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WPROWADZENIE
Niniejsza publikacja jest drugim numerem Zeszytu Naukowego pracowników
dydaktycznych Instytutu Pedagogiki Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Jest
to owoc całorocznej pracy badawczej, zogniskowanej wokół szeroko pojętej problematyki edukacji. Poniższe artykuły stanowią głos w dyskusji na temat modelu
współczesnego procesu kształcenia, wychowania, a także form pomocy w rozwoju
człowieka. W dobie globalizmu i postmodernistycznych koncepcji, dyskusja o przyszłości rodziny, szkoły i możliwości rozwojowych człowieka stanowi szczególnie
ważny obszar dyskursu pedagogicznego.
Na pierwszą część Zeszytu składają się artykuły nauczycieli akademickich
WSH w Sosnowcu. Publikacje w tym dziale zatytułowanym „Wyzwania edukacji
XXI wieku” rozpoczyna artykuł prof. dra hab. Kazimierza Czarneckiego „Uczenie
się jako forma cywilizacyjnego istnienia człowieka (zarys problemu)”. Autor podejmuje w nim problem uczenia się człowieka niezależnie od warunków środowiskowych i wieku życia. Kolejnym artykułem w tej części opracowania jest artykuł prof.
dr hab. Teresy Borowskiej pt. „Emocje wyzwaniem dla współczesnej edukacji”.
Autorka nakreśla obszar edukacyjnych zadań i możliwości dotyczących emocjonalnego wyposażenia człowieka. Kolejnym artykułem jest opracowanie wcześniej już
wspomnianego Kazimierza Czarneckiego pt. ,,Teoretyczne podstawy zawodowego
rozwoju człowieka”, w którym autor przedstawia w świetle własnych doświadczeń
badawczych odpowiedzi na istotne pytania dotyczące istoty zawodu, warunków,
procesu i wyników zawodowego rozwoju. Omawia również teorie i metody
badań naukowych nad tym problemem. Ostatnią pozycją omawianego działu jest
rozprawa „Psychologia Gestalt a psychoterapia Gestalt”, którego autorami są dr
Bożena Smolec oraz Adam Kincel. Autorzy artykułu pokazują specyﬁczne ujęcie
holizmu w terapii Gestalt oraz podobieństwa i różnice pomiędzy psychoterapią
Gestalt a psychologią postaci.
Druga część zeszytu to artykuły w dziale zatytułowanym „Edukacja wobec
zagrożeń współczesnego świata”. W części tej dr Krzysztof Kucyper w swoim
artykule pt. „Osobowościowe uwarunkowania zachowań agresywnych” wskazuje
na szereg elementów kształtujących wiedzę jednostki o świecie i samym sobie.
Kolejny artykuł w tej części jest autorstwa dr Danuty Krzywoń i nosi tytuł „Walory
gier i zabaw muzyczno-ruchowych w terapii zaburzeń zachowania u dzieci”. Przedstawia zabawy ruchowe przydatne w terapii dzieci w młodszym wieku szkolnym.
Dr Zbigniew Marten w swoim artykule „Stres w pracy nauczyciela” przedstawia
przyczyny, skutki i okoliczności nadmiernego stresu zawodowego oraz wypalenia
zawodowego na podstawie badań. Kolejną pozycją omawianego działu jest rozprawa dr Bogumiły Kosek-Nita „Sytuacja społeczno-kulturalna dzieci w rodzinach
dotkniętych biedą”. Artykuł ten wskazuje na problem ubóstwa, który jest jednym ze
znaczących składników warunkujących patologię życia społecznego w wymiarze
7

egzystencjalnym. W tej części przeczytamy również artykuł księdza prof. dra hab.
Janusza Mastalskiego „Hospicjum w służbie człowiekowi (wybrane zagadnienia
z tanatopedagogiki)”.
Trzecią część stanowi publikacja zagraniczna. Autor niniejszego opracowania
jest psychologiem, pracownikiem naukowym Wydziału Zarządzania i Ekonomii
Uniwersytetu im. Tomasza Baty w Zlinie (Republika Czeska). Zamieszczenie artykułu doc. dra M. Mikulastika w niniejszym zbiorze jest jednym z efektów kilkuletniej współpracy WSH z reprezentowanym przez autora Wydziałem Zarządzania
i Ekonomii Uniwersytetu im. Tomasza Baty w Zlinie.
Czwartą część wypełnia recenzja napisana przez dra Z. Martena dotycząca
publikacji zagranicznej zogniskowanej wokół menedżerskiej psychologii.
Oddając tę publikację do rąk czytelników, mamy nadzieję, że przedstawione
w niej artykuły sprowokują do edukacyjnego dialogu przebiegającego według Grafﬁnowskiego modelu, na który składają się trzy elementy: „zrozumienie siebie”,
„zrozumienie ciebie”, „zrozumienie nas” (E.M. Grafﬁn, 2004, nr 5). Rezygnacja
z któregokolwiek elementu sprawi, że dialog prawdziwy zostanie zastąpiony dialogiem pedagogicznie nieskutecznym. Nie ma bowiem dialogu bez zrozumienia
siebie, drugiego i nas razem jako partnerów, którzy mają wolę porozumiewania się
w poszukiwaniu źródeł edukacyjnego sukcesu.
ks. Janusz Mastalski,
Danuta Krzywoń

E.M. Grafﬁn., Język przyjaźni, cyt. za: J. Radziewicz, Dialog umowny i prawdziwy, ,,Nowa Szkoła” 2004, nr 5.
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WYZWANIA EDUKACJI XXI WIEKU

Kazimierz M. Czarnecki*

UCZENIE SIĘ JAKO FORMA
CYWILIZACYJNEGO ISTNIENIA CZŁOWIEKA
(ZARYS PROBLEMU)
Motto: W przeciwieństwie do gadów nasz gatunek jest
biologicznie wyposażony w niezwykłą zdolność uczenia
się i przystosowywania.
D.G. Myers: Psychologia, Poznań 2003, s. 25.

Objaśnienia podstawowych pojęć
Objaśnienie pięciu podstawowych pojęć: „człowiek”, „życie człowieka”, „rozwój człowieka”, „uczenie się człowieka”, „cywilizacja” ułatwi Czytelnikowi lepsze
rozumienie i zrozumienie treści tego opracowania.
1. Człowiek
Termin człowiek deﬁniowany jest w różnych ujęciach: od bardzo wzniosłych
(jak np. szlachetny człowiek, wielki człowiek, cywilizowany człowiek) do poniżających (jak np. podły człowiek, głupi człowiek). Cztery ujęcia tego terminu spotyka
się najczęściej w słownikach i literaturze naukowej:
(1) „Homo sapiens, istota żywa z rodziny człowiekowatych, z rzędu naczelnych wyróżniająca się wśród innych najwyższym rozwojem psychiki i życia
społecznego, jedyna posiadająca kulturę i zdolna do jej tworzenia”;
(2) „człowiek jako reprezentant najlepszych cech ludzkich, jednostka wartościowa społecznie, etyczna, szlachetna”;
(3) „osoba dorosła, dojrzała”;
(4) „robotnik, pracownik” (Słownik języka polskiego, 1978, tom I, s. 340).
* Autor: prof. dr hab. Kazimierz M. Czarnecki,
profesor nauk psychologicznych. Dziekan Wydziału Humanistycznego WSH w Sosnowcu.
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Istotą człowieka i człowieczeństwa jest stałe dążenie do ulepszania świata oraz
samodoskonalenia. Człowiek ciągle samodoskonalący się „ulepsza świat”,
w którym żyje i rozwija się sam. „Ulepszony świat” wpływa na „lepsze jego
samodoskonalenie”. Ten proces trwa nieustannie i obejmuje głównie ulepszanie ludzkiego mózgu, rozumu, twórczego myślenia i działania. To „ulepszanie świata i siebie” odbywa się głównie dzięki zdolnościom, warunkom
społecznym i motywacji do ciągłego uczenia się człowieka. Dawid G. Myers
(Psychologia, 2003, s. 56) stwierdził, że „Bycie człowiekiem oznacza więcej
podobieństw niż różnic. Uniwersalne tendencje w zachowaniu tworzą w sumie
ludzką naturę”.
2. Życie człowieka
„Życie to starzenie się, co oznacza, że wszyscy możemy patrzeć w przeszłość
z satysfakcją lub z żalem, a w przyszłość z nadzieją lub lękiem” G. Myers (Psychologia, 2003, s. 183).
Terminem życie obejmuje się rośliny, zwierzęta oraz ludzi. Trzy ujęcia tego
terminu spotykamy w słownikach i literaturze naukowej:
(1) jest to „stan organizmu polegający na nieprzerwanym ciągu biochemicznych procesów przemiany materii i energii, związanych z wymianą materii
i energii z otoczeniem, charakteryzujący się tym, że organizm odżywia się,
oddycha, wydala zbędne produkty, reaguje na szereg bodźców, wzrasta, rozmnaża się, częstokroć ma zdolność poruszania się”;
(2) życie oznacza „istnienie, egzystencję, bytowanie; działanie w pewnych
warunkach; pewne warunki egzystencji”;
(3) życie oznacza również „siły żywotne, energię; żywotność, werwę” (Słownik
języka polskiego, 1981, s. 1096-1097).
Zdaniem D.G. Myersa (Psychologia, 2003, s.73) „Życie to czerpanie informacji ze świata i z tkanek organizmu, podejmowanie decyzji oraz wysyłanie informacji rozkazów z powrotem do tkanek organizmu”. Świadome życie ludzkie jest
zlokalizowane w mózgu, a jego „przedstawicielem jest umysł”.
Życie człowieka to jeden nieprzerwany ciąg aktywności biologicznej, psychicznej i społecznej; naśladowczej, innowacyjnej i twórczej.
3. Rozwój człowieka
Rozwój to pojęcie o szerokiej treści znaczeniowej i obejmuje rośliny, zwierzęta oraz ludzi. Jest ono podstawowym terminem nauk przyrodniczych oraz psychologii, pedagogiki, socjologii. „Rozwój” deﬁniowany jest dwojako, jako:
12
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(1) „proces przeobrażeń, zmian, przechodzenia do stanów lub form bardziej
złożonych lub pod pewnym względem doskonalszych”;
(2) „proces zmian morfologicznych i ﬁzjologicznych stopniowo zachodzących
w organizmach w ciągu życia osobnika lub w kolejnych pokoleniach – pod
wpływem czynników dziedzicznych oraz pod wpływem środowiska zewnętrznego” (Słownik języka polskiego, 1981, tom III, s. 131).
Rozwój człowieka rozpoczyna się od momentu poczęcia i trwa do kresu
życia.
4. Uczenie się człowieka
Pojęcie uczenie się jest bardzo szeroko opisane w literaturze naukowej, szczególnie w psychologii kształcenia oraz w dydaktyce i posiada wiele deﬁnicji. Jest to
„proces, w którego toku na podstawie doświadczenia powstają nowe formy zachowania się i działania lub ulegają zmianom formy wcześniej nabyte. Uczenie się jest
jedną z podstawowych form działalności ludzi – obok pracy, zabawy i działalności
społeczno – kulturalnej” (W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, 1996, s. 299). Ta
szczególna dla człowieka forma aktywności psychomotorycznej winna trwać przez
całe życie, jeżeli pragnie istnieć jako cywilizowana jednostka.
5. Cywilizacja
Termin cywilizacja deﬁniowany jest jako „stan rozwoju społeczeństwa w danym okresie historycznym, uwarunkowany stopniem opanowania przyrody przez
człowieka; ogół dóbr materialnych, środków i umiejętności produkcyjnych oraz instytucji społecznych” (Słownik języka polskiego, 1978, tom I, s. 325).
Rozwój cywilizacji ludzkiej był i jest możliwy dzięki uczeniu się ludzi i ich
twórczemu działaniu.

Uczyć się przez całe życie
W deﬁnicji pojęcia „człowiek” zawarte jest stwierdzenie, że ,,jest to istota (...)
wyróżniająca się wśród innych najwyższym rozwojem psychiki i życia społecznego,
jedyna posiadająca kulturę i zdolna do jej tworzenia”. Jednocześnie w literaturze
biologicznej i psychologicznej znajdujemy twierdzenia, że jest to istota najbardziej
niedołężna po urodzeniu i wymagająca stałej i długotrwałej opieki, by mogła żyć
i rozwijać się samodzielnie. Człowiek posiada tylko ogromne, potencjalne możliwości rozwojowe, które wymagają nieustannego kształtowania, ukierunkowywania,
rozwijania, doskonalenia i samodoskonalenia, i dlatego człowiek „jest skazany na
całożyciowe uczenie się, żeby ISTNIEĆ. Oznacza to, że naczelnym „ﬁlarem”
życia, rozwoju i twórczego działania człowieka jest jego ISTNIENIE POPRZEZ
13
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UCZENIE SIĘ. Uczyć się, żeby istnieć biologicznie, społecznie i psychicznie jest
podstawowym warunkiem i wyznacznikiem wszelkich innych aspektów uczenia się
człowieka, które są opisane w dalszej części tekstu.
Na ogromną rolę uczenia się kładą nacisk liczne krajowe, europejskie i międzynarodowe raporty, memoriały i strategie. Dotyczą one roli edukacji w cywilizacyjnym rozwoju społeczności ludzkich. Są to:
- Raport o stanie oświaty w PRL z 1973 roku,
- Raport: Uczyć się, aby być F. Faure’a z 1975 roku,
- Ekspertyza dotycząca sytuacji i rozwoju oświaty w PRL z 1979 roku,
- Raport Klubu Rzymskiego: Uczyć się bez granic Botkina i in. z 1982 roku,
- Edukacja narodowym priorytetem z 1989 roku (Polska),
- Edukacja w warunkach zagrożenia z 1990 roku (Polska),
- Edukacja – jest w niej ukryty skarb Jacquesa Delorse’a z 1998 roku,
- Memoriał Komitetu Prognoz przy Prezydium PAN – Polska w XXI wieku,
w sprawie roli edukacji i kształtowania przyszłości Polski z 1998 roku,
- Przyszłość świata. Edukacja w perspektywie roku 2020 F. Majora i J. Binde
z 1999 roku,
- Strategia rozwoju edukacji do roku 2020 Czesława Kupisiewicza i Czesława
Banacha z 2000 roku (Polska).
Podane przykłady zainteresowań ekspertów krajowych, europejskich i międzynarodowych rozwojem edukacji, w tym szczególnie całożyciowego uczenia się
ludzi, świadczą o jej wiodącej roli w indywidualnym rozwoju jednostek ludzkich
oraz całych społeczności świata.
J. Delorse wyróżnił i opisał trzy główne „ﬁlary uczenia się”:
- uczyć się, aby wiedzieć,
- uczyć się, aby działać,
- uczyć się, aby żyć wspólnie.
Pozwoliłem sobie rozszerzyć liczbę „ﬁlarów”, nazwać i opisać je w tym opracowaniu, określając je „kierunkami uczenia się człowieka”.
14
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Naczelnym kierunkiem uczenia się jest: UCZYĆ SIĘ DLA ISTNIENIA, a ﬁlary pochodne od niego to (rys. 1):
- uczyć się, żeby ZNAĆ PRAWDĘ,
- uczyć się, żeby DZIAŁAĆ SKUTECZNIE,
- uczyć się, żeby ŻYĆ WSPÓLNIE,
- uczyć się, żeby CIESZYĆ SIĘ ŻYCIEM,
- uczyć się, żeby SPRAWIEDLIWIE OCENIAĆ INNYCH,
- uczyć się, żeby TWORZYĆ DOBRA MATERIALNE I DUCHOWE,
- uczyć się, żeby BYĆ SZCZĘŚLIWYM.
1. Uczyć się, żeby istnieć
Terminy istnieć, istnienie oznaczają: „mieć miejsce w rzeczywistości, być,
trwać, egzystować, żyć” (Słownik języka polskiego 1978, tom I, s. 809). Żeby istnieć biologicznie, psychicznie i społecznie człowiek musi się wszystkiego uczyć
przez całe życie, a to dlatego, że rozwijając się, zmienia się i zmienia się wraz
z nim jego bliższe i dalsze otoczenie. Istnieć biologicznie oznacza „ciągłą walkę
o byt” (wyżywienie, ubranie, dach nad głową, zdrowe powietrze, przestrzeń terytorialną). Istnieć psychicznie oznacza poddawanie się ciągłej edukacji (rodzinnej,
przedszkolnej, szkolnej, uczelnianej, środowiskowej). Oznacza również samodzielne, świadome doskonalenie swojej świadomości indywidualnej i społecznej oraz
dbanie o tzw. higienę życia psychicznego. Istnieć społecznie oznacza ciągłe poszukiwanie swojego miejsca w społeczności ludzkiej (rodzinnej, koleżeńskiej, zawodowej, pracowniczej). Oznacza również „bycie samowystarczalnym” oraz przydatnym i przyjaznym dla innych z najbliższego i dalszego otoczenia społecznego.
2. Uczyć się, żeby znać prawdę
Zdaniem W. Okonia (Nowy słownik pedagogiczny, 1996, s. 226) pojęcie prawda jest rozumiane dwojako: „1. /jest to/ zgodność treści danego sądu z rzeczywistym stanem rzeczy; 2. /jest to/ zgodność treści sądu z uznaną zasadą lub normą”.
Przeciwieństwem „prawdy” jest „fałsz”, „kłamstwo”, „obłuda”, wskazujące na
„amoralne” istnienie człowieka, co wyraźnie staje w sprzeczności z istotą życia społecznego ludzi. „Znać prawdę” i „żyć w prawdzie” oznacza posiadać wiedzę sprawdzoną i potwierdzoną o rzeczywistości przyrodniczej, społecznej oraz samym sobie.
Życie w zakłamaniu, obłudzie i fałszu przeczyłoby „normalnemu życiu” człowieka
myślącego logicznie. Prawda jest dla naszego rozwoju i działania „drogowskazem
istnienia”. Walka o prawdę toczy się od zarania istnienia ludzkiego (badania, od15
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krycia, wynalazki, informacje, relacje). Wiedza prawdziwa, to wiedza „zbawienna
dla naszego istnienia”, choć bywa czasem przygnębiająca, jak np. wiedza o własnej
chorobie nowotworowej. Ale nawet najbardziej przygnębiająca wiedza, może stać
się podstawą do podejmowania określonych działań.
3. Uczyć się, żeby żyć wspólnie
Termin wspólnota i pochodne od niego jest wieloznaczny. Dwa jego ujęcia są w tym
opracowaniu przydatne: wspólnotą jest nazywane „to, co łączy, zespala; więź, spójnia”;
jest to również „organizacja, społeczność związana wspólnym pochodzeniem, wspólnym życiem, wspólnymi interesami, wspólną własnością itp.” (Słownik języka polskiego
1981, tom III, s. 766-767). W psychologii społecznej (Encyklopedia Blackwella. Psychologia społeczna, 1996, s. 265) dość obszernie pisze się o podziale – jak sądzę sztucznym
– społeczności ludzkich na kolektywistyczne (np. Indie, Japonia, Chiny) oraz indywidualistyczne (np. Australia, Kanada, Stany Zjednoczone). Sądzę, że każda społeczność:
i „kolektywistyczna”, i „indywidualistyczna” są wspólnotami ludzkimi. Natomiast siła
więzi międzyludzkich może być zróżnicowana w zależności od tego, o jaką więź i na
jakim poziomie chodzi, np. więzi rodzinne, koleżeńskie, sąsiedzkie, pracownicze, zawodowe, rasowe, wyznaniowe, płciowe. Można globalistycznie i atomistycznie patrzeć
na więzi społeczne, ale to nie zmienia faktu, że człowiek jest „jednostką wspólnotową”.
Wspólne życie ludzi jest istotą istnienia człowieka, począwszy od prokreacji a skończywszy na kresie życia. Życie wspólne daje poczucie bezpieczeństwa indywidualnego,
bytu biologicznego, rozwoju i działania twórczego. Żeby godnie żyć, wspólnie trzeba się
życia wspólnotowego uczyć. A to oznacza, że trzeba wiedzieć, „ile, od kogo i co brać”,
jak również „ile, co i komu dawać”, żeby zachować równowagę wspólnego istnienia.
4. Uczyć się, żeby działać skutecznie
Zdaniem W. Okonia (Nowy słownik pedagogiczny, 1996, s. 63) działanie, działalność to układ intencjonalnych czynności, których celem jest przystosowanie się
do otoczenia lub zmiana tego otoczenia; wszelkie działanie opiera się na: 1/ wyznaczaniu celu działania, 2/ ustaleniu warunków realnych tego działania, 3/ wyborze
środków adekwatnych zarówno do celu, jak i do warunków danej rzeczywistości”.
Pojęcie „działanie” obejmuje szeroką treść i różnorodne obszary, jak np.:
- wszelkie działanie, jako przejaw aktywności psychoﬁzycznej człowieka,
- działanie kierunkowe, jak np. medyczne, edukacyjne, techniczne,
artystyczne,
- działanie zawodowe, jak np. nauczycielskie, lekarskie, rolnicze, naukowe,
matematyczne, polonistyczne, psychologiczne,
- działanie specjalizacyjne, jak np. kompozytorskie, poetyckie, taneczne.
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Można twierdzić tak: „człowiek istnieje i rozwija się dzięki skutecznemu
i świadomemu działaniu”. Działanie jest niezbędnym atrybutem istnienia człowieka i człowieczeństwa. Dzięki twórczemu działaniu ludzi istnieje i rozwija się cywilizacja ludzka. Trudno wyobrazić sobie życie ludzkie bez działania, a dokładniej
bez pracy w ogóle, a zawodowej w szczególności. Działania produkcyjne, usługowe oraz twórcze są podstawą biologicznego, psychicznego i społecznego istnienia
człowieka.
5. Uczyć się, żeby przeżywać radość życia
Termin radość posiada „zabarwienie” uczuciowe i deﬁniowany jest jako
„uczucie wielkiego zadowolenia, wesołości, wesoły nastrój; uciecha, rozradowanie, szczęście” (Słownik języka polskiego, 1981, tom III, s.13). „Radowanie” się
życiem, bycie zadowolonym i wesołym nie jest tylko „skłonnością sytuacyjną czy
okazjonalną”, lecz stylem życia, który trzeba u siebie ukształtować poprzez uczenie
się i „manifestować” wewnętrznie i zewnętrznie. Uczyć się reakcji uczuciowych
jest znacznie trudniej niż reakcji umysłowych, gdyż reakcje uczuciowe są bardzo
złożone. Już niemowlę, w pierwszych dniach swojego życia, reaguje uczuciowo na
widok matki lub osoby obcej, a w latach coraz starszych reakcje uczuciowe stają
się bardzo „uspołecznione”. Przeżywanie radości życia jest szczególnie ludzką właściwością, trzeba umieć cieszyć się z życia, nawet w sytuacjach trudnych. Radości
z życia trzeba się zatem uczyć przez całe życie, kształtując u siebie optymistyczne
nastawienie do świata przyrody i ludzi.
6. Uczyć się, żeby sprawiedliwie oceniać innych
Termin ocena jest szeroko opisywany i analizowany w literaturze pedagogicznej, psychologicznej, socjologicznej. Zdaniem W. Okonia (Nowy słownik pedagogiczny, 1996, s.195) „Ocena to wypowiedź o charakterze wartościującym,
będąca wyrazem opinii – pozytywnej lub negatywnej – o przedmiocie oceny
(stanie rzeczy, osobie, zdarzeniu)”. Zdaniem A.S. Rebera (Słownik psychologii,
2000, s. 435) „ocena /jest to/ szacowanie (rating); szacowanie lub wartościowanie obiektu, zdarzenia lub osoby (również obejmujące ocenę samego siebie,
tzw. samoocenę)”. Oceniać sprawiedliwie innych oznacza oceniać obiektywnie,
racjonalnie, bez zabarwienia emocjonalnego, bez tendencji i uprzedzeń. Sprawiedliwa ocena innych posiada swój rodowód w obiektywnej ocenie samego
siebie. Kto nie potraﬁ obiektywnie, a więc i sprawiedliwie oceniać siebie, swojego zachowania, temu trudno jest oceniać sprawiedliwie, a więc i obiektywnie kogoś innego. Żeby obiektywnie oceniać siebie i innych, trzeba posiadać
„obiektywne dane” jako wyznaczniki oceny. Oznacza to, że trzeba takie dane
zauważać, zapamiętywać, przechowywać i posługiwać się nimi w ocenie innych. Trzeba się tego uczyć i nauczyć, pozbywając się ze swojej świadomości
uprzedzeń. O sprawiedliwą ocenę upominają się nie tylko dzieci w rodzinie, ale
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również uczniowie szkolni, studenci, pracownicy, jak również ludzie będący
u kresu swojego życia oraz nieżyjący! Jest to więc zagadnienie „uniwersalne” i towarzyszy nam przez całe życie.
7. Uczyć się, żeby tworzyć
Zdaniem S. Popka (Człowiek jako jednostka twórcza, 2003, s.7) „twórczość
jest nierozerwalnie związana z istotą ludzką, jej wielowiekowym rozwojem, ale także z rozwojem warunków życia – kulturą materialną i duchową”. (...) „Wszystko to,
co nie jest tworem przyrody, jest rezultatem działalności intelektualnej, wolitywnej
i manualnej człowieka”. Pojęcie „twórczość” jest deﬁniowane jako proces tworzenia oraz jako wynik (dzieło).
Zdaniem W. Okonia (Nowy słownik pedagogiczny, 1996, s. 297) ,,twórczość to
proces działania ludzkiego dający nowe i oryginalne wytwory, oceniane w danym
czasie jako społecznie wartościowe. Twórczość może przejawiać się w każdej dziedzinie działalności ludzkiej, zarówno artystycznej i naukowej, jak organizacyjnej,
technicznej, produkcyjnej i wychowawczej”. „Twórczość (...) określa procesy umysłowe, które prowadzą do rozwiązań, idei, teorii, form artystycznych, konceptualizacji czy wytworów, które są wyjątkowe i nowe”. Można twierdzić tak, że każdy
normalny człowiek świata może tworzyć i powinien coś tworzyć, według własnej
wiedzy, zainteresowań, zdolności i motywacji. Można również twierdzić tak, że życie bez twórczości jest tylko jego częścią, najmniej znaczącą w cywilizacyjnym rozwoju ludzkości. Żeby zaakcentować swoje istnienie w społeczności ludzkiej, trzeba
tworzyć! Trzeba się twórczości uczyć, wykorzystując swoje potencjalne zdolności
i uzdolnienia oraz warunki środowiskowe, w których się żyje.
8. Uczyć się, żeby być szczęśliwym
Termin szczęście związany jest z uczuciowością człowieka i posiada bardzo
złożoną treść. Kłopoty z jego zdeﬁniowaniem miał prof. W. Tatarkiewicz (O szczęściu, 1947, wyd. 9, 1990). W Słowniku języka polskiego (1981, tom III, s. 401)
wyróżnia się trzy ujęcia tego terminu: 1. „pomyślny los, pomyślność, powodzenie”;
2. ,,uczucie zadowolenia, upojenia, radości; szczęśliwości; to wszystko, co wywołuje ten stan”; 3. „zbieg, splot pomyślnych okoliczności, szczęśliwe zrządzenie
losu; pomyślny traf, przypadek”. Z zawartych w deﬁnicjach terminów „szczęścia”
trudno jest wyprowadzić i ustalić jego istotę. Szczęście można umownie określić
jako taki dobrostan naszego organizmu, psychiki i układów społecznych, które
dają poczucie zadowolenia i radości życia. Bycia szczęśliwym trzeba się uczyć.
Szczęście nie „przychodzi samo”. O szczęśliwy los trzeba zabiegać. Uczyć się bycia
szczęśliwym oznacza m.in. rozpoznawać to wszystko, co rzeczywiście uszczęśliwia człowieka (zdrowie ﬁzyczne, zdrowie psychiczne, zapewniony byt materialny, możliwości samorealizacji, dobre układy społeczne i uczuciowe). Samo jednak
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rozpoznanie nie wystarcza, trzeba działać, tzn. dążyć do pozyskiwania warunków
niosących szczęście. Trzeba również umieć doceniać to, co się już uzyskało i chronić przed utratą. Oznaczać to może, że człowiekiem najbardziej szczęśliwym jest
każdy, który wie, co to jest szczęście, wie, jakie drogi prowadzą do szczęścia, wie,
jak szczęście pozyskiwać, umie je szanować i chronić. Można twierdzić tak, że
człowiek szczęśliwy to taki, który pragnie nim być i robi wszystko, żeby nim zostać,
niezależnie od tego, czy uzyska pełnię szczęścia, czy też tylko jakąś jego cząstkę!
Można twierdzić również tak, że człowiek winien być szczęśliwy już z tego powodu, że może świadomie, szlachetnie i skutecznie o szczęście własne zabiegać!
W świetle przedstawionych danych nie tylko powinniśmy się uczyć, ale musimy się uczyć, jesteśmy skazani na całożyciowe, intensywne i skuteczne uczenie się,
niezależnie od warunków środowiskowych i wieku naszego życia.

