sprzyja, określana mianem pedagogiki zdrowotnej, edukacja pacjentów. Celem podjętych badań było wskazanie zależności między formami zdrowia emocjonalnego a sposobami radzenia
sobie ze stresem w grupie kobiet po mastektomii i w grupie kobiet, które nie były dotknięte
chorobą nowotworową. Wyniki badań wskazują, że w grupach osób dotkniętych chorobą
nowotworową różniących się formami zdrowia emocjonalnego czynniki decydujące o formie
zdrowia psychicznego są powiązane ze sposobami radzenia sobie ze stresem. Oddziaływania
z obszaru pedagogiki zdrowotnej powinny uwzględniać różnice istniejące między pacjentami
onkologicznymi, wynikające z formy zdrowia emocjonalnego. Edukacja pacjentów powinna
być nastawiona na uczenie aktywnych, nastawionych na problem sposobów radzenia sobie
z chorobą nowotworową.
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