SUMMARY
Learning as a form of man’s civilised existence
The study presents the description of seven “directions of man’s learning” as
an essential condition to biological, psychological and social existence of a human
being. The directions described are as follows: learn to know the truth, learn to be
effective, learn to function in society, learn to enjoy life, learn to judge others in
a fair way, learn to create consumer goods and cultural achievements, learn to be
happy.
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EMOCJE WYZWANIEM
DLA WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI
Dzisiejsza edukacja, będąc narzędziem kultury konsumenckiej, prowadzi do
niedojrzałości emocjonalnej człowieka, charakteryzującej się przewagą postawy
„biorę” nad „daję” oraz niezdolnością do uporania się z lękiem, gniewem, zazdrością, zawiścią i nienawiścią.
Emocje, jak dotąd, nie znajdują się w obszarze teorii i praktyki pedagogicznej,
co przy narastającym zjawisku agresji, wzroście różnego rodzaju uzależnień, nerwicach i depresjach – będących jednocześnie dowodem braku umiejętności „radzenia
sobie” – staje się tym bardziej znaczące.
Sądzę, iż zarówno negatywne, jak i pozytywne emocje nie powinny wciąż
pozostawać w pedagogice w obszarze białych plam. Istnieje wręcz konieczność
edukacyjnego wyposażenia człowieka w zasoby emocjonalne, które pozwalając
mu „radzić sobie” z różnymi zagrożeniami dzisiejszego świata, będą równocześnie
środkiem proﬁlaktycznym wobec narastającej patologizacji życia społecznego.

Możliwości emocjonalnego edukowania człowieka.
Czy tylko genetyczne uwarunkowania emocji?
Chcąc nakreślić obszar edukacyjnych zadań i możliwości dotyczących emocjonalnego wyposażenia człowieka, musimy zadać sobie pytanie dotyczące różnych
tego typu uwarunkowań.
I tak badania J. Pankseppa (1993) pokazują, że wiele trwałych tendencji emocjonalnych zawiera wyraźny komponent dziedziczności. Jednakże, zdaniem tego
autora, wiele możliwości genetycznych realizuje się tylko w specyﬁcznych środowiskach. Geny nie są więc biernymi przekaźnikami wiedzy przodków, lecz wrażliwymi na bieżącą sytuację magazynami informacji. J. Panksepp twierdzi, iż jesteśmy
wypełnieni emocjonalnymi instynktami równie mocno, jak niższe zwierzęta, ale
z powodu powiększonej kory mózgowej nie jesteśmy tak dalece poddani dyktatowi owych instynktów. Jesteśmy w stanie uczynić z naszych emocji jedynie uwewnętrznione uczucia sterujące nieobserwowalnymi strategiami poznawczymi. Także
badania Zahn-Wexler, Robinson i Emde pokazują, że czynniki genetyczne wydają
* Autor: prof. dr hab. Teresa Borowska, profesor pedagogiki, wykładowca WSH w Sosnowcu.
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się mieć znaczący wpływ na różnice indywidualne, lecz tylko w zakresie empatii
afektywnej. Przytaczający je w swej pracy M.H. Davis podkreśla, że zachowania
altruistyczne podejmowane są przez jednostki, a nie przez geny. Musi zatem istnieć jakiś mechanizm łączący poziom genetyczny z działaniami indywidualnymi,
w który wyposażona jest jednostka i który podpowiadałby jej działania niezgodne
z własnym, wąsko rozumianym interesem (Davis 1999 s. 39 i 79).
J. Le Doux (2000) dowodzi, że emocje wyrastają z silnie utrwalonych mechanizmów mózgu. Wykazał on w swych badaniach, że niektóre z centralnych struktur
układu limbicznego, takie jak hipokamp, nie są bezpośrednio związane z powstawaniem emocji. Dużo większe znaczenie odgrywają obwody nerwowe łączące ciało
migdałowate z innymi częściami mózgu. Zatem, zdaniem J. Le Doux, wiele ludzkich
emocji wynika ze złożonych układów nerwowych, które tak się ukształtowały, aby
umożliwić nam przetrwanie.
Na różnicowanie emocjonalne ludzi ze względu na ﬁzjologiczne wskaźniki
aktywności mózgu wskazuje R.J. Davidson. Z badań tego autora wynika, iż
osoby z obniżoną aktywacją przedniej części lewego płata czołowego cechują się
szczególną podatnością na smutek i depresję. Z kolei osoby z nasiloną aktywacją
prawego obszaru przedniego, są szczególnie podatne na emocje psychopatologiczne (np. strach, nerwica lękowa). Wreszcie osoby z nasiloną aktywacją lewego
obszaru przedniego mają skłonność do przejawiania emocji pozytywnych. Owa
różnica, gdy chodzi o występowanie asymetrii w zakresie różnych neuroprzekaźników wynika, zdaniem R. Davidsona, z różnych mechanizmów, wśród których za bardzo znaczące uznaje się mechanizmy neurochemiczne. Stwierdzono
bowiem znaczną korelację pomiędzy dyspozycyjną skłonnością do przeżywania
afektu pozytywnego a pewnymi pośrednimi wskaźnikami poziomu wydzielania
dopaminy (Davidson, 1998 s. 271-273).
Z powyższego wynika, iż mimo że badania wskazują na biologiczne przesłanki emocji, zwłaszcza gdy chodzi o komponent afektywny, to nie należy ich
ograniczać wyłącznie do dziedziczności, lecz bardziej wiązać z różnymi procesami, jakie zachodzą w różnych częściach kory mózgowej. To zaś otwiera szanse
dla edukacji emocjonalnej człowieka.

Kognitywne i pozakognitywne komponenty
oraz funkcje emocji
Poznawczy komponent emocji przewija się w wielu koncepcjach. I tak, świadoma reprezentacja emocji może, zdaniem J. Reykowskiego (1974), powstawać na
jednym z dwóch poziomów: poziomie niższym, pozwalającym na gotową procedurę ekspresyjną i poziomie wyższym, pozwalającym na ujęcie reprezentowanego
faktu lub procesu w formach symbolicznych.
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Powstawanie reprezentacji emocji na poziomie kodowania znajdujemy
w koncepcji K. Obuchowskiego (1982). Zdaniem autora Kodów orientacji i struktury procesów emocjonalnych, źródłem emocji są komunikaty, jakie otrzymuje
osobnik, które rozpatrywać można z punktu widzenia ich wartości obiektywnej
i emocjonalnej. Wartość obiektywna jest miarą tego, w jakim stopniu informacje zawarte w komunikacie odpowiadają jego zapotrzebowaniu. Wyrazem
tego zapotrzebowania jest reakcja emocjonalna towarzysząca recepcji komunikatu. K. Obuchowski uważa, że poznanie jest wyższą i zorganizowaną postacią
orientacji, a najniższym kodem orientacji jest kod, w którym żadna informacja
o świecie zewnętrznym nie ma żadnego bezpośredniego znaczenia dla zachowania się osobnika. Ten najprostszy kod nazywa K. Obuchowski kodem homeostatycznym. Informacje zewnętrzne przetwarzane są tu przez cały ustrój, znajdują swój wyraz w przesunięciach procesu homeostazy. W wyniku takiego ujęcia
można stwierdzić za K. Obuchowskim, że kodowanie homeostatyczne jest pierwotnym źródłem emocji.
Aktualnie poznawcze podejście do emocji znajdujemy w koncepcjach
G.L. Clore, ale też i N.H. Frijdy, R. Lazarusa, C. Izarda i K. Scherera.
G.L. Clore (1994) uważa, że skoro emocje są stanami umysłowymi, to znaczny
jest w nich udział procesów poznawczych. Jego zdaniem warunkiem koniecznym
powstania emocji jest pojawienie się sytuacji postrzeganej jako pozytywna lub
negatywna z punktu widzenia czyichś interesów. Według G.L. Clore’a oceny
poznawcze nie muszą mieć świadomego charakteru. Choć powodujące emocję
przetwarzanie informacji jest nieświadome, ważność informacyjnych i motywacyjnych skutków emocji zależy od ich świadomego doświadczenia, a także świadomego ukierunkowania uwagi podmiotu.
Zdaniem N.H. Frijdy (1993) pewien elementarny poziom zaangażowania
poznawczego jest konieczny, jeśli doświadczenie emocjonalne ma wykroczyć
poza prosty afekt.
R. Lazarus (1993) twierdzi, że bodziec wzbudza emocję tylko pod warunkiem dokonania analizy jego znaczenia, podobnie twierdzi K. Scherer (1993), dla
którego wzbudzenie emocji wymaga pewnych procesów poznawczych.
Nie wszystkie jednak koncepcje emocji uwzględniają jej komponent
poznawczy. Są wśród nich takie, które preferują nieświadomy afekt, uznając, iż
procesy emocjonalne mogą zachodzić poza świadomością. Takim przykładem jest
teoria R. Zajonca pokazująca, iż emocja ma pierwszeństwo przed myślą i może
być od niej niezależna. Jak twierdzi R. Zajonc, nieświadome poznanie różni się od
nieświadomego afektu tym, że to pierwsze musi mieć zawsze jakieś odniesienie
przedmiotowe (treść), podczas gdy nieświadomy afekt może swobodnie „ przelewać się” z jednego bodźca na drugi (pod. za Le Doux 2000, s. 61-71).
Także R. Bornstein (1992) starał się dowieść nieświadomego przetwarzania
emocji. Wreszcie eksperymenty J. Bargha (1992) pokazały, iż można aktywizować
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emocje pod progiem naszej świadomości, przy czym te nieświadome procesy mogą
wpływać na nasz sposób myślenia i działania w sytuacjach społecznych.
Zdaniem R. Davidsona i P. Ekmana (1998, s. 254) rosnąca ilość danych przekonuje, że emocja wywołana poza świadomością cechuje się odmiennymi własnościami niż emocja wzbudzona świadomymi czynnikami.
Odmienną koncepcję natury świadomych przeżyć emocjonalnych, czyli uczuć,
odnajdujemy u J. Le Doux. Wedle niego subiektywne przeżycie emocjonalne przejawia się wówczas, gdy uświadamiamy sobie, iż uaktywnił się pewien układ emocjonalny w mózgu. Przeżycie emocjonalne nie może trwać długo bez sprzężenia
zwrotnego między mózgiem i ciałem migdałowatym. Ciało to, zdaniem J. Le Doux,
odgrywa decydującą rolę w przeżyciu emocjonalnym albo dlatego, że dostarcza
doznań, dzięki którym odczuwamy właśnie teraz daną emocję w pewien sposób,
albo dlatego, że kiedyś dostarczyło nam doznań, które utrwaliły pamięć o tym,
w jaki sposób odczuwaliśmy daną emocję w przeszłości (Le Doux 2000, s. 354).
Na koniec warto dodać, że istnieją teorie sprowadzające funkcje emocji do
modulacji i selekcji działań. Zdaniem N.H. Frijdy (1993) emocje wzbudzane są
najczęściej w sytuacjach wymagających działań przystosowawczych, a ich wzbudzeniu towarzyszy zwykle aktywność autonomicznego układu nerwowego, wspierająca działanie wywołane emocją. Według R. Davidsona emocje wydają się być
konsekwencją zdarzeń spostrzeganych jako pojawiające się szybko i bez ostrzeżenia. Początkowa zmiana ﬁzjologiczna w reakcji na adaptacyjnie ważne i nagłe
wydarzenie prawie zawsze, zdaniem R. Davidsona, wyzwala emocję (Davidson,
1998, s. 52).
Jak widać, mimo iż przedstawione tu koncepcje kładą nacisk na inny komponent emocji, w zasadzie można wyróżnić w każdej z nich komponenty: poznawczy,
afektywny i behawioralny.

Różne klasyfikacje emocji
Wyróżnienie emocji odbywa się w oparciu o różne kryteria. Psychiatrzy biorą
zazwyczaj pod uwagę dwa z nich. Pierwsze, uwzględniające wpływ emocji na
sprawność organizmu, pozwala im odróżnić wspomniane wcześniej emocje steniczne – zwiększające gotowość organizmu do działania, takie jak na przykład
gniew – od emocji astenicznych, zmniejszających tę gotowość, wręcz ją porażających, do których niewątpliwie należy lęk i strach.
Ale psychiatrzy wyróżniają też emocje związane z popędami, występujące
zarówno u zwierząt, jak i u ludzi. Zdaniem T. Bilikiewicza (1978, s. 81), powyższe
kryterium jest wyrazem podziału ewolucyjnego.
Zbliżone do powyższego stanowiska znajdziemy też w kryteriach wyszczególnionych przez J. Pankseppa i P. Ekmana. Obaj autorzy zakładają bowiem istnienie
ograniczonej liczby emocji, z których każda stanowi rezultat ewolucji i ma uniwer24
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salny charakter. Dla J. Pankseppa emocje podstawowe odnoszą się do ujawniania
się potencjału genetycznego, przy czym geny stanowią magazyny informacji dynamicznie reagujące na specyﬁczne oddziaływania środowiska. Za emocje podstawowe uznaje J. Panksepp gniew, strach, smutek, pożądanie seksualne, radość oraz
macierzyńską akceptację (Panksepp, 1993).
P. Ekman twierdzi natomiast, że wszystkie emocje są podstawowe w tym
sensie, że można wskazać na siedem cech występujących we wszystkich emocjach, tj. automatyczną ocenę sytuacji, niezmienniki w zdarzeniach poprzedzających pojawienie się emocji, występowanie u innych naczelnych, szybkie
wzbudzanie, krótkotrwałość, powstawanie mimowolne i zróżnicowanie wzorów
reagowania ﬁzjologicznego. Na tej podstawie P. Ekman wyróżnia takie emocje
jak: gniew, rozbawienie, pogarda, zadowolenie, obrzydzenie, zakłopotanie, podniecenie, strach, poczucie winy, zainteresowanie, duma z osiągnięć, przyjemność
zmysłowa oraz wstyd (Ekman, 1998, s. 23).
Inaczej do emocji podstawowych podchodzą kognitywiści. Wielu z nich
stoi na stanowisku, że uniwersalne są tylko pewne elementy emocji, a nie całe
ich wzorce. W tym sensie dla K.R. Scherera (1993) uniwersalne są pewne strukturalne, transakcyjne cechy znaczeń sytuacyjnych, takich jak: utrata, niebezpieczeństwo, gratyﬁkacja, niesprawiedliwość. Autor ten wprowadza nazwę emocji
modularnych, tj. cechujących się pewnymi typowymi wzorcami oceny i odpowiadającymi im wzorcami ekspresji, pobudzenia autonomicznego, tendencji do
działania i stanów subiektywnych.
Z kolei A. Schweder, pojmując emocję jako system interpretacji, uważa, że
można je klasyﬁkować na: dotyczący człowieka stan świata, rodzaj odczuć somatycznych, afektywnych, celu – planu działania oraz ewentualnie z uwagi na sposób
ich ekspresji. I tak, koncentrując się na celach, można wymienić emocje „aﬁliatywne”, które prowadzą do kontaktów z innymi. Należą do nich: miłość, szczęście,
zainteresowania i poczucie winy. Do emocji koncentrujących się na celach zalicza też
A. Shweder emocje unikania, takie jak smutek, pogarda, obrzydzenie i wstyd.
Istnieją też emocje, którym należy „stawić czoła” lub je stłumić. Należą do nich:
zazdrość, wściekłość radość czy miłość. Są także, zdaniem tego autora, emocje
humoralne, wiążące się z określonym rodzajem płynu lub organem wewnętrznym.
I tak, zdaniem Shwedera, gdy krew się burzy, czy zalewa, wówczas mamy do czynienie z gniewem, gdy ścina się w żyłach – ze strachem, gdy serce rośnie – z dumą
itd. (Shweder 1998, s. 42-43).
N.H. Frijda (1993) twierdzi natomiast, że istnieją nie tyle uniwersalne
emocje, co powszechne warunki ich powstawania. I tak na przykład osobista
strata prowadzi powszechnie do żalu, smutku, przygnębienia i tym podobnych
emocji. Frustracja i zniewaga prowadzą do gniewu. Zazdrość jest zarówno rezultatem wrodzonej reakcji na pojawienie się seksualnych rywali, jak i reakcją na
awersyjność straty lub zagrożenia.
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Z uniwersalnych zdarzeń poprzedzających emocje wychodzi też w ich rozróżnianiu R. Lazarus (1993). Twierdząc, iż to dzięki procesowi oceny poznawczej
wiemy, jak wybiórczo reagować na warunki oznaczające szkodę, zagrożenie czy
korzyść, wyróżnia on następujące tematy relacyjne, których prześledzenie pozwala
wyróżnić poszczególne emocje. I tak zniewaga pomniejszająca „ja” i „moje” prowadzi do gniewu, a podbudowanie poczucia własnej wartości dzięki dokonaniom
lub osiągnięciu cenionego obiektu – do dumy. Stanie w obliczu niepewnego zagrożenia egzystencjalnego wywołuje lęk, zaś konkretne, bezpośrednie i zniewalające
zagrożenie ﬁzyczne – strach. Pozostawanie w związku z inną osobą lub takie pragnienie, niekoniecznie odwzajemnione, pozostaje w relacjach z miłością, źródłem
zaś nadziei pozostaje obawa, że będzie gorzej i pragnienie, by było lepiej. Podstawowym tematem relacyjnym poczucia winy jest złamanie nakazu moralnego, natomiast smutku – doświadczenie nieodwracalnej straty. Jeśli niechęć do osoby trzeciej
z powodu uszkodzenia przez nią naszej relacji z inną osobą wiąże się z zazdrością,
to pragnienie posiadania tego, co ma ktoś inny – z zawiścią. Zanik stresującej niezgodności między rzeczywistym a pożądanym stanem rzeczy przynosi, zdaniem
R. Lazarusa, ulgę, a dokonywanie postępów w osiąganiu jakiegoś celu daje uczucie
szczęścia. Powyższy autor wyróżnia jeszcze takie emocje, jak: współczucie, wstręt
i wstyd. Pierwsze, jego zdaniem, pozostaje w zgodzie z takim tematem relacyjnym,
jak poruszenie z powodu cudzego cierpienia i pragnienie niesienia pomocy. Wstręt
wiąże się z bliskością lub wchłonięciem odstręczającego obiektu lub idei. R. Lazarus
stawia tezę, że jeśli dwie osoby jednakowo odczytują relacyjne znaczenie sytuacji,
niezależnie od tego, jak przedstawiają się ich obiektywne własności, wówczas zareagują tą samą emocją. Jeśli natomiast dwie osoby znajdują się nawet w obiektywnie
tej samej sytuacji, ale odmiennie odczytują jej relacyjne znaczenie, to wówczas
zareagują na tę samą sytuację odmiennymi emocjami.
Innego zdania niż R. Lazarus jest B.C. Collins (2000). Wychodząc z założenia,
że uczucia/emocje są nieintelektualną treścią doświadczeń, wyróżnia ona tzw.
emocje fundamentalne, które nazywa „podstawową czwórką”. Składają się na nią:
złość, smutek, strach i zadowolenie. Stanowią one, zdaniem B.C. Collins, fundament dla niemal wszystkich innych uczuć. Na przykład złość może przybrać formę
łagodnej irytacji, wybuchu wściekłości, być związana z zakłopotaniem, rozdrażnieniem czy frustracją. Według wymienionej autorki, złości nie należy utożsamiać
z gniewem, będącym trwałym stanem umysłu. Strach z kolei zawiera uczucia, które
nas opanowują, gdy jesteśmy niespokojni, zdenerwowani, przerażeni. Odpowiednikiem stanu umysłu jest tu lęk. Z kolei trwałym stanem umysłu w przypadku smutku
jest depresja. Wreszcie zadowolenie obejmuje, zdaniem B.C. Collins, zarówno
radość, jak i szczęście oraz zachwyt.
Oryginalną klasyﬁkację emocji znajdujemy u Z. Zaleskiego. Autor pracy Od
zawiści do zemsty (2000) wyróżnia dwie grupy emocji. Jedne, wymagające bardziej niż inne poprzednika poznawczego, drugie natomiast występują bardziej
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bezpośrednio po zadziałaniu bodźca. Do emocji poznawczych zalicza Z. Zaleski
wstyd, zazdrość, zawiść, zemstę i nienawiść. Emocje te, odnoszące się do innych
ludzi, wymagają, zdaniem tego autora, dokonania szeregu ocen na różnych dymensjach, tj. korzystny – niekorzystny, zagrażający – niezagrażający itp. Emocje mogą
powstawać niekoniecznie zaraz po percepcji bodźca. Bodziec może być tylko inicjatorem procesu poznawczo-motywacyjnego. W przypadku tych emocji dochodzi
czasem do takiej automatyzacji, że pojawiają się one w świadomości nawet bez
myślenia o bodźcu. Druga grupa emocji jest zależna od aktualności bodźca. Często
wywołują one zachowania nieracjonalne i impulsywne. Wyżej wspomniany autor
dokonuje też podziału emocji na pozytywne i negatywne, poświęcając tym drugim
wiele więcej miejsca niż pierwszym. W uzasadnieniu podaje, że emocje negatywne
zużywają więcej naszej energii psychicznej i bardziej destruktywnie wpływają na
naszą aktywność. Chociaż, zdaniem Z. Zaleskiego, koszty negatywnych emocji są
ogromne, można też mówić o pewnych korzyściach z nich płynących. Na przykład
zazdrość implikuje utrzymywanie, że ktoś jest dla nas wartością i że się o niego
upominamy. Także wiele z negatywnych emocji informuje nas o zagrożeniu. Wartość negatywnych emocji polega, zdaniem powyższego autora, również w tym, że
dają one pewnego rodzaju gwarancję dla pewnych emocji pozytywnych, na przykład dla miłości (Z. Zaleski, 2000, s. 16-57).
Niektórzy jednak z psychologów uważają, że nie ma żadnych powodów, by
zakładać, że istnieją emocje podstawowe. Na przykład A. Ortony i T.J. Turner przytaczają, co prawda, listę emocji podstawowych, takich jak strach, gniew, odraza,
smutek, radość, zdziwienie, wściekłość, miłość, szczęście i zainteresowanie – utworzoną przez reprezentatywnych psychologów, ale sami podważają wiarygodność
takiej klasyﬁkacji (pod. za B. Parkinson, A. Colman, 1999, s. 18-20).
Szereg argumentów przeciwko użyteczności pojęcia emocji podstawowych
przytacza też J. R. Averill. Uważa on, że określone emocje można uznać za podstawowe, przyjmując wiele kryteriów, takich jak stopień prototypowości, poziom
ogólności czy reguły organizacji. Różne kryteria prowadzą przy tym, zdaniem
tego autora, do różnych, wzajemnie sprzecznych rozstrzygnięć. Dlatego też, wedle
J.R. Averilla, nie należy postulować, że pewne emocje są bardziej podstawowe od
innych (J.R. Averill, 1998, s. 13-20).
Te dwa ostatnie stanowiska nie podważają jednak faktu, że jak to zostało wcześniej przedstawione, większość psychologów, dokonując klasyﬁkacji emocji, wyróżnia
wśród nich te, które są podstawowe – uniwersalne dla ludzkiego gatunku.
1. Taksonomia emocji oraz cele wychowania.
Powstaje pytanie: czy pedagog może poprzestać na badaniu emocji uniwersalnych, a jeśli tak, to która z koncepcji psychologicznych/psychiatrycznych byłaby
w tym względzie najbardziej użyteczna?
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Uważam, iż w istotnej dla pedagogiki kwestii dotyczącej emocji, tj. w formułowaniu celu wychowania w tym zakresie, żadna z powyższych koncepcji nie jest
w pełni wystarczająca. Dlatego oprócz kryterium uniwersalności proponuję wziąć
jeszcze pod uwagę kryterium korzyści społecznej. Konsekwencje skrzyżowania
obu tych kryteriów pokazuje ryc. 1.





Ryc. 1. Taksonomia pedagogiki emocji dokonana z punktu widzenia pedagogicznych potrzeb
Źródło: Opracowanie własne
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Jak widać, skrzyżowanie kryterium uniwersalności z kryterium korzyści
społecznej pozwala wyróżnić dwie grupy emocji najbardziej interesujących pedagoga, tj. emocje dysfunkcyjne – negatywne (na ryc. 1. umieszczone w dolnej części
koła) oraz emocje kreatywne – pozytywne społecznie i jednocześnie budujące
egzystencję jednostki, która je przejawia (na ryc. 2. umieszczone w górnej części
koła). W każdej z tych grup wyróżnić można emocje konstytutywne – podstawowe
(gniew, lęk, radość, smutek) i wynikające z nich emocje konsekutywne – kolejne,
takie jak: zawiść, nienawiść, zazdrość, chciwość, chłód uczuciowy. Każda z tych
emocji konsekutywnych ma swoje antonimy, np. antonimami zawiści jest podziw
dla drugiego człowieka (dla jego osiągnięć), nienawiści – pojednanie, chciwości
– hojność itd.
Ryc. 1. pokazuje, iż każda z emocji konstytutywnych i konsekutywnych odnosi
się do czterech różnych sytuacji, tj. sytuacji ataku, utraty, frustracji i wyzwania.
Uwzględnienie kontekstu sytuacyjnego staje się istotne głównie dlatego, iż pewne
ich powtarzające się rodzaje poprzedzają występowanie określonych emocji. Inaczej jest bowiem, gdy jednostka znajdzie się w sytuacji wystąpienia słownego
bądź ﬁzycznego zaatakowania, niż wówczas, gdy ma ona poczucie utraty czegoś
dla niej ważnego. Występujący wówczas wektor emocji nie musi być identyczny
z tym, który można nakreślić, gdy jednostka jest sfrustrowana bądź gdy wyrasta
przed nią nowy, ważny i trudny do rozwiązania problem. Wracając do analizy
ryc. 1., nietrudno zauważyć, iż nakreślony został na niej wektor emocji, który
im jest dłuższy, tym oznacza większe natężenie emocji w danej sytuacji. Wektor
ten znajduje się w polu emocji. Na ryc. 1. istota celów wychowania sprowadza
się do przesuwania pola emocji maksymalnie w górę, w stronę górnych prawych
ćwiartek.
Celami wychowania są zatem zasoby emocjonalne jednostki, w których przeważają emocje kreatywne w takim stopniu, by ich największe natężenie (wyznaczone przez wektor) występowało zarówno w sytuacji ataku, utraty, jak i frustracji
i wyzwania. W myśl tych celów, w każdej z czterech wymienionych sytuacji zamiast
leku destrukcyjnego jednostka powinna przejawiać lęk mobilizujący – emocję wychodzącą naprzeciw grożącemu niebezpieczeństwu, sięgającą w przyszłość, opierającą
się na informacjach pochodzących ze świata zewnętrznego i z własnego ciała,
zamiast gniewu –

emocje wybaczania, których najważniejszą istotę stanowi
aspekt noetyczny. Gotowość przebaczania wymaga bowiem
przestawienia umysłu na tory bardziej emocjonalnie medytacyjne (Larsen, 2000)

zamiast nienawiści – pojednanie, będące poszukiwaniem pokoju przez odnowę
stosunków z innymi (Birkenbihl, 2000)
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zamiast zawiści –

podziw dla osiągnięć drugiego człowieka, bowiem jak
powiada W. Tatarkiewicz: „z całego zewnętrznego świata
najniewątpliwszy udział w szczęściu człowieka mają inni
ludzie” (Tatarkiewicz, 1985, s. 225)

zamiast smutku –

radość

zamiast zazdrości – życzliwość, która zawiera w sobie presumpcję dodatnią
w odniesieniu do motywów działania innych. Zdaniem
M. Ossowskiej, zinterpretować coś życzliwie oznacza
wstrzymać się od nagany dopóki można, nie spieszyć się
potępieniem, starać się zachowanie człowieka interpretować
w sposób dla niego korzystny (Ossowska, 1990, s. 179)
zamiast chciwości – hojność, która polega nie na tym, aby dawać dużo, co na tym,
aby dawać w odpowiedniej chwili (Saciuk, 1996)
zamiast chłodu
uczuciowego –

serdeczność wymagającą współodczuwania, rozumienia
potrzeb innych ludzi i wyzbycia się cech egoizmu (Ekman,
Davidson, 1998).

2. Edukacyjne implikacje kognitywnych i pozakognitywnych
komponentów emocji.
Dotychczasowe rozważania odnosiły się do zasobów emocjonalnych jednostki
stanowiących cel wychowania. W zasobach tych główny nacisk położony został na
rodzaj emocji kreatywnych, jako tych najbardziej pożądanych z pedagogicznego
punktu widzenia.
Powyższe podejście wymaga dalszego uszczegółowienia. Otóż, jeśli uwzględnimy fakt, że emocje stanowią mechanizmy radzenia sobie z nieoczekiwanymi
zdarzeniami (Borowska, 2000), to mimowolnym warunkiem ich wzbudzenia jest
ocena zdarzenia. Jednakże, jak to zostało powiedziane w poprzednim rozdziale,
procesy korowo-poznawcze nie są konieczne do powstania emocji. Stąd niektóre
teorie emocji obok poznawczego wyróżniają jeszcze ich aspekt doznaniowy bądź
behawioralny.
Co z tego wynika dla edukacji? Rycina 2. pokazuje oddziaływania edukacyjne zmierzające do pozytywnych transformacji emocji. Oddziaływania te, jak
widać, winny zmierzać do maksymalnego zwiększania pozytywnych komponentów
kognitywnych, doznaniowych i behawioralnych oraz maksymalnego redukowania
każdego z komponentów negatywnych. Dzięki tym oddziaływaniom jednostka
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Kognitywne

powinna odejść od stereotypów myślenia utrudniających ocenę sytuacji, postrzegać
przeszkody i różne możliwe sposoby ich pokonywania (w tym skierować uwagę
dowolną na bodźce pozytywne) dające możliwość adekwatnej oceny tejże sytuacji. Oddziaływania edukacyjne dotyczące komponentu kognitywnego powinny też
doprowadzić do poznania własnych emocji, do modyﬁkacji przez jednostkę celów
i wartości oraz przyjmowania cudzego punktu widzenia. Jeśli chodzi o komponent
doznaniowy, to jak pokazuje ryc. 2., oddziaływania edukacyjne mogą zmierzać do
redukcji niepokoju, napięcia i przykrości, a zwiększenia przyjemności, współodczuwania itd.
Stereotypy myĞlowe
utrudniające ocenĊ sytuacji
Postrzeganie przeszkód i róĪnych
sposobów ich pokonywania
Poznanie wáasnych emocji
Modyfikacja celów i wartoĞci
Przyjmowanie cudzego punktu widzenia
Niepokój

Doznaniowe

PrzykroĞü
PrzyjemnoĞü
Obejmowanie
Rozczulanie

Fizjologiczne

Wspóáodczuwanie
Czerwienienie siĊ
DrĪenie rąk i nóg
Zmiany rytmu serca
Nieuzasadniona ucieczka
Uzasadniona ucieczka
Ruchowe

Behawioralne

KOMPONENTY EMOCJI JEDNOSTKI

NapiĊcie

Agresja fizyczna
Agresja sáowna
Pocieszające gesty
Posáugiwanie siĊ sugestią - perswadowanie

Ryc. 2. Możliwości oddziaływań edykacyjnych zmierzających do pozytywnych
transformacji emocji.
Źródło: Opracowanie własne.
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Wreszcie w zakresie komponentu behawioralnego działania edukacyjne mają
zmierzać do redukcji pewnych symptomów ﬁzjologicznych i ruchowych, takich jak
na przykład nieuzasadniona ucieczka, agresja ﬁzyczna, słowna na rzecz zwiększania
pocieszających gestów czy też posługiwania się sugestią.
3. Redukcja transcendentalna podstawą wytyczenia ważnego
dla pedagogiki zadania.
Celem propagowanej przez E. Husserla metody, zwanej redukcją fenomenologiczną lub redukcją transcendentalną, było wykrywanie sensów i esencji przeżyć.
Odsłania ona „Ja” i nawraca nas do przeżywania rzeczy, jakimi są (Husserl, 2000).
Powyższe twierdzenia stanowią podstawę do sformułowania ważnego dla pedagogiki zadania, którym staje się wspólne poszukiwanie i wydobywanie wraz z młodymi ludźmi sensu – istoty – znaczenia uczuć na drodze redukcji transcendentalnej.
Rycina 3. to zadanie pokazuje, odnosząc go do dwóch grup emocji, które powstały
ze skrzyżowania kryterium uniwersalnego z kryterium korzyści społecznej. Są to
emocje dysfunkcyjne i kreatywne. Z ryc. 3. wynika, iż uczucie może być traktowane bądź jako poznanie zmysłowe – stan uczuciowy nie będący przeżyciem, bądź
też jako przeżycie emocjonalne. Uważam, iż w centrum zainteresowań pedagogiki
pozostawać powinny uczucia interpretowane jako przeżycia emocjonalne, jako
świadome akty intencjonalne, które mogą być spostrzegane (spostrzeżenia zewn.
i introspekcyjne) lub wyobrażane. Tylko tak widziane uczucia mają zdolność tworzenia sensów (Jasiński, 1991). Sformułowane wcześniej i przedstawione na ryc. 3.
zadanie może być realizowane na wszystkich szczeblach edukacji.
4. Konsekwencje aprioryzmu emocjonalnego M. Schelera dla pedagogiki.
Dla innego przedstawiciela ﬁlozoﬁi fenomenologicznej – M. Schelera (1987)
– zjawiska emocjonalne są nie tylko aktami pełnymi sensu, ale stanowią także
dziedzinę moralności.
Co z tego wynika dla pedagogiki? Otóż uważam, iż etyka fenomenologiczna
Schelera pozwala na sprecyzowanie pewnych ważnych dla pedagogiki zadań, do
których zaliczam głównie:
- uświadomienie młodym ludziom, że uczucia pozytywne typu „przyjemność” i negatywne typu „ból” skontrastowane są tylko w niższych warstwach
naszej psychiki,
- poinformowanie ich o nieskuteczności walki z uczuciami negatywnymi,
zwłaszcza typu „cierpienie” i rozwijanie u nich umiejętności przeżywania
tych uczuć („radzenia sobie” z cierpieniem, bólem),
- zapoznanie młodych ludzi z hierarchią obiektywnych i niezmiennych
wartości,
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Mają sens przedmiotowy tj. zdolnoĞü
tworzenia sensów

UCZUCIA

MIàOĝû

WYBACZANIE

CHàÓD
UCZUCIOWY

DYSFUNKCYJNE

CHCIWOĝû

SMUTEK

ZAZDROĝû

ZAWIĝû

NIENAWIĝû

SENS POSZCZEGÓLNYCH EMOCJI

PODZIW DLA
DRUGIEGO

AKTY POSZCZEGÓLNYCH EMOCJI WYWOàANE NA TLE JAKOĝCI WYOBRAĩONEJ

ĩYCZLIWOĝû

AKTY POSZCZEGÓLNYCH EMOCJI WYWOàANE NA TLE SPOSTRZEĩEē

RADOĝû

STANY UCZUCIOWE - WRAĩENIA

KREATYWNE

HOJNOĝû

AKTY POSZCZEGÓLNYCH EMOCJI WYWOàANE NA TLE SPOSTRZEĩEē ZEWNĉTRZNYCH

SERDECZNOĝû

GNIEW
stan
uczuciowy
bĊdący
przeĪyciem
psychicznym
biernym

jako doznanie
zmysáowe

„Po prostu” jako przeĪycie psychiczne, jako
Ğwiadomy akt
intencjonalny ,wyobraĪeniowy, spostrzeĪeniowy,
introspekcyjny i spostrz. zewn.

jako przeĪycie emocjonalne

Jako sens – to
co wspólne
wszystkim
aktom
intencjonalnym
jako sens
przeĪyü
emocjonalnych

UCZUCIE

Rycina 3. Wydobywanie sensu uczuć drogą redukcji transcendentalnej.
Źródło: Opracowanie własne.
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- rozwijanie u nich umiejętności odróżniania niezniszczalnych wartości od
ich przejawów (dóbr), które są zniszczalne,
- poszukiwanie wraz z młodymi sensu uczuć i wartości; odkrywanie go dzięki
metodzie „wglądu w istotę”.
Oczywiście realizacja powyższych zadań będzie długotrwała, obejmująca
wszystkie możliwe szczeble edukacji.
Powyższe zadania nie są jedynymi konsekwencjami płynącymi z etyki fenomenologicznej M. Schelera. Otóż Scheler wyszedł z założenia, że poznanie aprioryczne ma charakter nie intelektualny, lecz emocjonalny. Jego słynne twierdzenie:
„To emocje poznają świat wartości” może mieć także implikacje w wychowaniu
współczesnego człowieka, poruszającego się w sytuacjach różnego rodzaju ograniczeń. Narastające dziś zjawiska agresji, różnego rodzaju uzależnień czy depresji jednoznacznie dowodzą istnienia ogromnej luki w wychowaniu. Współczesny młody
człowiek nie potraﬁ „radzić sobie” zarówno z ograniczeniami, jakie niesie stres
słaby ustawiczny, jak i stres traumatyczny, co wynika zarówno z braku posiadanych
przez niego wartości, jak i z braku zasobów emocjonalnych (Borowska, 2000).
Obydwa rodzaje tych komponentów posiada „homo construens”, tj. człowiek
budujący, który „radzi sobie” ze wszystkimi ograniczeniami, jakie niesie świat
współczesny. U człowieka tego emocje stanowią konieczne ogniwo pośrednie dla
wartości. Zgodnie z tezą M. Schelera wartości te możemy poznać tylko poprzez
uczucia. Skoro zdaniem Schelera zjawiska emocjonalne to nie tylko proste fakty psychoﬁzyczne i przyrodnicze, lecz akty pełne sensu (całości obdarzone znaczeniem),
to w wychowaniu „homo construens” istotna jest nie tylko znajomość własnych
uczuć, ale też umiejętność nadawania im sensu. Zarówno dzięki tej umiejętności,
jak i „radzeniu sobie” z ekspresją emocjonalną czy wreszcie dzięki empatii, „homo
construens” dociera nie tylko do wartości osobistych, lecz i relacyjnych, wśród których znajduje się tak ważna dla M. Schelera „miłość”. Nietrudno zauważyć, iż poza
„miłością” proponowaną w wychowaniu „homo construens”, lista wartości różni
się od tej, którą propagował M. Scheler. Zdaniem autorki tych rozważań, nie jest
jednak istotna treść tych wartości i różnica w tym względzie, lecz sama idea M.
Schelera, zgodnie z którą emocje stanowią ogniwo pośrednie dla wartości. Jeśli tak,
to pierwotnym i najważniejszym zadaniem w pedagogice staje się rozwój emocjonalny człowieka, będący gwarantem rozwoju i wzbogacania jego sfery noetycznej,
czyli rozwoju u niego pożądanych wartości.

SUMMARY
Emotions – a challenge to contemporary education
Today’s education, being a tool of the consumer culture, leads to emotional
immaturity of the man. So far, emotions have not found their place in the pedagogic
theory and practice which in the face of an increasing occurrence of agression, an
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increase in different types of addictions, neuroses and depressions is an alarming
phenomenon. That is why, the article presents emotional possibilities of an educated person, as well as cognitive and extra-cognitive components and functions of
emotions. Different types of classiﬁcation of emotions and educational implications
of cognitive and extra-cognitive components of emotions are also the focus of a discussion.
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TEORETYCZNE PODSTAWY ZAWODOWEGO
ROZWOJU CZŁOWIEKA
We wszystkich dziedzinach kształcenia zawodowego młodzieży i zawodowej
pracy człowieka dorosłego, takich jak: technika, rolnictwo, leśnictwo, administracja,
oświata, kultura, nauka, medycyna, militaria, duszpasterstwo, „przewija się” problem
zawodowego rozwoju człowieka. Występuje on również jako jedna z ważnych kategorii w ogólnym rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych, takich jak: rozwój biologiczny (somatyczny, motoryczny, psychomotoryczny, zdrowotny); rozwój psychiczny
(umysłowy); rozwój uczuciowy i emocjonalny; rozwój erotyczny; rozwój społeczny;
rozwój moralny, rozwój estetyczny; rozwój polityczny i również rozwój zawodowy.
Biorąc pod uwagę „trzy umiejscowienia” zawodowego rozwoju człowieka:
(1) w ogólnym rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych,
(2) w kształceniu, dokształcaniu, doskonaleniu i samodoskonaleniu
zawodowym młodzieży i dorosłych,
(3) w pracy zawodowej (kwaliﬁkowanej) dorosłych,
mamy podstawy twierdzić, że problem zawodowego rozwoju człowieka jest zjawiskiem obiektywnie istniejącym w świecie ludzkiego życia i działania. Są również
podstawy do naukowego badania tego zjawiska i opracowywania jego teoretycznych
podstaw.
Jedną z prób ujęcia zawodowego rozwoju człowieka jest, przedstawiony w tym
opracowaniu, własny punkt widzenia tego problemu. Opracowanie to jest sygnałem
istnienia zjawiska, któremu poświęciłem wiele lat badań empirycznych i analiz literackich. Poruszam w nim tylko najważniejsze zagadnienia w ujęciu syntetycznym,
nie roszcząc pretensji do pełnej, naukowej racji, zachęcając uczonych (pedagogów
i psychologów) do konstruktywnej dyskusji.

Zagadnienia i pytania badawcze
W świetle własnych doświadczeń badawczych zawodowego rozwoju człowieka
na plan pierwszy wysuwają się następujące zagadnienia:
* Autor: prof. dr hab. Kazimierz M. Czarnecki,
profesor nauk psychologicznych. Dziekan Wydziału Humanistycznego WSH w Sosnowcu.
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- istota zawodu i zawodowego rozwoju,
- warunki zawodowego rozwoju,
- proces zawodowego rozwoju,
- wyniki zawodowego rozwoju,
- metody naukowych badań zawodowego rozwoju,
- teorie zawodowego rozwoju.
Wyróżnione zagadnienia można ująć w następujące pytania poznawcze:
- Czym jest zawód człowieka i jego zawodowy rozwój?
- Jakie warunki wpływają na zawodowy rozwój człowieka?
- Jaki jest przebieg (proces) zawodowego rozwoju człowieka?
- Jakie są wyniki zawodowego rozwoju człowieka?
- Jakie metody są najlepsze w naukowym badaniu zawodowego rozwoju
człowieka?
- Przy pomocy jakich teorii naukowych można wyjaśnić zjawisko zawodowego rozwoju człowieka?
W dalszej części tego opracowania staram się przedstawić (zarysować) odpowiedzi na postawione pytania.

Istota zawodu i zawodowego rozwoju człowieka
„Zawód” jest różnie określany w języku angielskim, rosyjskim, ukraińskim
i niemieckim: (ang. occupation, vacation, profession, trade, job; profesija, spiecijalnost; professja, Beruf). W literaturze naukowej i słownikach istnieje wiele deﬁnicji tego pojęcia, a ich głębsza analiza prowadzi do ogólnoteoretycznych reﬂeksji.
Uważam, że najtrafniejszą deﬁnicję tego pojęcia podają: L. Koczniewska-Zagórska, T.W. Nowacki, Z. Wiatrowski (Słownik pedagogiki pracy 1986, s. 415).
Brzmi ona tak: „Termin wieloznaczny, najczęściej używany na oznaczenie określonego, wyodrębnionego w ramach społecznego podziału pracy zespołu czynności, które dana jednostka wykonuje stale lub względnie stale, z których wykonania czerpie środki utrzymania, których wykonanie wymaga odpowiedniego
przygotowania – kwaliﬁkacji”. Z pogłębionej analizy różnych deﬁnicji pojęcia
„zawód” wnioskuję, że jawią się ogólniejsze reﬂeksje o charakterze poznawczym,
a mianowicie takie, że:
- zawód stanowi źródło utrzymania indywidualnego i społecznego
człowieka,
- zawód jest instrumentem sprawnego działania,
- posiadanie zawodu jest powinnością społeczno-kulturową człowieka
i koniecznością życiową w podziale pracy,
- zawód stanowi wartość osobistą jednostki,
- w zawodzie i pracy jednostka upatruje sensu swojego życia i rozwoju,
- zawód stwarza istotne szanse samorealizacji człowieka,
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- zawód jest formą wyrażania dumy i honoru człowieka,
- zawód określa miejsce człowieka w podziale pracy.
Opowiadam się za traktowaniem „zawodu” jako miejsca i przestrzeni zawodowej w podziale pracy ludzkiej. Jest to ujęcie najszersze i najbardziej uniwersalne,
gdyż obejmuje i wyjaśnia całość problematyki związanej z zawodem, pracą i zawodowym rozwojem jednostki.
Zawodowy rozwój człowieka zdeﬁniowałem przy pomocy 26 pomocniczych
twierdzeń (K. Czarnecki, Psychologia zawodowego rozwoju człowieka, 1998,
s. 29-35), których uogólnienie brzmi następująco: ,,Ukierunkowany proces przemian
świadomości jednostki, które powstają w wyniku współzależnego oddziaływania na
siebie przedmiotu i podmiotu w poszukiwaniu swojego miejsca w podziale pracy,
twórczym przekształcaniu siebie i swojego środowiska materialnego, społecznego
i kulturowego”. Zmiany, jakie zachodzą w świadomości jednostki, jej nieustanne
zbliżanie się do biegłości działania w określonej dziedzinie, zawodzie, specjalności,
specjalizacji, zadaniu, czynności, operacji, ruchu roboczym uważam za najistotniejszy przejaw zawodowego rozwoju człowieka (dzieci, młodzieży, dorosłych).

Warunki zawodowego rozwoju
człowieka
Warunki (czynniki i wyznaczniki) zawodowego rozwoju człowieka można
umownie podzielić na trzy duże grupy: warunki przedmiotowe; warunki podmiotowe;
warunki relacyjne (podmiotowo-przedmiotowe).
W grupie warunków przedmiotowych wyróżniam: uwarunkowania historyczne
(rozwój państwa i narodu); uwarunkowania polityczne (ustrój polityczny państwa; panująca ideologia; gwarancje prawne dla obywateli); uwarunkowania ekonomiczne (poziom
i perspektywy ekonomicznego rozwoju państwa; zasoby, lokalizacja i wydobycie
bogactw naturalnych kraju; wielkość i różnorodność zapotrzebowania na kwaliﬁkowane
kadry pracowników); uwarunkowania techniczne (poziom i perspektywy technicznego
rozwoju kraju; poziom i perspektywy współpracy technicznej z innymi krajami; zainteresowania i zdolności techniczne społeczeństwa danego kraju, głównie dzieci i młodzieży);
uwarunkowania kulturowe (całokształt dorobku ludzkości, społecznie gromadzonego
i utrwalonego w ciągu jej dziejów; stałe wzbogacanie dorobku nowymi dziełami twórczymi i pracą ludzi; poziom rozwoju kulturowego społeczeństwa; formy współżycia
i współdziałania kulturalnego narodu); uwarunkowania społeczne (społeczna/prywatna
własność środków produkcji; stosunki społeczne wynikające z formy własności środków
produkcji; środowisko społeczno-kulturowe: okoliczne, lokalne, szkolne, rodzinne).
W grupie warunków podmiotowych wyróżniam: uwarunkowania biologiczne
(somatyczne, motoryczne, psychomotoryczne i zdrowotne), a w ich ramach: genetyczne
uwarunkowania cech organizmu; metabolizm podstawowy; typ systemu nerwowego,
typ temperamentu, typ antropologiczny i konstytucjonalny; płeć człowieka; zdrowie
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człowieka – ﬁzyczne i psychiczne; wiek człowieka; uwarunkowania psychologiczne
(doświadczenie społeczne jednostki, zgromadzone i wykorzystywane z życia wcześniejszego; działalność i działanie bieżące w określonej dziedzinie; planowanie przyszłości;
stawianie sobie celów bliższych i dalszych do realizacji a w ich ramach: zainteresowania,
zamiłowania i upodobania kierunkowe, zdolności, uzdolnienia i talenty kierunkowe;
plany i aspiracje kierunkowego rozwoju; motywacja podejmowanych działań; wiedza
i umiejętności kierunkowe; stale rozwijane cechy charakteru, temperamentu i osobowości, poziom indywidualnej i społecznej świadomości; światopogląd i przekonania;
cenione wartości indywidualne i społeczne).
W grupie warunków relacyjnych, jakie zachodzą pomiędzy warunkami przedmiotowymi a warunkami podmiotowymi, akcentuję szczególnie: własną, świadomą, celową
i skuteczną aktywność jednostki; podejmowane przez nią określone, uzasadnione i konsekwentne działania, zmierzające do realizacji określonego celu i samorealizacji. Tylko
aktywna postawa podmiotu w stosunku do otoczenia, w jakim żyje i rozwija się, może
prowadzić do skutecznego zawodowego rozwoju jednostki. Wszelkie przejawy bierności
jednostki są dla jej rozwoju „zabójcze”.

Proces zawodowego rozwoju człowieka
Biorąc pod uwagę całość dotychczasowych własnych doświadczeń rozwoju zawodowego oraz badań i analiz literaturowych nad zawodowym rozwojem człowieka (dzieci,
młodzieży, dorosłych), ustaliłem następujące okresy, dominujące rodzaje aktywności
i szczególne formy aktywności w przebiegu zawodowego rozwoju człowieka.
PROCES ZAWODOWEGO ROZWOJU CZŁOWIEKA
Okresy zawodowego Lata życia
rozwoju
człowieka

Preorientacja
zawodowa dzieci

Orientacja zawodowa
młodzieży
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Dominujące rodzaje aktywności

Szczególne formy aktywności

3-11

Obserwacja życia zawodowego
dorosłych; gromadzenie wiadomości
o pracy dorosłych; naśladownictwo
zachowania zawodowego dorosłych.

Rozpoznanie zawodów; określanie
czynności zawodowych osób dorosłych;
naśladownictwo zawodów i czynności
w zabawach; znajomość prostych
narzędzi pracy; korzystanie z właściwych
źródeł wiedzy o zawodach i czynnościach
zawodowych; wyrażanie i uzasadnianie
marzeń i wyobrażeń zawodowych.

12-15

Podejmowanie cząstkowych decyzji
wyboru zawodu i szkoły; podjęcie
decyzji ostatecznej.

Wybór dziedziny kształcenia
zawodowego; wybór zawodu w ramach
określonej dziedziny; określenie poziomu
kwaliﬁkacji zawodowych; wybór
konkretnej szkoły zawodowej.
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Uczenie się zawodu
przez młodzież

16-25

Praca zawodowa
(kwaliﬁkowana)
dorosłych

18-65/70

Reminiscencja
zawodowa emerytów

po
odejściu na
emeryturę

Kształtowanie się świadomości
zawodowej (wiedza, umiejętności,
przyzwyczajenia, nawyki, postawy,
przekonania).

Adaptacja szkolno-zawodowa;
identyﬁkacja szkolno-zawodowa;
stabilizacja szkolno -zawodowa;
recepcja treści kształcenia
zawodowego i ogólnego; osiągnięcia
szkolno-zawodowe; interioryzacja
i strukturalizacja treści kształcenia
zawodowego i ogólnego; kwaliﬁkacje
szkolno-zawodowe; plany dalszego
rozwoju społeczno-zawodowego.

Kształtowanie się świadomości
pracowniczej (wiedza
o działaniu, umiejętności
nawyki, przyzwyczajenia,
postawy, osobowość
zawodowo- pracownicza).

Dojrzewanie decyzji do podjęcia
pracy zawodowej; adaptacja
społeczno-zawodowa; identyﬁkacja
społeczno-zawodowa; stabilizacja
społeczno-zawodowa; dokształcanie się
i doskonalenie społeczno-zawodowe;
szczytowe osiągnięcia społecznozawodowe; stopniowy regres aktywności
społeczno -zawodowej; wycofanie się
z czynnej pracy zawodowej.

Obrachunek minionego życia
społeczno -zawodowego

Adaptacja do zmiennej sytuacji
życiowej; dominacja reminiscencji
i reﬂeksji zawodowej; schyłek życia
prozawodowego

Źródło: Opracowanie własne.

Wyniki zawodowego rozwoju człowieka
Analiza wyróżnionych okresów, rodzajów i form aktywności zawodowej rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzi do wniosku, że w każdym okresie
zachodzą charakterystyczne i typowe dla niego zmiany w świadomości i zachowaniu
się prozawodowym, zawodowym i postzawodowym człowieka. Oznacza to, że każdy
z wyróżnionych okresów kończy się określonym przejawem rozwoju:
- wynikiem prozawodowego rozwoju dzieci i młodzieży w okresach preorientacji i orientacji zawodowej jest dojrzałość psychiczna oraz dorosłość społeczna
absolwentów gimnazjów, umożliwiająca trafny, uzasadniony oraz odpowiedzialny wybór zawodu i szkoły średniej; ten rodzaj wyniku nazywam dojrzałością społeczno-zawodową młodzieży,
- wynikiem uczenia się przez młodzież wybranego zawodu są jej sukcesy
szkolno-zawodowe; ten rodzaj wyników nazywam sukcesami szkolno-zawodowymi uczniów (studentów),
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- wynikiem pomyślnego zakończenia nauki zawodu jest uzyskanie świadectwa i dyplomu uprawniającego do wykonywania wyuczonego zawodu;
ten rodzaj wyniku określam mianem kwaliﬁkacji zawodowych absolwentów
szkół zawodowych,
- wynikiem pomyślnie przebiegającej adaptacji, identyﬁkacji i stabilizacji
zawodowej młodych pracowników w okresie ich pracy zawodowej jest ich społeczno-zawodowa przydatność do pracy; ten rodzaj wyników nazywam przydatnością do pracy absolwentów szkół zawodowych,
- wynikiem pomyślnego funkcjonowania pracowników w zakładzie pracy są ich
osiągnięcia (sukcesy) społeczno-zawodowe, związane ściśle z dokształcaniem
się, doskonaleniem i samodoskonaleniem społeczno-zawodowym; ten rodzaj
wyników określam mianem sukcesów społeczno-zawodowych pracowników,
- wynikiem pełnego rozwoju zawodowego pracowników są ukształtowane
ich cechy osobowości zawodowej jako obywateli i pracowników; ten rodzaj
wyników nazywam osobowością zawodową pracownika.
Każdy okres zawodowego rozwoju człowieka „zamyka” szczególnego rodzaju
zmiany będące „wynikiem rozwojowym”, przybierającym coraz to wyższe formy
jakościowe.

Metody naukowych badań zawodowego
rozwoju człowieka
Zdaniem T. Tomaszewskiego (Wstęp do psychologii, 1967, ss. 23-30) dowodzenie twierdzeń naukowych polega na ich uzasadnianiu i sprawdzaniu, a to wymaga
stosowania wiarygodnych metod badawczych. Sprawdzanie twierdzeń naukowych
polega na potwierdzeniu wynikających z nich konsekwencji. Podstawą twierdzeń
naukowych jest powtórzenie tych samych badań na innym materiale.
Zawodowy rozwój człowieka i różne jego aspekty można badać metodami
sprawdzonymi i opisanymi w literaturze metodologicznej (np. K. Czarnecki (red.),
Metodologia i metody badań psychologicznych, 1980). Takimi są metody: obserwacyjna, eksperymentalna, ankietowa, wywiadu i rozmowy, testowa, kwestionariuszowa, introspekcyjna, analizy wytworów działania, analizy dokumentacji (szkolnej,
pracowniczej), statystyczna, socjometryczna. Przy pomocy każdej z wymienionych
metod badań można uzyskać potrzebny materiał empiryczny do analizy ilościowojakościowej badanego zagadnienia. Sądzę – na podstawie własnych doświadczeń
badawczych – że najbardziej miarodajne w badaniu jakościowych zmian zawodowego rozwoju człowieka są dwie metody:
- profesjograﬁczna,
- analizy i oceny wytworów działania człowieka.
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1. Metoda profesjograﬁczna.
Trzy terminy: „profesjograﬁa”, „metoda profesjograﬁczna” i „profesjogram”
wymagają uściślenia, żeby dalsza treść tego podrozdziału była lepiej rozumiana.
Termin „profesjograﬁa” jest deﬁniowany jako:
- opis zawodu (profesja = fach, zawód, rzemiosło i grapho = piszę),
- opis przebiegu pracy (zatrudnienia w jednym lub różnych zakładach),
- opis zawodowego rozwoju jednostki wykonany przez nią samą. Jest to
„życiorys zawodowego rozwoju” określonej osoby.
Moim zdaniem trzecie rozumienie terminu „profesjograﬁa” jest najtrafniejszym odbiciem istoty metody profesjograﬁcznej. Ale „metoda profesjograﬁczna” to
przede wszystkim sposób prowadzenia badań naukowych w celu uzyskania materiału naukowego do analizy i ustalenia faktów naukowych, dotyczących zawodowego rozwoju człowieka i jego różnych aspektów. Termin „profesjogram” oznacza
„zawodowy życiorys” lub inaczej „życie i rozwój zawodowy” jednostki. „Profesjogram” to napisany „zawodowy życiorys” jednostki, w którym zawarte są konkretne
czynniki (warunki) i wyznaczniki jej zawodowego rozwoju, począwszy od pierwszych (najwcześniejszych) myśli, marzeń i wyobrażeń, aż do uzyskania pełnych
kwaliﬁkacji i kompetencji pracowniczych.
Metoda profesjograﬁczna posiada swoją podbudowę teoretyczną opartą na
„biograﬁi ogólnej” oraz „metodzie biograﬁcznej”, którą opracował i opisał prof.
J. Pieter (Biograﬁa ogólna. Wstęp do nauki o życiu ludzkim, 1946). Korzenie tej
metody tkwią w „biograﬁstyce”, która rozwinęła się w Polsce szczególnie mocno
w socjologii (J. Szczepański Użytkowanie dokumentów osobistych w psychologii
społecznej (Szkic informacyjny). „Przegląd Socjologiczny” 1949, tom 10). W psychologii metodę tę próbowali wykorzystać S. Szuman, J. Pieter, H. Weryński
(Psychologia światopoglądu młodzieży, l933). Autor tego opracowania wykorzystywał metodę profesjograﬁczną, zwaną „autobiograﬁą ukierunkowaną” w gromadzeniu „profesjogramów” od studentów uczelni wyższych i junaków Ochotniczych
Hufców Pracy (K. Czarnecki, Metoda autobiograﬁczna [w:] Metodologia i metody
badań psychologicznych, 1980 (pod red. K. Czarneckiego, część II, rozdział VII).
Zebrałem 210 „profesjogramów”! Pozwoliły one „zinwentaryzować” szeroką problematykę zawodowego rozwoju człowieka i ustalić główne kierunki, czynniki
i wyznaczniki oraz tzw. „drogi zawodowego rozwoju” badanych osób. Na podstawie własnych doświadczeń w stosowaniu metody profesjograﬁcznej stwierdzam
z całą naukową odpowiedzialnością, że jest ona jedną z najlepszych metod, pozwalających na „całościowe widzenie” procesu, warunków i wyników zawodowego
rozwoju człowieka.
2. Metoda analizy i oceny wytworów działania człowieka.
Powiedzenie: „Pokaż mi swoje wytwory, a ja ci powiem, kim ty jesteś i co
jesteś wart” posiada swoje głębokie uzasadnienie, gdyż każdy wytwór myślenia
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czy działania praktycznego jest odbiciem cech osobowości jednostki. Oznacza to,
że poprzez analizę konkretnych wytworów działania możemy określić zainteresowania zawodowe, zdolności i uzdolnienia zawodowe (kierunkowe), cechy charakteru i temperamentu, cenione wartości i motywację działania dzieci, młodzieży
i dorosłych (Z. Skorny, Metody badań i diagnostyka psychologiczna, 1974, rozdz.
IV). Metodę tę stosowali z wielkim powodzeniem studenci Uniwersytetu Śląskiego
prowadzący badania osobowości uczniów pod moim kierunkiem, wykonując prace
magisterskie.

Teorie zawodowego rozwoju człowieka
W literaturze psychologicznej, pedagogicznej i socjologicznej przedstawiono szereg naukowych teorii o życiu, rozwoju i działaniu człowieka. Są opisane
„teorie duże” i „teorie małe”, „teorie ogólne” i „teorie szczegółowe”. Znaczna
część tych teorii: dużych i małych, ogólnych i szczegółowych dotyczy również
zawodowego rozwoju człowieka.
Do ogólnych teorii zawodowego rozwoju człowieka zaliczam następujące:
teorię czynności ludzkich T. Tomaszewskiego (Aktywność człowieka [w:] Maruszewski M., Reykowski J., Tomaszewski T., Psychologia jako nauka o człowieku,
1966); teorię podziału pracy ludzkiej S. Widerszpila (Socjologia w zakładzie
pracy, 1973); teorię potrzeb ludzkich K. Obuchowskiego (Psychologia dążeń
ludzkich, 1965).
Szczegółowe teorie zawodowego rozwoju człowieka dzielą się na cztery duże
grupy:
- teorie wyboru zawodu (teoria cech człowieka, teoria potrzeby, teoria
wydatkowania energii, teoria wyboru i decyzji);
- teorie uczenia się zawodu (teoria odruchów warunkowych, teoria czynności, teoria operacjonizmu);
- teorie pracy zawodowej (teoria satysfakcji z pracy, teoria harmonii z otoczeniem społecznym, teoria zachowań zawodowych);
- teorie ciągłości zawodowego rozwoju człowieka (teoria ciągłości rozwojowej, teoria miejsca i przestrzeni zawodowej człowieka w podziale
pracy ludzkiej).
Sądzę, że mało jest znany zarys „teorii miejsca i przestrzeni zawodowej człowieka w podziale pracy ludzkiej” mojego autorstwa (Psychologia zawodowego rozwoju człowieka, 1998), dlatego tej teorii poświęcam nieco więcej miejsca.
Analiza teorii wyboru zawodu, uczenia się zawodu, pracy zawodowej oraz
dynamicznej teorii D.E. Supera prowadzi do wniosku, że istnieje pilna i uzasad44

Teoretyczne podstawy zawodowego rozwoju człowieka

niona potrzeba opracowania ogólnej teorii zawodowego rozwoju obejmującej całe
życie człowieka. Najpierw objaśniam terminy zawarte w nazwie teorii, a następnie
przedstawiam podstawowe jej twierdzenia.
Termin „miejsce” ma bardzo szeroki zakres znaczeniowy, deﬁniowany jest
jako (M. Szymczak (red.) Słownik języka polskiego l979, tom. 2, s. 157-158):
- wolna przestrzeń, którą można zająć i wypełnić,
- część określonej przestrzeni, z którą coś się dzieje lub działo,
- miejsce pracy człowieka, zatrudnienia, zakład, stanowisko robocze,
- prawidłowy lub nieprawidłowy układ przedmiotów oraz ludzi wobec
siebie,
- prawidłowy lub nieprawidłowy układ ludzi wobec swoich zadań, działań,
odpowiedzialności,
- zmienność terytorialna człowieka, zmienność miejsca pobytu i pracy,
- ograniczony wycinek przestrzeni, np. przy kierownicy, przy biurku,
- pozycja jednostki w grupie, brygadzie, w zespole składającym się z osób
podobnych (ranga, rola, funkcja, stanowisko),
- proces ubiegania się o zajęcie określonego miejsca w życiu społecznym
ludzi.
Podane deﬁnicje „miejsca” wiążą się w większym lub mniejszym stopniu
z życiem, rozwojem i działaniem człowieka, szczególnie zaś ujęcia akcentujące
„wolną przestrzeń”, którą można zająć i wypełnić oraz „przestrzeń”, o którą trzeba
walczyć, aby ją zająć i wypełnić.
Termin „przestrzeń” odnoszę nie tylko do otoczenia geograﬁczno-biologicznego, ale przede wszystkim do miejsca człowieka w społecznych układach grup,
czyli do „przestrzeni ludzkiej, zawodowej”. Określenia: „wolna przestrzeń”,
„miejsce pracy zawodowej”, „układ ludzi i przedmiotów”, „układ ludzi wobec
zadań”, „pozycja jednostki w grupie”, „proces ubiegania się o zajęcie miejsca
w życiu społecznym i zawodowym” dobrze ilustrują „miejsce i przestrzeń człowieka” w społecznych układach stosunków, zachowań oraz zadań życiowych
i zawodowych. „Miejsce i przestrzeń zawodowa” stanowią nieodłączne elementy
oraz wyznaczniki rozwoju, życia i działania człowieka.
„Miejsce” i ,,przestrzeń życiowa i zawodowa” związane są z człowiekiem „na
stałe”, od poczęcia aż do kresu życia:
- poczęte dziecko zajmuje swoje miejsce i przestrzeń w łonie matki
(9 miesięcy),
- noworodek zajmuje swoje miejsce i przestrzeń w inkubatorze lub łóżeczku
(3 miesiące życia),
- niemowlę zajmuje swoje miejsce i przestrzeń w domu rodzinnym lub
żłobku (1-3 rok życia),
- dziecko w wieku przedszkolnym zajmuje swoje miejsce i przestrzeń w sali
zabaw, przy stoliku, na leżaku (3- 6 rok życia),
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- uczeń szkoły podstawowej zajmuje swoje miejsce i przestrzeń w klasie,
w ławce, w grupie rówieśniczej (7-13 rok życia),
- uczeń gimnazjum zajmuje swoje miejsce i przestrzeń w klasie, pracowni
(14 – 16 rok życia),
- uczeń zasadniczej szkoły zawodowej zajmuje swoje miejsce i przestrzeń
w klasie szkolnej, pracowni, w warsztacie zajęć praktycznych (17 – 18 rok
życia),
- uczeń liceum proﬁlowanego zajmuje swoje miejsce i przestrzeń w klasie,
pracowni, przy komputerze,
- absolwenci szkół zawodowych zajmują miejsca i przestrzeń społecznozawodową w zakładach pracy, na konkretnych stanowiskach roboczych
(18 – 65/66 rok życia),
- emeryci i renciści zajmują swoje miejsce i przestrzeń w domu rodzinnym,
w domu starców lub w zakładach pracy chronionej.
Człowiek stopniowo, wraz ze wzrostem i rozwojem społecznym zajmuje swoje
– zmieniające się – miejsca i przestrzenie (w żłobku, przedszkolu, szkole, zakładzie
pracy). Można zatem wyróżnić „przestrzeń zabawową” dzieci; „przestrzeń szkolną”
uczniów i studentów; „przestrzeń pracowniczą” dorosłych pracujących; „przestrzeń
bezrobotnych i bezdomnych”, „przestrzeń wypoczynkową” emerytów; „przestrzeń
wieczną” nieżyjących.
Życie człowieka jest „uwikłane” w miejsca i przestrzenie życiowe i zawodowe, bo... inaczej być nie może i od nich zależy też rozwój jednostki. Ten oczywisty i obiektywny fakt zajmowania przez człowieka miejsca oraz wypełniania
przestrzeni życiowej i zawodowej prowadzi do równie oczywistego i obiektywnego
wniosku, że człowiek „ze swej natury” zajmuje „ludzkie miejsce”, „ludzką przestrzeń” i „ludzką pracę” w „ludzkim świecie”.
Rozpatrując „miejsce i przestrzeń życiową i zawodową” z punktu widzenia
ich układu i zadań wobec siebie, mamy do czynienia z sytuacjami, które w języku
potocznym i języku „kadrowym” określa się następująco: „właściwy człowiek na
właściwym miejscu”, „niewłaściwy człowiek na niewłaściwym miejscu”, „właściwy człowiek na niewłaściwym miejscu”.
W pierwszym przykładzie chodzi o zgodność poziomu kwaliﬁkacji zawodowych i cech osobowości jednostki z zadaniami, obowiązkami oraz odpowiedzialnością za ich pozytywną realizację. Oznacza to, że cechy osobowe i osobowościowe
jednostki są zbieżne z cechami wymaganymi przez dany zawód i stanowisko
pracy.
W drugim przykładzie jednostka „nie dorasta” do zadań, jakie powinna spełniać na określonym stanowisku pracy. Ma ona wyraźnie niższe lub wyższe od
potrzebnych kwaliﬁkacje zawodowe oraz rozbieżne z oczekiwanymi cechy osobowości i cechy zawodu. Niższe kwaliﬁkacje zawodowe powodują stany napięć i lęk
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przed zadaniami. Wpływają często na stan nerwicowości, podniecenia, opryskliwość w kontaktach z innymi współpracownikami, sprzyjają ucieczkom od zadań
trudnych. Kwaliﬁkacje wyższe niż potrzeby stanowiska pracy również oddziałują
negatywnie na zachowanie się pracownika, ma on bowiem wówczas świadomość
tego, że się „marnuje” i „tępieje” w danym miejscu pracy.
W trzecim przykładzie istnieje całkowita rozbieżność poziomu kwaliﬁkacji
i cech osobowych ze stanowiskiem pracy oraz cechami, jakich ono wymaga. Mówi
się o takim pracowniku, że jest dobry, ale nie na tym stanowisku.
„Idealne dopasowanie” jednostki do zawodu i stanowiska pracy jest praktycznie nieosiągalne. Wiąże się to zarówno z procesem zmienności rozwojowej
cech człowieka (np. rutyna, nawyki, przyzwyczajenia, osłabienie pamięci, psychomotoryki, koncentracji uwagi, sprawności myślenia), jak i ze zmiennością zawodu
oraz miejsc pracy.
Deﬁnicja „miejsca” jako „wycinka przestrzeni” odnosi się do tego miejsca i tej
przestrzeni, które zajmuje człowiek w procesie rozwoju (np. uczeń w szkole, pracownik w zakładzie pracy). Natomiast deﬁnicja „miejsca” jako „procesu prowadzącego do zajęcia określonej pozycji w życiu społecznym” określa miejsce, jakie zajmuje jednostka w grupie roboczej (robotnik, technik, inżynier, brygadzista, mistrz,
kierownik, dyrektor). Deﬁnicje terminów „miejsce” i „przestrzeń” człowieka akcentują fakt, że zajmuje on zawsze określone, często „wywalczone” miejsce i przestrzeń ﬁzyczną, a wraz z nią miejsce i przestrzeń życiową i zawodową.
Jakie zatem są główne twierdzenia „teorii miejsca i przestrzeni życiowej
i zawodowej człowieka w podziale pracy ludzkiej”? Jest ich kilkanaście. Są one
ściśle ze sobą powiązane, wzajemnie się dopełniają, dając „obraz” teoretycznych
podstaw zawodowego rozwoju człowieka w ciągu całego jego życia. Oto twierdzenia podstawowe:
- człowiek, niezależnie od wieku, środowiska i sytuacji zajmuje zawsze
i wszędzie, przez całe życie określone miejsca i przestrzenie życiowe oraz
zawodowe w podziale ról, zadań, pracy, zawodów, stanowisk, funkcji;
- zawód człowieka jest zespołem czynności wyuczonych i wyspecjalizowanych; wyznacza i określa miejsce jednostki w podziale pracy;
- miejsca i przestrzenie życiowe oraz zawodowe zmieniają się wraz z rozwojem człowieka, stanowiąc ważny „czynnik napędowy” zawodowego
rozwoju;
- zmiany miejsc i przestrzeni uzależnione są od dwóch zespołów czynników:
podmiotowego i przedmiotowego, tj. od „jakości jednostki” oraz istniejących
warunków społeczno-gospodarczych, kulturowych i politycznych w danym
kraju;
- określone miejsca i przestrzenie jednostka zajmuje głównie dzięki własnej,
świadomej i celowej aktywności prozawodowej i zawodowej;
- szczególnie doniosłe znaczenie w zawodowym rozwoju jednostki mają
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miejsca i przestrzenie w szkole podstawowej i gimnazjum (pozycja ucznia
w klasie, poziom osiągnięć szkolnych, zainteresowania kierunkowe, zdolności
i uzdolnienia kierunkowe, motywacja uczenia się); szkole zawodowej (sukcesy w uczeniu się zawodu – teorii i praktyki); w wyższej uczelni (kierunek
studiów), a także w zakładzie pracy (wyuczony i wykonywany zawód, satysfakcja z pracy, dokształcanie się oraz doskonalenie i samodoskonalenie zawodowe, osobowościowe);
- psychiczne właściwości jednostki stanowią wyznacznik zawodowego rozwoju, jeżeli „manifestują się” „tu i teraz” , w konkretnych: prozawodowych
i zawodowych miejscach, czasie, warunkach i sytuacjach;
- w kolejno zajmowanych miejscach i przestrzeniach jednostka kształtuje
swoją osobowość prozawodową oraz zawodową, a szczególnie takie cechy
jak: nastawienie prozawodowe, wyobrażenie prozawodowe; wiedza prozawodowa i zawodowa; czynności prozawodowe i zawodowe; motywacja do podejmowania nauki w określonej dziedzinie, zawodzie, specjalności i specjalizacji
oraz w określonej szkole; trafność decyzji wyboru zawodu i szkoły; motywacja
do uczenia się wybranego zawodu; motywacja do podejmowania pracy zawodowej, szczególnie w wyuczonym zawodzie i zakładzie pracy; motywacja
osiągania wysokich wyników w pracy zawodowej; motywacja racjonalizacji
pracy zawodowej;
- miejsca i przestrzenie są względnie stałe cyklicznie (czas pobytu ucznia
w szkole zawodowej, czas pracy zawodowej wymagany do przejścia na
emeryturę);
- w określonych miejscach i przestrzeniach społeczno-zawodowych oraz
czasie i sytuacjach jednostka realizuje swoje aspiracje prozawodowe i zawodowe, dążenia oraz plany życiowe i zawodowe;
- realizacja siebie odbywa się zawsze w konkretnym kraju, regionie, środowisku społeczno-zawodowym i kulturowym, w konkretnej szkole, zakładzie
pracy, a więc zawsze w konkretnych miejscach i przestrzeniach społecznozawodowych;
- jednostka rozwija się prozawodowo i zawodowo poprzez: motywację
wyboru zawodu i szkoły; trafną decyzję wyboru zawodu i szkoły; adaptację
do warunków oraz wymagań zawodu i szkoły zawodowej; identyﬁkację
z wybranym zawodem i szkołą zawodową; stabilizację w wybranym zawodzie
i szkole; osiągane sukcesy szkolno-zawodowe; kwaliﬁkacje szkolno-zawodowe; motywację podejmowania pracy zawodowej; adaptację społeczno-zawodową w miejscu pracy; identyﬁkację społeczno-zawodową z wyuczonym
zawodem i pracą; stabilizację społeczno-zawodową w zawodzie i miejscu
pracy; sukcesy społeczno-zawodowe w miejscu pracy; przygotowanie się
do godnego odejścia na emeryturę; aktywne życie społeczno-zawodowe na
emeryturze;
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- względnie stałe miejsca i przestrzenie stwarzają jednostce poczucie bezpieczeństwa społecznego, ekonomicznego i rozwojowego oraz odrębności, indywidualności i osobistej wartości;
- społeczne bezpieczeństwo i poczucie własnej wartości zostaje zawsze zaburzone w przypadku utraty stabilności w pracy zawodowej dorosłych;
- określone miejsca i przestrzenie są podstawowym wyznacznikiem wizji
zawodowego rozwoju jednostki i jej życia społeczno-zawodowego w grupie
zawodowej;
- w sytuacji rozbieżności parametrów miejsca i przestrzeni z oczekiwaniami,
dążeniami i aspiracjami oraz planami życiowo-zawodowymi jednostki następuje celowa, wymuszona zmiana miejsca i przestrzeni na inne, np. dochodzi
do zmiany zawodu, zmiany miejsca pracy, zmiany kraju zamieszkiwania;
- miejsca i przestrzenie mogą się zmieniać również ze względu na postęp
naukowo-techniczny, technologiczny, ekonomiczny oraz cywilizacyjny;
- jednostka o szczególnie korzystnych predyspozycjach psychoﬁzycznych
zmienia się szybciej nie tylko sama, ale również zmienia swoje otoczenie społeczno-zawodowe i kulturowe;
- zmiany, jakie zachodzą w świadomości oraz zachowaniu się prozawodowym i zawodowym jednostki, pojawiają się głównie dzięki miejscom i przestrzeniom, w których ona się znajduje, a także dzięki jej osobistej aktywności
w tych miejscach i przestrzeniach;
- miejsca i przestrzenie życiowe oraz zawodowe każdego człowieka są nieodłącznym składnikiem i atrybutem jego życia, rozwoju, działania, jak również powodzeń czy niepowodzeń zawodowych oraz życiowych.
Wszystkie twierdzenia odnoszą się do każdego człowieka, zarówno do ludzi
młodych, wybierających dla siebie określone zawody, uczących się wybranych
zawodów w różnych typach szkół (zasadniczych, średnich, wyższych), jak i do
dorosłych pracujących w różnych zawodach i zakładach pracy. Bez określonych
miejsc i przestrzeni życiowych i zawodowych, w jakich żyje, rozwija się i działa
człowiek, jego rozwój ogólny, a szczególnie zawodowy jest trudno wyobrażalny
i praktycznie niemożliwy. Oznacza to, że nie „same zainteresowania”, „same
zdolności i uzdolnienia”, „same aspiracje zawodowe”, „sama motywacja działania”, „sam plan życiowo-zawodowy” wyznaczają kierunek i pułap zawodowego
rozwoju człowieka, lecz również – a być może w stopniu wyraźniejszym od cech
podmiotu – jego miejsca i przestrzenie życiowe i zawodowe, w których przykładowo wyróżnione cechy i właściwości człowieka mogą się rozwijać, ujawniać,
ukierunkowywać, funkcjonować, doskonalić. Wszyscy uczący się zawodu i pracujący poszukiwali „swoich szkół” i „swoich miejsc pracy”, czyli swoich miejsc
i przestrzeni zawodowych. Osoby, które zmieniały swoje miejsca pracy (bez tzw.
przyczyn obiektywnych – zwolnienia), i które odeszły z wybranych wcześniej
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szkół zawodowych, po prostu źle wybrały swoje miejsca i przestrzenie życiowe
oraz zawodowe.
Przedstawiony tu zarys teorii zawodowego rozwoju człowieka wymaga
jeszcze dalszych uszczegółowień, rozwinięcia oraz naukowej dyskusji. Liczę na
to, że uczeni (psycholodzy, pedagodzy, socjolodzy) wniosą swoje konstruktywne
myśli do zarysu „teorii miejsca i przestrzeni zawodowej człowieka w podziale pracy
ludzkiej”.

SUMMARY
Theoretical basis of man’s professional development
The study presents the original concept of distinguishing and describing one of
the important categories in man’s development, that is man’s professional development. Theoretical and methodological basis of the category have been presented:
man’s professional development as a genuinely existing fragment of objective reality, which is the subject of scientiﬁc cognition and which is examined by psychologists, educationalists and sociologists. The following issues have been described: The
essence of profession and man’s professional development; conditions; process and
results; typical research methods and the original concept (place and man’s professional sphere in man’s work division) of man’s professional development.
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PSYCHOLOGIA GESTALT
A PSYCHOTERAPIA GESTALT
Psychologia Gestalt, zwana także „psychologią postaci”, „konﬁguracjonizmem” lub „formizmem” powstała na początku XX wieku. Założycielem szkoły
był Max Wertheimer, zaś w 1912 roku przyłączyli się do niego Wolfgang Köhler
(znany z badań małp antropolog) oraz Kurt Koffka. Wśród współczesnych teoretyków Gestaltu istnieje duża rozbieżność w odniesieniu do rzeczywistej spuścizny
po psychologii postaci. Hans-Jürgen P. Walter pisze w swoim artykule zatytułowanym „Co wspólnego mają ze sobą teoria i terapia Gestalt?”, iż „odpowiedź na
postawione [w tytule] pytanie waha się od „absolutnie nic”, aż do „są w zasadzie
takie same”. Można jednak przypuszczać, iż żadne z powyższych skrajnych rozwiązań nie jest do końca prawdziwe. Należy pamiętać, że psychologia Gestalt była
nauką i traktowała także swoje postulaty w sposób naukowy i odnoszący się (często
w sposób krytyczny) do nauki. Terapia zaś ma szerszy wymiar praktyczny, implantowała ona kilka zasadniczych tez psychologii postaci, często niepotrzebnie i zbyt
frywolnie je uogólniając, często jednak też krytykując i weryﬁkując o doświadczenie pracy z klientem. Perls pisze, iż nie był czystym Gestaltystą oraz, że nigdy
nie był przez akademickich Gestaltystów akceptowany (F. Perls, 2002).
Dla psychoterapii Gestalt najbardziej znaczącymi psychologami Gestalt byli
(poza Wertheimerem) Kurt Lewin z teorią pola oraz Kurt Goldstein i Maurice Merleau-Ponty, twórcy teorii ujmowania człowieka jako jedności psychoﬁzycznej.
Laura Perls wskazuje również na wymienione nazwiska jako najważniejsze dla
późniejszego kształtu terapii Gestalt: Anyone who wants fully to understand Gestalt
therapy would do well to study Wertheimer on productive thinking, Lewin on the
incomplete gestalt and the crucial importance of interest for gestalt formation, and
Kurt Goldstein on the organism as an indivisible totality (Każdy, kto chce w pełni
zrozumieć terapię Gestalt, powinien przestudiować myślenie produktywne Werheimera, a także Lewina i jego niekompletny Gestalt, jak również istotę formowania

* Autorzy: Bożena Smolec, doktor psychologii, trener i psychoterapeuta Gestalt, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego, kierownik Zakładu Zarządzania Personelem w Politechnice Częstochowskiej. Od wielu lat
prowadzi terapię indywidualną. Adam Kincel, absolwent ﬁlozoﬁi i socjologii, ukończył I etap Szkoły Trenerów
i Psychoterapeutów Gestalt.
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się Gestaltu u Kurta Goldsteina piszącego o organizmie jako niepodzielnej całości);
(L. Perls, 1978). Victor Chu w Psychoterapii Gestalt (V. Chu, 1993), opisując
wpływy poszczególnych teorii na współczesny Gestalt, z psychologów postaci
wyróżnia jedynie Wertheimera, wspomina także o Goldsteinie, którego jednak nie
klasyﬁkuje wśród psychologów postaci. Sylvie Crocker, która patrząc na psychoterapię z ﬁlozoﬁcznego punktu widzenia, zauważa, że psychologowie postaci wsparli
empirycznie twierdzenia Kanta, mówiące, że doświadczenie jest zawsze zorganizowane w postaci obiektów i relacji pomiędzy nimi, wymienia nazwiska Wertheimera,
Köhlera i Koffki jako twórców teorii (S. Fleming Cocker, 1999).
Sam Frederick Perls przyznaje się (jak zwykle) raczej do swojej niewiedzy
i w Wokół śmietniska pisze, iż czytał tylko kilka prac Kurta Lewina, Wertheimera
i Köhlera, z których największe wrażenie zrobiły na nim artykuły Lewina (F. Perls,
2002). Ponadto we Frankfurcie w 1926 roku Perls był asystentem u Kurta Goldsteina, gdzie prawdopodobnie utwierdził się w koncepcjach dotyczących niekartezjańskich interpretacji człowieka jako jedności psychoﬁzycznej. Wdowa
po Köhlerze pisze, iż stosunek jej męża do psychoterapii Gestalt był negatywny
(R. Sherrill, 1986). Arnheim wspomina: „Pamiętam, jak Max Wertheimer wpadł
w jedną z jego niebywałych furii, gdy zobaczył Ego, Hunger and Aggression Perlsa,
dedykowaną jemu, jakby był ojcem tego wszystkiego” (I can see Max Wertheimer
ﬂy into one of his magniﬁcent rages, had he lived to see Perls’ „Ego, Hunger and
Aggression” dedicated to him as though he were the father of it all.); (R.E. Sherrill, 1986). Psychologowie postaci odżegnują się od jakiegokolwiek podobieństwa
pomiędzy terapią i psychologią Gestalt, odwrotnie zaś psychoterapeuci – oni uważają, że zachodzi znaczące podobieństwo. Perlsowi zarzuca się przede wszystkim,
iż zbyt frywolnie potraktował psychologię postaci, przejmując niektóre z jej założeń
i dowolnie je przekształcając na swój użytek (szczegółowo będzie to omówione
przy poszczególnych kwestiach). Zarzuca mu się również, iż akcentował relatywizm moralny, co zupełnie nie da się pogodzić z wizją moralności wg Köhlera
i Wertheimera. „Gdy wyrzynają się siekacze, organizm bierze, tnie i rozrywa to,
czego potrzebuje, ale potrzebne mu będą jeszcze zęby trzonowe – przeżuwające
do asymilacji. Perls genialnie powycinał z różnych źródeł pewne pomysły i idee
przewodnie, często usytuowane poza głównym nurtem myślenia. Uczynił z nich
slogany, kilka ostrych słów-kluczy, które nie dość przeżuł, zostały więc słabo opracowane, raczej rozstrzygające, niż uzasadnione” (J.M. Robione, 1994).
Niniejsza praca zwraca uwagę na trzy obszary psychologii postaci i jej zasady,
które wydają się znaczące dla terapii Gestalt. Po pierwsze, zostaną omówione założenia teoretyczne psychologii Gestalt, ze zwróceniem szczególnej uwagi na właściwe dla niej problemy – najczęściej epistemologiczne. W rozdziale 2. zajmiemy
się ﬁlozoﬁcznym rozumieniem teorii pola i jej implikacji w terapii, by wreszcie
przejść do problemu integralności (rozdział 3).
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Założenia teoretyczne psychologii postaci
(Max Wertheimer, Wolfgang Köhler, Kurt Koffka)
Początkowo psychologowie postaci zajmowali się krytyką ówczesnej metodologii nauk. W zasadzie była to krytyka euforycznego podejścia pozytywistycznego, w którym wszystko da się poznać, a jedyną ku temu metodą jest rozbieranie
wszystkiego na części. Nie żądali jednak oni obalenia naukowości, ale tylko jej
reformę. Znalezienie odpowiedniej roli dla naukowości, jako sposobu poznania
i rozumienia świata stało się celem pierwszych Gestaltystów. Przy studiowaniu psychologii postaci zalecano na początku zawiesić rozumienie sensu słowa „nauka”,
gdyż implikowało ono wiele, często niebezpiecznych dla rozumienia Gestaltu znaczeń. Zawsze jednak „nauka” i „naukowość” spotykały się z silną rehabilitacją, na
którą na pewno nie zgodziłby się Perls. Kurt Koffka po przeprowadzeniu krytyki,
bazującej na relatywizmie oraz częściowym ujmowaniu świata przez naukę, pisze
jednak: But for all I do not believe that science can be legitimately regarded as the
game of a relatively small number of people who enjoy it and get their livelihood
from it (Mimo wszystko nie mogę zgodzić się, iż nauka może być powszechnie
uznana za grę dla małej grupy ludzi, którzy potraﬁą w nią grać i się w niej spełniają); (K. Koffka, 1935). Przedstawia tutaj tezę, której broni w całym artykule,
iż nauka ma dużą wartość dla rozumienia świata, musi tylko się do niego zbliżać,
a nie oddalać. Podobnie pisze Wertheimer: Gestalt theory will not be satisﬁed with
sham solutions suggested by a simple dichotomy of science and life. Instead, Gestalt
theory is resolved to penetrate the problem itself by examining the fundamental
assumptions of science (Teoria Gestalt nie może poprzestać na tanich rozwiązaniach
oddzielających naukę od życia. Przeciwnie, celem teorii Gestalt jest zgłębienie
problemu samego w sobie poprzez rozważenie podstawowych założeń nauki.);
(M. Wertheimer, 1997).
Podstawową nieprawidłowością, jaką odnaleźli psychologowie postaci
w nauce, była jej tendencja do kategoryzowania wszystkiego. Ówczesna nauka
bazowała na pojęciu, iż aby zrozumieć dane zjawisko, należy podzielić je na części
i każdą część opisać. Dokładnie należało rozebrać kompleksowe zjawisko na najmniejsze możliwe elementy, odizolować je od siebie, odkryć rządzące nimi prawa,
by wreszcie złożyć je na nowo i… problem rozwiązany. Niestety nic nam, jako
ludziom poszukującym, nie powie o znaczeniu słowa „kwiat” deﬁnicja opisująca
go jako „korzeń, łodyga i kwiat (zawierający słupki, pręciki, pyłek, owocolistki,
etc.)”. Kwiat ma bowiem dla nas zupełnie inne znaczenie, a nauka uznaje jedynie
wybraną płaszczyznę rozumienia danego pojęcia. W psychologii, zdaniem Wertheimera, powinno być podobnie jak w matematyce, gdzie poszczególne jakości
nie mają większego znaczenia jako suma jakichś części ani jako część jakiejś
sumy, istnieją jako odrębne twory, pomiędzy którymi najważniejsze są relacje.
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Matematykowi bowiem mało mówi fakt, iż kwadrat to suma czterech równych
boków łączących się pod kątem dziewięćdziesięciu stopni, jak również mało mu
mówi deﬁnicja ujmująca go jako specyﬁczny rodzaj prostokąta. Natomiast ważne
są dla niego relacje, na przykład dotyczące pola kwadratu lub wyliczenia przekątnej
na podstawie twierdzenia Pitagorasa z Samos.
W ówczesnej psychologii pojawiły się dwa sposoby odkrywania prawdy
o człowieku. Pierwszy z nich odwoływał się do metodologii naukowej i eksperymentalnej, nie dawał sobie jednak rady z rozwiązywaniem najważniejszych
problemów psychologii. Drugi nastawiony był na wyjaśnianie poszczególnych
problemów, bez odnoszenia się do nauki. Koffka postuluje jednak, iż nie można
odrzucać psychologii eksperymentalnej, musi ona jednak odnosić się do pojęć znaczenia i wartości, które wcześniej nie były w psychologii ujmowane (K. Koffka,
1935). Błędem psychologii eksperymentalnej było rozbicie pomiędzy rozumieniem
a wyjaśnieniem. Tymczasem zdaniem psychologów postaci, mimo różnych form
podejścia do wiedzy, były one niemal identyczne. Udowadnianie tego nie mogło
nastąpić poprzez typowe wyjaśniania naukowe – podanie listy możliwości, jej usystematyzowanie, klasyﬁkację i wreszcie – odpowiednie ułożenie, nowa metoda opierała się na udowadnianiu już w sposób fenomenologiczny.
Przykład z niebiańską muzyką dobrze ilustruje nie tylko metodę, jaką udowadniają swoje postulaty psychologowie postaci, ale również specyﬁczne ujmowanie
„rozumienia” i „wyjaśniania” – jego alter ego. Przypuśćmy, że (pełni naukowej ciekawości) weszliśmy do nieba, gdzie spotykamy grupę aniołów tworzących muzykę
niebios. Nasze naukowe doświadczenie podpowiada nam, aby szybko odkryć prawa
rządzące tak piękną muzyką. Traktujemy wtedy każdego anioła z osobna, uważnie
słuchając, jaką tworzy on muzykę i w jakich relacjach pozostaje ona do muzyki
granej na pozostałych instrumentach. Jeśli zatem wystarczy nam czasu, być może
odkryjemy formułę, w której będzie możliwe zapisanie wszystkich dźwięków,
wtedy wielu naukowców uzna, że wyjaśniliśmy to zjawisko, ponieważ odkryliśmy
rządzące nim prawa. Z drugiej strony możemy dać się ponieść muzyce, zobaczyć, co
dzieje się poza tym, do czego to prowadzi, usłyszeć piękną symfonię. Wtedy i tylko
wtedy istnieje możliwość prawdziwego zrozumienie nie tylko tego, „co” zaszło,
ale „dlaczego”. Ponieważ prawdziwym pytaniem nauki ma być właśnie pytanie
o wartość i znaczenie, które implikują rozumienie, nie zaś o rozumienie zupełnie
nieujmujące wartości. Psychologia, zdaniem Koffki, ma za zadanie znaleźć wspólną
płaszczyznę porozumienia pomiędzy nauką a życiem. Należy znaleźć taką naukę,
która będzie w sobie zawierała zachowania poszczególnego atomu, ameby, białego
szczura, szympansa i człowieka w odniesieniu do wszystkich przejawów życia,
również społecznego, muzyki, sztuki i teatru (K. Koffka, 1935). I rzeczywiście, psychologia bez odniesienia do kulturalnego rozwoju człowieka wydaje się jałowa. Tak
też funkcjonowała psychologia postaci – ujmując nie tylko zjawisko, ale również
szerokie jego rozumienie jako odrębnej całości, jako poszczególnej jakości.
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Stosunek Perlsa do nauki był powszechnie znany i do dziś stanowi przedmiot
wielu kontrowersji. Jedni twierdzą, że Perls krytykował naukę i uważał ją nie tylko
za niepotrzebną, ale także przeszkadzającą w rozwoju i poszukiwaniach ludzi,
inni, że krytykował naukę taką, jaka była, zakładając możliwość istnienia nauki
pozytywnej, której nigdy nie postulował. O nauce „znalazca” Gestaltu wyraża się
jasno: „W wyjaśnieniu naukowym zwykle kręcisz się w kółko i nigdy nie dotykasz
sedna sprawy” (In scientiﬁc explanation, you usually go around and around never
touch the heart of the master); (F. Perls, 1986), po czym dodaje: „Jeśli wyjaśniamy,
interpretujemy, to może to być bardzo interesująca gra, ale jest to zajęcie ﬁkcyjne
a ﬁkcyjne zajęcia są gorsze od nierobienia niczego. Jeśli wiesz, że nic nie robisz,
to przynajmniej wiesz, że nic nie robisz” (If we explain, interpret, this might be
a very interesting intellectual game, but it’s a dummy activity, and a dummy activity
is worse than doing nothing. If you do nothing, at least you know you do nothing.);
(F. Perls, 1986). Życia, zdaniem Perlsa, nie da się ogarnąć naukowo, gdyż odnosi
się ono do wiary lub karmy – ma wymiar duchowy, nie naukowy. Jak widać, różnice w obu Gestaltach są fundamentalne, choć, jak zaraz spróbujemy udowodnić,
podobieństwa także.
Podstawową cechą psychologii postaci jest ujmowanie zjawiska jako odrębnej
„postaci” – „Gestaltu”. No właśnie, to co łączy oba stanowiska, to pojęcie „Gestaltu”.
Gestalt jest odrębną jakością, jest całością. Słynna maksyma psychologów i psychoterapeutów Gestalt brzmi: Całość to więcej niż suma części. Tu znowu Wertheimer
odwołuje się do melodii, tym razem przytaczając dowód von Ehrenfelsa (M. Wertheimer, 1997). Co sprawia, iż rozpoznajemy znaną nam melodię, mimo że grana jest
w innej tonacji lub przy pomocy zupełnie innych akordów? Suma elementów jest inna,
melodia jednak ta sama. W zasadzie często nawet nie orientujemy się, że w ogóle nastąpiła jakaś zmiana. Musi zatem istnieć coś poza dźwiękami, jakaś jakość, która konstytuuje całość, jakiś odrębny Gestalt. To nie suma elementów tworzy całość, przeciwnie
– całość tworzy i determinuje poszczególne elementy. Muzykowi najpierw jawi się
melodia, później dopiero znajduje poszczególne dźwięki. Od całości właśnie zależy,
w jakiej konﬁguracji występować będą elementy oraz jakie będą zachodziły pomiędzy
nimi relacje. Podobnie w przypadku rozumienia procesu bodziec – reakcja należy brać
pod uwagę całość wszystkich warunków. Nie istnieje bezpośrednia, zawsze taka sama
reakcja prowadząca od bodźca do reakcji. Eksperymentalne dowody psychologów
postaci pokazują jasno, iż gdy w ćwiczeniu występują dwa kolory, badany reaguje
na to jako na osobną jakość i nie ma dwóch pojedynczych reakcji na każdy kolor
z osobna. Badania Wertheimera potwierdzają, iż dane zmysłowe nie są przyjmowane
przez organizm jako stały progresywny wzrost, ale są uzależnione od wielu innych
czynników (P. Quattrini, 1994). Oczywistym zatem zadaniem psychologii postaci jest
wyszukanie całościowych warunków doświadczenia i odkrycie ich wpływu. Podstawowe zatem rozróżnienie bodziec – reakcja musi zostać uzupełnione o teorię pola,
sytuację życiową, całościową reakcję organizmu i jego samopoczucie.
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Dochodzimy tutaj do kluczowego pojęcia dla terapii Gestalt tzw. efektu
B.W. Ziegarnick, która jako pierwsza zwróciła uwagę na zjawisko „niedokończonej
sprawy” czy też niedokończonego (niedomkniętego) Gestaltu (teoria ta została
później rozwinięta przez Lewina, który przez wielu uznawany jest za jej twórcę);
(L. Perls, 1978). Według Gestaltystów mamy naturalne dążenie do poszukiwania
brakujących elementów, które w efekcie stworzą wspólnie całość. Tak też urządzone
jest nasze życie – niedokończone sprawy ciążą nam tak długo, aż je domkniemy. Niedokończone rozmowy, niewyjaśnione wydarzenia, niewyrażone uczucia odciągają
nas od tego, co dzieje się obecnie, stąd naturalna skłonność człowieka do domykania
całości. Istnieje tutaj pewne ryzyko, że nie zauważymy brakujących lub występujących w nadmiarze szczegółów tylko dlatego, aby mieć domkniętą sytuację, np. gdy
widzimy wyraz „ﬁlozﬁa”, na pewno początkowo przeczytamy go jako „ﬁlozoﬁa”,
jednakże po bliższym przyjrzeniu się zauważamy brak litery „o”. Podobnie rzecz ma
się, gdy weźmiemy po uwagę ciąg liter: „M, A, S, Ł, O”, z którego równie dobrze
można utworzyć słowo „słoma”, jak i (na)rzucające się „masło”. Na tym etapie
zadaniem terapeuty jest dostrzeżenie rzekomo domkniętego Gestaltu i pomoc klientowi w rzeczywistym jego domknięciu. Efekt Ziegarnick stanowi fundament psychoterapii Gestalt, gdyż obrazuje rzeczywisty cel terapii – domknięcie wszystkich
Gestaltów, które pojawiają się w relacji „tu i teraz” – w relacji do siebie, terapeuty
czy grupy. Każdy problem psychiczny to najczęściej po prostu niedomknięta postać.
Jak pisze ojciec gestaltowskiej terapii: Our life is basically practically nothing but
and inﬁnite number of unﬁnished situations-incomplete gestalts. No sooner have we
ﬁnished one situation than another comes up. (Nasze życie to najprościej ujmując
nieskończony ciąg niezakończonych, niedomkniętych Gestaltów. Im prędzej zakończymy daną sytuację, tym szybciej pojawi się następna); ( F. Perls, 2002). Sukcesem
takiej terapii jest według Wertheimera wolność albo inaczej: kreatywna wolność.
Perls nazywał to samoaktualizacją, spełnieniem (H.-J. P. Walter). Jak widzimy, Perls
uważał to pojęcie za niezwykle ważne, skoro bowiem domknięcie jednego Gestaltu
pozwala na rozpoczęcie nowego, wystarczyłoby tu określenie kreatywnej wolności.
Zauważmy, że w kulturach wschodnich samorealizacją nie może być gotowość do
podjęcia nowych działań, a tylko niegotowość. Są to już subiektywne oceny psychoterapeutów co do roli, wagi i rangi usług, które świadczą. Na pytanie, co jest
naszym rzeczywistym spełnieniem, odpowiedzieć musimy sobie jednak sami.
Jedną z najważniejszych myśli, którą po psychologii Gestalt przejęła psychoterapia Gestalt, była koncepcja ﬁgura/tło. „Köhler, Koffka i Wertheimer odkryli,
że gdy doświadczamy otoczenia wzrokowo, wszyscy wybieramy konkretne centrum zainteresowania, które jest dla nas ważniejsze od zamazanego tła” (J. Linker,
1991). Odkrywcą koncepcji ﬁgury i tła był Edgar Rubin, natomiast współcześnie
jest ona utożsamiana głównie z Wertheimerem i Koffką (wymieniając tylko psychologów postaci). Nie będziemy tutaj omawiali szczegółowo tego zagadnienia,
a tylko wyłożymy odmienne sposoby rozumienia tego problemu przez dwie różne
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szkoły Gestalt. Jak wiemy, dorobek intelektualny psychologów postaci Perls potraktował tylko powierzchownie, tworząc swoje indywidualne rozumienie tych pojęć.
Podobnie postąpił z ﬁgurą i tłem.
Perls był intuicjonistą i przedstawiając teraz to porównanie, odnosimy coraz
większe wrażenie, iż nie wgłębiał się zbytnio w rozumienie „postaciowców”, tylko
traktował ich wybiórczo i niekonsekwentnie. Podstawowe różnice były dwie. Po
pierwsze, Perls odnosił swoją teorię bardziej do uczuć i potrzeb aniżeli postrzegania, tak więc i wnioski były różne. Wertheimer zajmował się koncepcją ﬁgura/
tło jedynie w odniesieniu do wrażeń wzrokowych i postrzegania, Koffka posunął
się dalej i odniósł ww. koncepcję także do analizy umysłu, by w końcu Goldstein,
poza sposobami postrzegania i zapamiętywania informacji, zaczął analizować
także uczucia (R.E. Sherrill, 1986). Zajmując się głównie percepcją, zauważyli, iż
wymienność ﬁgury i tła, jaka zachodzi w słynnym gestaltowskim obrazie przedstawiającym kielich lub dwie zwrócone do siebie twarze, jest sporadyczna i zdarza się
tylko wyjątkowo. Mówiąc dokładniej, ﬁgura może stać się tłem, a tło ﬁgurą tylko
w wyjątkowych okolicznościach. Tymczasem Perls z zasady wymienności ﬁgury
i tła uczynił sedno swojej pracy terapeutycznej. Weźmy na przykład złość, dla której
tłem, według psychologów postaci, byłaby prawdopodobnie każda inna emocja,
zdarzenie czy postrzeżenie, jakiego osoba badana by nie zauważała. Dla Perlsa
zaś tłem mogłoby być tylko inne uczucie lub potrzeba, w tym przypadku byłby to
prawdopodobnie lęk, praca zatem polegałaby na odwracaniu ﬁgury i tła, co w psychologii Gestalt jest zawężaniem możliwości takiego doświadczenia, ponieważ ich
eksperymenty udowadniają sporadyczność takiego zjawiska. Ponadto u Perlsa przy
tworzeniu formacji ﬁgura/tło głównie brały udział potrzeby, które – jak w przypadku słynnego przykładu Perlsa z osobą spragnioną na pustyni, która zanim się nie
napije nie „widzi świata” poza swoim pragnieniem (F. Perls) – były motorem napędowym całego zjawiska. W swoich poglądach jest bliski jedynie Golsteinowi, gdyż
twórcy psychologii Gestalt w ogóle tym problemem się nie zajmowali. U wczesnych psychologów postaci potrzeby i emocje są już jakąś ﬁgurą, a nie twórcą formacji ﬁgura/tło, ich tłem oczywiście nie musi być ani emocja, ani potrzeba. Ponadto
takie podejście zachęca do, właściwego dla terapii Gestalt, relatywizmu moralnego,
który zdaniem psychologów był nie do przyjęcia. Perls nie był więc osobą, która
podjęła naukową polemikę z psychologami postaci w aspekcie koncepcji ﬁgura/tło,
on tylko dokonał jej transformacji na język potrzeb, pragnień i emocji, zmieniając
tylko te rzeczy, które sprawdzały się w przypadku doświadczeń emocjonalnych. Nie
mógł więc być uznany za jednego z nich, nie posługiwał się bowiem ich metodą. Do
podstawowych różnic należą te związane z przedmiotem badań oraz metodologią.
Przedmiotem badań, choć bardziej pasuje tu słowo „zainteresowań”, dla Perlsa,
który w niesprawdzony sposób przejmował i uogólniał różne zasady Gestalt, były
emocje i potrzeby, dla psychologów postaci, którzy postępowali w dokładny, eksperymentalny sposób – świadomość i poznanie (V. Chu, 1993).
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Psychologia Gestalt zajmowała się przede wszystkim badaniem percepcji.
Najważniejszy ich wpływ na terapię Gestalt zarysowuje Nancy Amendt w swoim
artykule Art and creativity in Gestalt Therapy. Podaje tam prawa percepcji w kontekście psychologii Gestalt:
• Percepcja jest procesem aktywnym.
• Tworzymy ﬁgury i tło w sposób naturalny i spontaniczny.
• Istnieje tendencja do generalizowania na podstawie praw zgodności
i podobieństwa.
• Niektóre rzeczy upraszczamy, tak by łatwiej było je klasyﬁkować.
• Nasza percepcja jest pod wpływem aktualnych potrzeb, doświadczeń i charakterów (N. Amendt-Lyon).
Większość z tych praw wywarła również wpływ na inną teorię psychologii
Gestalt – teorię pola.

Znaczenie teorii pola Kurta Lewina
w psychoterapii Gestalt
Teoria pola jest wśród Gestaltystów często stosowana zamiennie z koncepcją
ﬁgury i tła. Rzeczywiście odnosi się ona do ujmowania człowieka jako części
jakiejś całości, a więc do poszukiwania tła (traktując je w takim sensie, w jakim
interpretowane było przez psychologów postaci). Teoria pola bywa zwana także
teorią powiązań (Ch. Sills, S. Fish, Ph. Lapworth, 1999). Nie istnieje bowiem
nic, co by nie było powiązane z jakimś kontekstem. Brzmi to bardzo ekologicznie, gdyż ekologizm wyrósł właśnie na gruncie tej teorii, podobnie zresztą
jak terapia systemowa, która swój szkielet opiera właśnie na teorii pola. Istnieje
wiele przykładów i dowodów tworzenia takich powiązań. Możemy je łatwo odnaleźć również w swoim życiu, biorąc za przykład każdą sytuację, w której były
możliwe różne interpretacje zjawiska ze względu na kontekst, w którym występują. Podstawową zasadę teorii pola ujął jeden z odkrywców terapii Gestalt Paul
Goodman, który pisze: „Nie istnieje żadna funkcja jakiegokolwiek organizmu,
która nie wpływałaby w sposób istotny na jego otoczenie. I odwrotnie: rzeczywiste otoczenie, owo właśnie miejsce jest tym, co zostało wybrane, ustrukturowane i przystosowane do jego potrzeb przez organizm” (P. Goodman, 1997).
Wynika jasno z tej zasady, iż to nie tylko obiekt ma wpływ na pole, ale również
pole na obiekt. Wszelkie działanie jest interakcją.
Pomimo tego że Lewin nie był odkrywcą samego pola (wcześniej zajmowali się tym Wertheimer, Köhler, Koffka a nawet Merleau-Ponty), uznaje się go
za pierwszego teoretyka pola, który usystematyzował doświadczenia poprzedników, wprowadził nowe sposoby tłumaczenia zjawisk, a także rozciągnął znaczenie pola także na procesy psychiczne związane z emocjami (wcześniej domi58
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nowały odniesienia jedynie do percepcji). Teoria pola odnosi się do doświadczeń
na polu ﬁzyki, które Lewin przeniósł na łono nauk społecznych, w tym także psychologii. Chodzi po prostu o doświadczenia związane z polem magnetycznym.
Umieszczenie opiłków metalu pomiędzy magnesami pozwala nam łatwo zilustrować siły działające wewnątrz takiego pola. Dodatkowo wzajemne oddziaływanie pomiędzy kawałkiem metalu a magnesami (namagnesowywanie pierwszego i rozmagnesowywanie drugiego) przynosi dodatkowe informacje dotyczące
działania pola. Lewin uważał siebie za odkrywcę nowej jakości pola. Tak jak
istniało pole, na którym działają fale radiowe zanim powstały radiostacje i radioodbiorniki, tak i pole oddziaływań psychicznych jest zawsze, wszędzie i było od
czasu, gdy pojawiła się psychika. Teoria pola pomaga ustalić podstawowe zasady
wzajemności i sposobu istnienia pomiędzy całościami a częściami, dokładnie na
takiej samej zasadzie jak robi się to w przypadku pola magnetycznego. „Główne
założenie psychologii postaci mówi, że zachowanie człowieka jest zdeterminowane przez pole psychoﬁzyczne. Pole to jest efektem systemu napięć i sił zorganizowanych podobnie jak pole elektromagnetyczne czy grawitacyjne. Inaczej
mówiąc, spostrzegany przez nas przedmiot nie istnieje samodzielnie, lecz w ścisłym związku z otaczającym polem” (E. Matłosz, 1998). Dodajmy tu jeszcze raz,
że to nie tylko przedmiot nie istnieje samodzielnie, ale również pole nie istnieje
samodzielnie bez ścisłego związku zawieranym z przedmiotem.
Cechy charakterystyczne teorii pola przedstawia kontynuator pracy Lewina
– Malcolm Parlett, formułując je w pięciu podstawowych i przejrzystych
zasadach:
1. Zasada organizacji (J.-M. Robione, 1997).
Wiąże się ze spostrzeganiem całości sytuacji. Zadaniem badacza lub terapeuty
wykorzystującego w swojej pracy teorię pola, jest jak najpełniejsze poznanie pola
klienta (badanego). To samo zjawisko może mieć zupełnie różne konotacje dla
klienta i terapeuty, wychodzenie od swojego rozumienia pola klienta grozi utraceniem kontaktu: „Gdy Derek rozpoczyna sesję od informacji o śmierci ojca, terapeuta
nie spieszy z kondolencjami, ale poświęca czas na zbadanie pola tego doświadczenia i stara się odkryć jego znaczenie dla Dereka. Rozluźniona postawa ciała,
brak napięcia mięśni twarzy, spokojny głos, dobry kontakt wzrokowy, używanie
słowa i treść wypowiedzi ujęte razem w jedną całość wskazują, że w tym momencie
Derek odczuwa ulgę” (Ch. Sills, S. Fish, Ph. Lapworth, 1999). Zasada ta jest propozycją dla terapeuty, aby nie opierał się na utartych wrażeniach na żaden temat.
Propozycją, aby wyjść ze starych układów odniesień i odkrywać wszystko na nowo
(nie domykając na siłę żadnego Gestaltu). Jak pisze sam twórca teorii: „Znaczenie
prostego faktu zależy od zajmowanej przezeń pozycji w polu, (…) rozmaite części
pola znajdują się we wzajemnej zależności” (K. Lewin, 1952).
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2. Zasada współczesności.
Nasze aktualne doświadczenie zależy tylko i wyłącznie od wpływu pola, które
jest teraz. Widać tu sprzeczność z myśleniem psychoanalitycznym. Jeśli jakieś
uczucie pojawia się teraz, to znaczy, że znajduje się teraz w polu, niezależnie od
tego, kiedy, co i kto było przyczyną tego doświadczenia. Podobnie, jeśli np. odwołujemy się do przyszłości, przeżywając smutek z powodu (przyszłego) czyjegoś
wyjazdu, ciągle pozostajemy w polu oddziaływań teraźniejszych, tak jak i teraźniejsza jest myśl powodująca ten smutek. „Terapeuci Gestalt nie pomijają przeszłości i przyszłości swych klientów. Koncentrują uwagę na tym, jak przeszłość
i przyszłość są doświadczane teraz, w aktualnym polu, które zawiera w sobie każdą
myśl, uczucie lub działanie, a także wydarzenia, do jakich dochodzi w relacji
między terapeutą i klientem” (Ch. Sills, S. Fish, Ph. Lapworth, 1999). Terapeuta
zwraca uwagę jedynie na emocje, które są odczuwane w danej chwili. Gdy na przykład klient mówi o swoim lęku przed jakimś silnym uczuciem, terapeuta powinien
najpierw zwrócić uwagę na lęk.
3. Zasada pojedynczości tłumaczona również jako zasada niepowtarzalności
(Ch. Sills, S. Fish, Ph. Lapworth, 1999).
Pole każdej osoby, jej sytuacja są niepowtarzalne. Mapa poznania każdego
z nas różni się od mapy każdej innej osoby. Każde nowe doświadczenie jest interpretowane przez szereg różnych ﬁltrów, które są właściwe tylko dla pojedynczej
jednostki. Każda zatem generalizacja jest odejściem od aktualnego doświadczenia
i złamaniem zasady pojedynczości. Nie implikuje to całkowitego wykluczenia
wszelkich wzorców, które dotyczą schematów postępowania jednostki lub tworzenia teorii. Teorie te należy jednak odłożyć na dalszy plan tak, aby na pierwszym
miejscu spotykać się ze specyﬁką sytuacji konkretnej jednostki.
4. Zasada zmienności procesu (zasada zmieniającego się procesu).
W doświadczeniu nic nie jest stałe ani statyczne. Przypomina to ﬁlozoﬁę
zmienności Heraklita z Efezu. Nic bowiem nie jest stałe, ponowne wspomnienie
o tym samym wydarzeniu jest już innym wspomnieniem, podobnie jak Heraklitowa
rzeka za chwilę jest już zupełnie inną rzeką. Zjawisko to posiada szersze konotacje psychologiczne – jest na przykład zasadą strumienia świadomości Williama
Jamesa. Psychoterapia Gestalt traktuje doświadczenia jako proces, używając również języka, który wyklucza stałość i sztywność. Zasada ta niewątpliwie odnosi się
do pozostałych zasad i jest niejako przez nie wyznaczana. Dynamika jest bowiem
podstawową zasadą teorii pola. Gdy za przykład weźmiemy czyjąś nieśmiałość – nie
należy generować pochopnych wniosków, może przecież się okazać, iż osoba, którą
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tak chcemy zakwaliﬁkować, jest nieśmiała tylko w określonej sytuacji. Perls i inni
uznali „ja” za strukturę, która nieustannie tworzy się na granicy kontaktu – granicy
pomiędzy ,,ja” a środowiskiem (F. Perls, R. Hefferline, P. Goodman, 1951).
5. Zasada możliwości właściwego odniesienia (zasada możliwego znaczenia).
Każda część pola ma swoje znaczenie w jego organizacji, nie może więc być
ignorowana. Parlett posługuje się analogią do obrazu i pisze, że terapeuta Gestalt
powinien być świadomy nie tylko obrazu, ale także jego ramy, wystawy i kontekstu
wystawy, aby móc w pełni zobaczyć dzieło (Ch. Sills, S. Fish, Ph. Lapworth, 1999).
Mówiąc prościej – w terapii Gestalt liczą się także fakty, które za nieistotne uznaje
terapeuta. Zrozumieć klienta można jedynie nie przypisując osobistego znaczenia
do kwestii przez niego poruszanych. Ponownie jest to zasada, którą można wyprowadzić z pozostałych: „Automatyzmy, które stały się niedostrzegalne, powinny
być w równym stopniu brane pod uwagę, co ﬁgury narzucające się jako brzemienne w skutki” (J.-M. Robine, 1997).
Teoria pola koresponduje także z ideą samoregualtywności człowieka
(homeostazy) (H.J. P. Walter). Wnikliwe badanie pola i odkrywanie wypartych
fragmentów pozwala klientowi na ponowne przewartościowanie swojego systemu i znalezienie nowego rozwiązania. Interwencja terapeuty kończy się tylko
na pomocy w dotarciu do pola psychologicznego klienta, przy zastosowaniu
i nauczeniu go wymienionych wyżej zasad.
Wszystkie te zasady są w całości aktualnie nie tylko dla psychologów
Gestalt, ale także dla psychoterapeutów. Jak łatwo zauważyć, pozostałe zasady
można praktycznie wyprowadzić w dwóch pierwszych, aczkolwiek każda z nich
ma swoje osobliwe znaczenie i pokazuje zagadnienie w trochę innym świetle.
Kolejnym kluczowym pojęciem terapii Gestalt jest kontakt graniczny. Występuje on w teorii pola na styku pól organizmu i otoczenia. Kontakt jest zarazem
fundamentalnym fenomenem, ponieważ wyznacza on zachodzenie fenomenów.
Kontakt graniczny „nie oddziela organizmu od jego otoczenia, on raczej ochrania
organizm i jego zawartość, zarazem zaś dotyka otoczenia” (F. Perls, R. Hefferline,
P. Goodman, 1951). Czytelnika zainteresowanego współczesnym rozumieniem
i wykorzystaniem teorii pola w terapii Gestalt zachęcam do lektury II części artykułu Jean-Marie Robione’a (szefa Instytutu Terapii Gestalt w Bordeaux) zatytułowanego „Nisza ekologiczna” (J.-M. Robine, 1997).
Oczywiście teoria pola Kurta Lewina ma jednak kilka nieścisłości. Krytyka
teorii opiera się na czterech zarzutach:
1. Topologiczne i wektorowe odwzorowania nie mówią niczego o zachowaniu (C.S. Hall, G. Lindzey, 1998).
Interpretacje Lewina wyjaśniają tylko fakty już zaistniałe, nie odnoszą się do
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przewidywania zjawisk. Rzeczywiście teoria pola daje wgląd jedynie w istniejącą sytuację, nie dając żadnych możliwości przewidywania zachowań.
2. Psychologia nie może ignorować środowiska obiektywnego (C.S. Hall, G.
Lindzey, 1998).
Nieuwzględnianie oddziaływania obiektywnego środowiska psychologicznego na jednostkę grozi subiektywizmem. (Tu Lewin bronił się, uznając, że
środowisko psychologiczne oddziałuje na osobę, ale jedynie w konkretnym
odcinku czasu)
3. Lewin nie bierze pod uwagę historii jednostki (C.S. Hall, G. Lindzey,
1998).
Zasada współczesności pola wcale nie wyklucza brania pod uwagę przeszłości (ani przyszłości) jednostki. Człowiek w swoim „teraz” może przecież
przywoływać przeszłe doświadczenie, ważne jest jednak, iż występują one
w „teraz” i jako teraźniejsze należy je traktować.
4. Lewin nadużywa pojęć ﬁzycznych i matematycznych
(C.S. Hall, G. Lindzey, 1998).
To prawda, Lewin przenosząc część pojęć ze świata nauk przyrodniczych i ich
metodologii, nie zawsze potraﬁł utrzymać ich wcześniejsze znaczenie. Te same
pojęcia zaczynają wtedy znaczyć coś, czasem nawet zupełnie co innego. Przykładem może tu być pojęcie wartości, które po transformacji na język psychologii
nie znaczy już na pewno tego samego, co znaczyło na przykład w chemii. Lewin
bronił się, iż przejął jedynie teorię pola, nie przejmując jednak jej treści, ta luka
musiała jakoś zostać wypełniona.
Teoria pola została prawie bezkrytycznie przejęta przez psychoterapię Gestalt.
Mimo że od czasów Lewina niewielu teoretyków Gestalt, czy to po stronie psychologii, czy psychoterapii podejmowało wnikliwie to zagadnienie, możemy stwierdzić, że było i jest wielu jej kontynuatorów. Ujmowanie świata w postaci relacji: Ja
– Ty, zbioru relacji czy wreszcie systemu, to główne współczesne implikacje teorii
pola, które po dziś dzień stanowią przedmiot wielu badań i doświadczeń, a także
są zasadą niezwykłej liczby nowych trendów w psychoterapii (np. aktualnie najpopularniejszego zjawiska w psychoterapii – układania konstelacji rodzinnych Berta
Hellingera).

Zjawisko holizmu w psychoterapii
(od Kurta Goldsteina i Maurice
Merleau-Ponty’ego do Kena Wilbera)
W tytule tego rozdziału wspominam o Kenie Wilberze. Bynajmniej nie uważam
go za Gestaltystę. Jego teorie posłużą mi tylko do zarysowania specyﬁcznego ujęcia
holizmu w psychoterapii Gestalt, a w zasadzie rozwoju tego pojęcia od jego cał62

Psychologia Gestalt a psychoterapia Gestalt

kowitego zaprzeczenia w ﬁlozoﬁi Kartezjusza i jego kontynuatorów, przez holizm
Goldsteina, aż po „niepodzielne” Kena Wilbera.
Inicjatorem interpretacji człowieka, jako jedności psychoﬁzycznej, był na polu
psychologii Kurt Goldstein. Nie uważał on siebie jednak za psychologa postaci,
wolał być klasyﬁkowany jako psycholog holistyczny (M. Henle, 1986). Piszę o nim
jednak w tym artykule z dwóch powodów. Po pierwsze, nurt holistyczny został
niemal bezkrytycznie przyjęty przez psychologię postaci i jest jej aktualnie nieodłączną cechą. Po drugie, psychologia holistyczna nigdy nie dorobiła się swojej
całkowitej odrębności wśród innych psychologii, ,,holistyczna” pojawia się tu bardziej jako przymiotnik określający jakąś cechę doktryny niż jako odrębny nurt. Najbliższy holizmowi nurt w psychologii powstał dopiero w latach 70. wraz z powstaniem psychologii integralnej Kena Wilbera, ale zawiera on podstawowe różnice
w rozumieniu holizmu przez Goldsteina i Merleau-Ponty’ego.
Wilber próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie, gdzie kończy się „ja” i gdzie
zaczyna się „nie-ja” (K. Wilber). Wbrew pozorom nie jest to wcale łatwe zadanie.
Oczywiście od razu narzuca się prosta odpowiedź, iż „nie-ja” jest po prostu tam,
gdzie kończy się człowiek i zaczyna coś innego, np. jakiś przedmiot. Jednakże
w rzeczywistości często spotykamy się z innym procesem, utożsamiania naszego
ciała z przedmiotem, ze środkiem do celu, z narzędziem. Traktowanie ciała w ten
sposób sugeruje przesunięcie granicy naszego „ja” do granicy wyznaczonej przez
Kartezjusza, pomiędzy res cogitans i res extensa. Ciało redukowane jest tu tylko do
narzędzia do osiągania konkretnych zysków, które na dodatek nie zawsze słucha
tych rozkazów. „W tej fragmentacji siebie, „Ja” jest zwykle utożsamianie z funkcjonowaniem umysłu (produkującego myśli, wyobrażenia, słowa itd.), a te aspekty
doznań cielesnych, które są problematyczne lub niebezpieczne odbierane są tak,
jakby znajdowały się „na zewnątrz” człowieka” (J.I. Kepner, 1991).
Przeciwko takiemu ujmowaniu ciała bardzo ostro wystąpił znany francuski
ﬁlozof-egzystencjalista Maurice Merleau-Ponty. W swoich pracach Merleau-Ponty
często przyznaje się do tego, iż jego poglądy opierają się na psychologii postaci,
czasami nawet pisze o sobie jako o Gestaltyście, często też odwołuje się do wcześniejszych ich badań (M. Maciejczak, 1995).
Jego stanowisko w tej sprawie ujmuje poniższy cytat: „Nie posiadamy ciała
tak, jak posiadamy książkę, ubranie itd. Ciało własne nie jest na zewnątrz nas.
Możemy rozumieć jego budowę anatomiczną, nazwać i wskazać poszczególne
człony, obserwować i badać korelacje wzroku i dotyku. Jednocześnie jesteśmy też
tymi, którzy je widzą, dotykają i poruszają nimi: Jeśli można by jeszcze mówić
o pewnej interpretacji w spostrzeganiu ciała własnego, należałoby powiedzieć, że
ono samo interpretuje siebie” (M. Maciejczak, 1995). Nie da się przecież wyalienować od siebie tak, aby doświadczyć odrębności naszego ciała. Przedmiot i narzędzie badania nie może być jednym i tym samym. Widać tu wyraźny zwrot w stronę
egzystencjalizmu. Tymczasem zwykliśmy traktować nasze ciało, podobnie jak św.
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Franciszek, jako „biednego braciszka osiołka”, „bo rzeczywiście większość z nas
czuje, że w jakimś sensie nasze ciała służą nam jako środek transportu, tak samo jak
koń czy osiołek”( K. Wilber).
Merleau-Ponty stoi na tak zwanym stanowisku holistycznym. Nie tylko nie
twierdzi, że ciało nie jest narzędziem, ale także, że świadomość nie jest jego mieszkańcem, ale nim samym. Pisze bowiem: „Ciało moje nie jest więc też nośnikiem świadomości, to w nim i dzięki niemu dopiero się ona rodzi, i lepiej wobec tego mówić
o intencjonalności ciała niż o intencjonalności świadomości, a „bycie w świecie”
określać raczej jako „egzystencję” niż świadomość” (J. Migasiński, 1995). Nie
możemy zatem traktować oddzielnie świadomości i ciała. Świadomość przestaje
być utożsamiana z „ja”, ciało z „nie-ja”, obie te rzeczy łączą się, tworząc jedność.
Jest tutaj jednak jeszcze coś więcej – przekroczenie dualizmu podmiot-przedmiot.
Wychodząc z dualistycznego schematu myślenia zachodniego, odkrywamy, iż rzekome istniejące w języku i teoriach psychologicznych, naukowych i ﬁlozoﬁcznych
dualizmy nie są już tak oczywiste, jak były wcześniej. Perls pisze: „Jako dualistyczna osobowość współczesny człowiek musi także posiadać dualistyczną mentalność i język. Myśli on w terminach: ciała i duszy, dobra i zła, Super-ego i Id, kultury i natury, Erosa i Thanatosa, jednostki i społeczeństwa.” (Being such a dualistic
personality, The modern individual has necessarily also a dualistic mentality and
language. He thinks in terms of soma and psyche, of good and bad, of Super-ego and
Id, of mind and nature, of Eros and Thanatos, of individual and society.); (F. Perls,
2002)). Niebywała skłonność człowieka do tworzenia dualizmów jest rzeczywiście
charakterystyczna dla naszych czasów. Być może inicjatorem tego był Kartezjusz,
być może tendencja ta jest tak długo znana, jak i sama dialektyka. Merleau-Ponty
ujmuje człowieka nie zatem jako jedność psychoﬁzyczną, ale jako jedność, wszelkie
rozróżnienia lingwistyczne, takie jak np. jedność psychoﬁzyczna, nie mogą być już
ujmowane na gruncie tej ﬁlozoﬁi. Są bowiem sztucznym tworem metodologicznej
gry słownej, która proponuje nam dualistyczne rozwiązania.
Koncepcja ta sięga korzeniami buddyzmu zen, gdzie podstawową zasadą jest
bycie swoimi zmysłami, nie zaś posiadanie ich. Podobnie pisze Perls: „Mamy ciało,
ale nim nie jesteśmy, mamy umysł i myśli zamiast być umysłem lub myślącym”.
(We have a body instead being one, we have a mind or thoughts instead beings this
mind or the thinker); (F. Perls, 2002)). Autor Ego, Hunger and Aggression postuluje
tutaj zamianę sposobu myślenia o sobie jako o dwoistości i w pełni konsekwentne
przyjęcie, iż jesteśmy naszym ciałem oraz tym, w jaki sposób i co myślimy zarazem.
Niebywałą trudność sprawia mu zarysowanie tego fenomenu, ponieważ przy każdej
próbie musi odwoływać się do dualistycznie skomponowanego języka.
Koncepcja holistyczna wywarła silny wpływ na terapię Gestalt. Z samą kwestią
jedności spotykamy się bowiem na trzy różne sposoby. Po pierwsze, gdy bierzemy
pod uwagę syndromy i całościową odpowiedź na nie organizmu. Goldstein zauważył,
co dziś może wydawać się oczywiste, iż poszczególne problemy są odpowiedzią
64

Psychologia Gestalt a psychoterapia Gestalt

organizmu na naturalną potrzebę. I tak na przykład depresja może być odpowiedzią
na utratę miłości (A. Votsmeier, 1996). Również poszczególne fenomeny ludzkiego
zachowania, np. opór może być reakcją obronną przed skrzywdzeniem lub agresją.
Taki punkt wyjścia pozwala głębiej zrozumieć problem i nie odwołuje się do częściowego ujmowania człowieka oraz leczenia samego objawu. Drugim aspektem
holizmu jest możliwość pracy poprzez izolację. Im bardziej bowiem spróbujemy
oddzielać jakąś część od organizmu, tym silniejsza będzie jego odpowiedź i zarazem
wyraźniejszy syndrom. Metoda ta oczywiście, zdaniem holistów, nie działa w drugą
stronę – oddzielenie jakiejś części od organizmu nie da nam żadnej odpowiedzi
na pytanie dotyczące funkcjonowania tej części, ale może dać nam odpowiedź na
pytanie dotyczące funkcjonowania całości. W terapii Gestalt zaowocowało to pracą
z przeciwieństwami, zjawiskiem ampliﬁkacji oraz metodami ponownej integracji
całości. Trzecim, bezpośrednim sposobem wykorzystania goldsteinowskiej koncepcji na gruncie terapii Gestalt jest ujęcie dezintegracji i konkretnego problemu
jako ﬁgury na tle całościowego i cielesnego ujęcia człowieka (A. Votsmeier, 1996).
„Zadania, jakim musi sprostać terapeuta to: zrozumienie, co oznacza podejście do
danego człowieka jako do całości, określenie co należy zrobić, aby znaleźć to coś,
co zostało rozbite na części i wyparte oraz udzielenie pomocy w ponownej integracji tych części w jedną, prawidłowo funkcjonującą całość” (J.I. Kepner, 1991).
Pojęcie holizmu przeszło jednak do naszych czasów w trochę innym rozumieniu. W psychologii integralnej prawdziwa integracja kończy się na poziomie
niedualistycznego ducha, to jest zatraceniu różnicy pomiędzy „ja” i „nie-ja”. Osobą,
która miała największy wpływ na terapię integralną, był Ken Wilber (jeden z najwybitniejszych myślicieli naszych czasów, buddysta, psychoterapeuta, z wykształcenia biolog).
Wilber, analizując różne kultury, religie i ﬁlozoﬁe, znalazł ich wspólny mianownik. Nie jest to jednak rzecz, którą pojąć można intelektualnie, istnieje ona
tylko i wyłącznie na podstawie doświadczenia fenomenologicznego. Sam opis
nie wystarcza (co jest raczej znamienne dla fenomenologii) dlatego, że doświadczenie to ma charakter duchowy. Omówimy teraz pokrótce jego założenia. Po
pierwsze: duch istnieje (jest to na swój sposób podobne do fenomenologicznego zawieszenie istnienia), po drugie: duch istnieje wewnątrz (introjekcja), po
trzecie: większość z nas nie wie o duchu wewnątrz, po czwarte: z tego świata
iluzji istnieje wyjście, po piąte: jeżeli pójdziemy tą drogą, rezultatem będzie
odrodzenie, które – po szóste – oznacza koniec cierpienia i grzechu i po siódme:
kończy się ,,społecznym aktem miłosierdzia i współczucia wobec wszystkich
czujących istot” (K. Wilber, 1991). Tworzy Wielki Gniazdowy Układ Istnienia –
hierarchiczną strukturę prowadzącą do ducha (niedualnego), gdzie każdy kolejny
poziom zawiera wszystkie poprzednie. Pierwszy poziom to materia (zajmuje
się nim ﬁzyka), drugi – życie (biologia), trzeci – umysł (psychologia), czwarty
– dusza – subtelna (religia), piąty – duch – przyczynowy (mistycyzm), szósty
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– duch – niedualny. Człowiek w ramach swojego życia i rozwoju przechodzi
kolejne fazy, dążąc jednocześnie do pełnej integracji.
Widać tu wyraźny wpływ myślenia wschodniego, zaczerpniętego z buddyzmu
zen, na pojęcie integracji i holizmu. Buddyzm zakłada uniwersalizm. Mistrz zen
D.T. Suzuki głosi: „Ja jestem ja, a ty jesteś ty, a jednak ja jestem ty, a ty jesteś
ja” (D.T. Suzuki, 1993). Gdy tymczasem słynna gestaltowska modlitwa głosi: „Ja
jestem Ja, a Ty jesteś Ty” (F. Perls, Gestalt Prayer). Prawdopodobnie ujęcie buddyjskie zostałoby potraktowane przez Perlsa jako objaw konﬂuencji – jednego z zaburzeń kontaktu, w którym następuje zatarcie granic pomiędzy mną i jakąś druga
osobą lub grupą. Wilber, jak i inni buddyści, idą jeszcze dalej – granice holizmu nie
są granicami ludzi, ale także zwierząt, roślin oraz nieożywionych części świata, na
tym bowiem polega ich uniwersalizm.
Ujęcie buddyjskie było zawsze bliskie terapii Gestalt, być może najważniejszym ogniwem łączącym zen i Gestalt był postulat doświadczania wszystkiego,
przede wszystkim w „tu” i „teraz”, które jest niemożliwe bez połączenia rozumu
z ciałem. „Gdy umysł jednoczy się z ciałem, doświadczamy prawdy życia, bo ciało
jest zawsze tu i teraz. Umysł wybiega w przyszłość albo zajmuje się przeszłością,
błądzi w marzeniach, wyobrażeniach i myślach ” – pisze Wojciech Eichelberger
(psycholog, psychoterapeuta Gestalt, buddysta); (W. Eichelberger, M. Moneta-Malewska, 1999).
W rozdziale tym chciałem pokazać specyﬁczne ujęcie holizmu w terapii
Gestalt. Widać tu także pewną niekonsekwencję – gdy na początku Perls postuluje,
aby zrównać (przynajmniej na gruncie języka) przeciwieństwo podmiot-przedmiot,
to praktycznie nie wydaje się to być możliwe na gruncie tej teorii. Choć teoretycznie
gestaltowski holizm obejmuje wszystkie, a przynajmniej większość obszarów,
o których pisze Wilber, to za bardzo nie wiadomo, jak rozumieć tu duchowość,
która – jeśli pojawia się w terapii Gestalt – to bardziej jako słowo lub możliwość
niż faktycznie istniejący fenomen. Tym bardziej, gdy bierzemy pod uwagę niedualistyczne ujęcie duchowości, nie za bardzo wiemy, jak może ono funkcjonować
w połączeniu z terapią Gestalt. Być może tak to właśnie jest, iż wszelkie teorie
przedstawiające rozwój jednostki ludzkiej w ujęciu psychologicznym posługują
się innymi metodami i są w swoim ujęciu nieporównywalne do innych. Z drugiej
strony może być również tak, jak pisze Wilber, iż droga jest jedna, a każda teoria to
tylko pewien jej etap.
Psychoterapia Gestalt zawdzięcza zatem psychologii postaci nie tylko nazwę,
ale również pewien specyﬁczny sposób ujęcia człowieka i badań nad nim. Celem
tego artykułu było wyraźne pokazanie podobieństw, jak i różnic pomiędzy obiema
metodami, różnic, które często są przez terapeutów pomijane. Często też dochodzi
do absurdalnego pomylenia obu stanowisk, czemu zresztą trudno się dziwić, zważywszy na to, iż do dziś nie można znaleźć w Polsce encyklopedii lub słownika
wyrazów obcych, który wspominałby o terapii Gestalt, separując ją od psychologii
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postaci. Inaczej jest z psychologami Gestalt, którzy ze względu na swój pewien
naukowy sposób badania ludzi, wyraźnie obie doktryny różnicują. Analizując
wpływ psychologii postaci na psychoterapię, należy odróżniać dodatkowo wpływy
obce, które są obecne w obu stanowiskach, takie jak np. metoda fenomenologiczna
czy egzystencjalne ujęcie człowieka, są to jednak stanowiska tak szerokie, iż wymagają osobnego wyjaśnienia.

SUMMARY
Gestalt Psychology vs Gestalt Psychotherapy
Gestalt Psychotherapy is indebted to the ﬁgures’ psychology for not only the
name but for a speciﬁc method of comprehension of the human being and the research into it, as well. The aim of this article is to visibly show similarities and
differences between this two methods, differences being often omitted by therapists.
Having analyzed the inﬂuence of the ﬁgures’ psychology on the psychotherapy, authors indicate some extraneous impacts in both attitudes, such as for example the
phenomenological method or existential comprehension of the human being.
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II
EDUKACJA WOBEC ZAGROŻEŃ
WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA

Krzysztof Kucyper*

OSOBOWOŚCIOWE UWARUNKOWANIA
ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH
Na efektywne funkcjonowanie jednostki w świecie społecznym wpływa
z jednej strony poczucie własnego „ja” wraz z całym systemem informacji o sobie,
a więc o własnych możliwościach i umiejętnościach, z drugiej natomiast ogromne
znaczenie ma świadomość własnej pozycji społecznej wpływająca na kształtowanie
relacji ze światem zewnętrznym. Te właśnie elementy kształtują wiedzę jednostki,
tworząc w efekcie spójny obraz własnej osoby. Wyróżnia się przy tym trzy mechanizmy sprzyjające integracji osobowości jednostki (A. Bartoszek, 1994):
– dążenie do utrzymania własnej tożsamości,
– dążenie do utrzymania i wzrostu poczucia osobistej kontroli nad
rzeczywistością,
– dążenie do utrzymania i wzrostu poczucia własnej wartości.
,,Tożsamość jednostki” – pojęcie szerokie i niejednoznaczne – określa w swobodny sposób poczucie jaźni, własnych uczuć i poglądów dotyczących siebie
samego. Jest to także postrzeganie siebie jako odrębnej jednostki, dysponującej
określonymi kompetencjami oraz predyspozycjami i umiejętnościami osobowościowymi. Poczucie tożsamości umożliwia równocześnie jednostce podmiotowe
funkcjonowanie oraz kierowanie się własną aktywnością, jak również podejmowanie działań niewymuszonych przez czynniki zewnętrzne (por. G. Marshall, 2005;
A. Kozłowska, 1999).
Poczucie kontroli nad rzeczywistością jest natomiast zmienną osobowościową wykorzystywaną do wyjaśniania i przewidywania postępowania człowieka w różnych sytuacjach społecznych. Dotyczy to zwłaszcza podejmowania
decyzji, rozwiązywania problemów, uczenia się i kształtowania aspiracji życiowych. W praktyce mamy do czynienia z ludźmi o poczuciu zewnętrznej kontroli,
których charakteryzuje skłonność do postrzegania efektów własnych działań jako
zależnych od nich samych i jednostkami mającymi poczucie kontroli zewnętrznej
i uważają, że efektywność ich działalności determinowana jest czynnikami
zewnętrznymi, niezależnymi od ich woli i świadomej aktywności (D. Riesman,
N. Glazer, R. Dennej, 1971).
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Natomiast poczucie własnej wartości określa się jako efekt pozytywnej oceny
własnej osoby wobec innych jednostek, jak również w stosunku do własnych cech
i rezultatów swoich działań. Przedstawione w literaturze przedmiotu wyniki badań
wskazują, że ta zmienna osobowościowa jest na tyle istotna dla prawidłowego funkcjonowania społecznego, iż człowiek, aby zachować poczucie własnej wartości, jest
w stanie zmienić swoje postawy, styl działania, zachowanie, a nawet swoje relacje
i związki z innymi ludźmi (E. Aronson, T.D. Wilson, R.M. Akert, 1997, s. 264).
W kontekście osobowościowych uwarunkowań przejawianych przez jednostkę
zachowań agresywnych nieco więcej uwagi wymaga omówienie wspomnianego
powyżej poczucia kontroli, które, jako istotna zmienna osobowościowa, wchodzi
w relacje z innymi wymiarami osobowości, pełniąc ważną funkcję regulacyjną.
Poczucie kontroli zewnętrznej bądź wewnętrznej wynika, zgodnie z założeniami
koncepcji J. B. Rottera stanowiącej próbę powiązania teorii behawiorystycznych
i poznawczych, ze sposobu postrzegania nagród i kar jako następstw własnych
działań. Umiejscowienie kontroli jest tutaj czynnikiem pozwalającym wyjaśniać
różnice interpersonalne w postrzeganiu przyczynowego związku między zachowaniem jednostki a jego następstwami. Gdy jednostka odbiera występujące po
określonym działaniu wzmocnienie jako częściowy tylko efekt swojego działania,
traktuje je jako rezultat szczęścia, zbiegu okoliczności, losu czy następstwo innych
jeszcze czynników zewnętrznych (np. narzucenia przez innych ludzi). Bierze zatem
pod uwagę niemal wyłącznie działanie zewnętrznych sił, często nawet nie do końca
określonych, wpływających na końcowy rezultat własnej aktywności. Taką sytuację określa się także jako zewnątrzsterowność. Natomiast w przypadku jednostek
mających tendencję do odbierania wzmocnień jako zależnych od ich własnego
działania lub ich określonych właściwości mówi się o wewnątrzsterowności, a więc
o poczuciu kontroli wewnętrznej (por. K. Zajączkowski, 1998, s. 47; D. Riesman,
N. Glazer, R. Dennej, 1971).
Patrząc na to zagadnienie z nieco innej perspektywy, można zauważyć, że
w pewnych sytuacjach uzyskiwane dzięki jakimś zachowaniom wzmocnienia są
rzeczywiście zależne od działania jednostki, w innych zaś zależą od czynników
zewnętrznych, na które jednostka nie ma wpływu. A zatem w jednych sytuacjach
społecznych może sprawować pełną kontrolę nad wzmocnieniami (tutaj mamy
do czynienia z sytuacjami kontrolowanymi wewnętrznie, w których rezultaty
działań zależą od sprawności w dążeniu do celu), w innych natomiast sytuacjach
jednostka nie ma żadnego wpływu na uzyskiwane wzmocnienia, bowiem efekty
działań zależą od czynników zewnętrznych, wpływu innych ludzi czy też wydarzeń losowych. Wobec tego oczekiwanie związku między własnym działaniem lub
zachowaniem a wzmocnieniem zależne jest od stopnia, w jakim wzmocnienia są
warunkowane instrumentalnymi czynnościami człowieka. Pamiętać jednak trzeba,
że niebagatelne znaczenie ma sposób postrzegania (a co się z tym wiąże – również
oceniania) sytuacji społecznych stanowiących pole działania. Istnieje wobec tego
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trwały związek pomiędzy umiejscowieniem określonych działań a sposobami ich
realizacji. Człowiek traktujący następstwa własnego działania jako zależne bezpośrednio od sposobu swojego postępowania czuje się za nie w takim samym stopniu
odpowiedzialny, bez względu na to, czy ocenia je jako dobre, pożądane, zgodne
z oczekiwaniami czy też nie. Natomiast jednostki o poczuciu kontroli zewnętrznej
nie wierzą, że to od nich samych, od ich sposobu postępowania zależy efekt końcowy sytuacji, nie biorą pod uwagę znaczenia własnych starań i ich wpływu (por.
K.R. Drwal, 1981, s. 42-43).
Wskazać można szereg czynników wpływających na kształtowanie się u jednostki kontroli wewnętrznej. Ważny jest tutaj system wychowania stosowany
w rodzinie, jak również innych środowiskach wychowawczych, konsekwentny
system nagród i kar, zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa, postawy rodzicielskie
oraz przejawianie przez nauczycieli postawy akceptującej podmiotowość i niezależność dziecka. Natomiast stosowanie niewłaściwych metod wychowawczych,
brak konsekwentnego postępowania wychowawczego, nadopiekuńczość oraz niezaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa prowadzą do ukształtowania poczucia kontroli zewnętrznej (por. K. Zajączkowski, 1998, s. 47-48).
Poczucie kontroli w określonej sytuacji zależy z jednej strony od postawionego
zadania i od udzielonej instrukcji, z drugiej natomiast od zgeneralizowanych oczekiwań kontroli (LOC), stanowiących istotną cechę osobowości. A zatem różnice
między zachowaniem osób o zewnętrznym LOC i osób o wewnętrznym LOC są
analogiczne do różnic między zachowaniem się ludzi w sytuacji losowej i w sytuacji sprawnościowej (por. K.R. Drwal, 1981, s. 45). Prezentowane w literaturze
wyniki badań (por. K.R. Drwal, 1981; E. Pankiewicz, 1974) wskazują wyraźnie, że
tylko w sytuacji, gdy wynik własnej działalności postrzegany jest przez jednostkę
w perspektywie możliwości kontroli wewnętrznej, wpływa on na sterowanie zachowaniem. Poczucie wewnętrznej kontroli wiąże się z kształtowaniem przekonania
o własnych możliwościach wpływania na bieg wydarzeń, co pozwala na bardziej
samodzielne, aktywne i często skuteczniejsze działania, a dotyczy zwłaszcza spraw
ważnych dla jednostki. Większą aktywność i samodzielność w działaniu wykazano
u osób o wewnętrznym LOC nie tylko w sytuacjach laboratoryjnych, ale i naturalnych. Te osoby bardziej aktywnie poszukują informacji potrzebnych do rozwiązania
problemu, skuteczniej wykorzystują zdobytą wcześniej wiedzę do rozwiązywania
nowych zadań, w większym stopniu organizują materiał do wyuczenia i wykorzystują dodatkowe próby, zwiększając w ten sposób efektywność uczenia się oraz są
bardziej spostrzegawcze w nowych sytuacjach. Osoby o wewnętrznym poczuciu
kontroli wykazują większą aktywność i samodzielność. Cechuje je także bardziej
efektywne działanie, są dojrzalsze emocjonalnie i społecznie, wykazują wyższy
poziom integracji osobowości oraz szereg przymiotów uważanych za społecznie
pożądane. Charakterystyczne jest dla nich również to, że rozmaite przepisy i autorytety zewnętrzne nie są już właściwie potrzebne do kierowania ich postępowa75
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niem, któremu kierunek i poczucie sprawstwa nadają wymagania, jakie jednostka
stawia sobie i szacunek dla własnej osoby. Są to istotne aspekty osobowości zintegrowanej, która w efekcie pozwala osiągnąć zaspokojenie potrzeby samorealizacji i stan akceptowania siebie takim, jakim się jest. Zintegrowana, nastawiona na
rozwój osobowość pozwala jednostce nie tylko przystosować się do otoczenia, do
zmieniających się warunków, co uważa się powszechnie za jedną z podstawowych
zdolności człowieka, ale kreuje też poczucie własnej wartości, świadomość swoich
potrzeb i popędów oraz skłania do poszukiwania nowych form przystosowania,
wynikających z jej świadomego wyboru, z tolerancji i życzliwości wobec innych
(A.H. Maslow, 1990, s. 359n).
W sytuacji występowania osobowości zdezintegrowanej, co często jest efektem
niewłaściwego przebiegu procesu socjalizacji, gdy mechanizmy kontroli nie zostały
wystarczająco zintegrowane, zachowanie człowieka staje się labilne, zmienia się
ciągle na skutek rozmaitych nacisków środowiskowych. Jeśli zachowanie jednostki,
warunkowane m.in. potrzebami, nabiera cech dewiacyjnych i staje się sprzeczne
z wymaganiami i oczekiwaniami społeczeństwa, pojawia się potrzeba zastosowania
zewnętrznych mechanizmów w postaci kodeksu, kar, sankcji czy innych środków
represji, aby powstrzymać taką jednostkę przed działaniem na szkodę własną czy
społeczeństwa.
Błędy popełnione w procesie socjalizacji dziecka, wynikające głównie z negatywnych postaw rodzicielskich i stosowania niewłaściwych metod wychowawczych, prowadzą do ograniczenia czy wręcz uniemożliwienia integracji i rozwoju
jego osobowości. Przekazywanie dziecku fałszywych informacji o świecie, izolowanie dziecka od kontaktów z rzeczywistością, brak miłości i akceptacji, odrzucenie, przewaga bodźców negatywnych w wychowywaniu – to tylko niektóre czynniki zaburzające formowanie się dojrzałej osobowości. Efektem ich występowania
jest niejednokrotnie ukształtowanie nieprawdziwego obrazu własnej osoby. Zespół
wyobrażeń o sobie, określany jako jaźń subiektywna czy też samoocena, rozwija sie
od wczesnego dzieciństwa pod wpływem treści informacji od osób z najbliższego
otoczenia, a szczególnie duży wpływ na ich kształt mają rodzice. To właśnie te
dostarczane przez środowisko wychowawcze informacje warunkują kształtowanie
się samooceny jednostki (por. J. Szczepański, 1970, s. 136n). Obok poczucia kontroli, to właśnie samoocena odgrywa kluczową rolę w systemie informacji o sobie
i relacjach: ja – świat. Stanowi ona znaczący regulator postępowania człowieka
i wpływa na kształt relacji interpersonalnych jednostki w środowisku społecznym.
Struktura „ja”, a więc układ pojęciowy skupiony wokół pojęcia własnego „ja”
zajmuje szczególną pozycję w systemie poznawczym jednostki. Powstaje ona
w wyniku postępującego rozróżnienia między tym, co dotyczy własnej osoby, a tym,
co dotyczy świata zewnętrznego. Pojęcie własnego „ja” tworzy się stopniowo, jako
rezultat uogólnienia informacji dotyczących własnych stanów wewnętrznych, własnego wyglądu, cech ﬁzycznych, umiejętności, zdolności, predyspozycji i kompe76
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tencji, własnych pragnień, potrzeb, postaw i innych właściwości psychicznych, własnych uprawnień i przywilejów czy wreszcie pozycji społecznej (por. J. Reykowski,
1975a, s. 131; J. Reykowski, 1975b, s. 791).
Formująca się w ramach obrazu własnego „ja” samoocena, gdy zostanie poddana analizie pod względem faktycznych możliwości jednostki, nabiera cech adekwatności bądź też ulega „zawyżeniu” albo nadmiernemu „obniżeniu”.
Poziom samooceny można określić, porównując samoocenę jednostki z określonym systemem standardów, które składają się na „ja” idealne, a więc zbiór cech,
jakie jednostka chciałaby posiadać. Jako czynniki kształtujące samoocenę wymienia
się najczęściej: sytuację rodzinną, efekty własnych działań jednostki oraz oceny
i opinie formułowane w środowisku przez osoby z najbliższego otoczenia czy przez
nauczycieli. W istotny sposób na samoocenę wpływają także emocje, dążenie do
zdobycia aprobaty społecznej i osobiste doświadczenia życiowe.
Wysoka samoocena kształtuje się pod wpływem pozytywnych ocen ze strony
środowiska, zwłaszcza jeśli takich ocen dokonują osoby znaczące oraz na skutek
doświadczania pozytywnych wzmocnień. Niejednokrotnie jednak błędy socjalizacyjne, jak na przykład wspomniana wcześniej nadmierna troska i opiekuńczość czy
idealizowanie dziecka, może doprowadzić do powstania fałszywego wyobrażenia
o własnych możliwościach i predyspozycjach. Wobec tego samoocena nadmiernie
wysoka skazuje jednostkę na nieustanne doświadczanie porażek, gdyż podejmowanie ról, do których nie posiada predyspozycji ﬁzycznych czy psychicznych, prowadzi do niepowodzenia i braku osiągnięć. Mechanizmem pozwalającym na funkcjonowanie społeczne takich osób jest przerzucanie winy na zbieg okoliczności,
na środowisko albo na innych ludzi. Prowadzi to do podtrzymywania własnych
wyobrażeń o sobie, nie pozwalając jednocześnie na przyjmowanie informacji z otoczenia i modyﬁkację poziomu samooceny. Krańcowo wysoka samoocena nie sprzyja
zatem utrzymaniu korzystnych relacji z otoczeniem. Jednostki takie, jak wskazują
wyniki przeprowadzonych badań (L. Niebrzydowski, 1976), cechuje zarozumiałość, lekceważący stosunek do innych ludzi oraz ignorowanie opinii otoczenia. Poddani badaniom uczniowie dopatrywali się braku sukcesów w nauce w czynnikach
zewnętrznych, a więc zawsze była to wina nauczycieli, czasami rodziców i kolegów,
nigdy ich samych. Takiemu nastawieniu towarzyszyła agresja, co oczywiście rzutowało na kształt relacji interpersonalnych.
Niewłaściwy poziom samooceny utrudnia także integrację osobowości
w przypadku jego zaniżenia. Osoby o zaniżonej samoocenie, doświadczające dużej
liczby niepowodzeń i permanentnego braku sukcesów, zaczynają utrwalać w sobie
niskie poczucie własnej wartości. Pojawia się u nich brak wiary we własne możliwości, zwątpienie w sens życia oraz poczucie alienacji. Stopniowo coraz rzadziej
podejmują działania ambitniejsze, postrzegając je jako zbyt trudne i unikając w ten
sposób sytuacji zmierzających do konfrontacji istniejącego obrazu własnej osoby
z realnymi wymaganiami rzeczywistości i faktycznymi predyspozycjami i możli77
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wościami – nie zachodzi wobec tego konieczność ciągłej modyﬁkacji własnego
„ja”. Niska samoocena wyraża się w niezadowoleniu z siebie, czasem poniżaniu
siebie, jak również w tendencji do przedstawiania własnej osoby w fałszywym
świetle i przesadnej pewności siebie (A. Kozłowska, 1999, s. 47-48; K. Zajączkowski, 1998, s. 46). Przeprowadzone w tym zakresie badania (H. Kulas, 1986)
wskazują, że zbyt niska samoocena wpływa niekorzystnie na kontakty interpersonalne, które w znacznym stopniu nacechowane są konﬂiktem.
Zachowanie jednostki w sytuacji trudnej zależy, zgodnie z koncepcją M. Tyszkowej (M. Tyszkowa, 1986), zarówno od oceny sytuacji, jak i postrzegania własnej osoby, w tym swoich umiejętności, zdolności i predyspozycji. Wobec tego
pojawienie się zachowania agresywnego, jego forma i siła jest efektem funkcjonowania struktur poznawczych jednostki, których istotnym elementem jest właśnie
samoocena. Negatywna ocena własnej osoby w rozmaitych sytuacjach społecznych
wzbudza poczucie zagrożenia i lęk, co wywołuje specyﬁczne sposoby zachowania.
Pojawiające się w tych sytuacjach emocje, takie jak gniew, złość i irytacja stanowią
dodatkową siłę napędzającą agresję.
Samoocena wiąże się ściśle z inną, istotną dla funkcjonowania społecznego
cechą, jaką jest samoakceptacja. Przejawia się ona w postaci przekonania, że posiada
się właściwe cechy i realizuje wymagania ważne i warte wysiłku. Samoakceptacja
odczuwana jako poczucie własnej wartości jest następstwem zbieżności „ja” realnego i „ja” idealnego. Wiąże się z nią zadowolenie z siebie, z własnego życia, dobre
samopoczucie, adekwatna ocena sytuacji i rozsądne pokonywanie przeszkód. Natomiast jednostki, które nie akceptują siebie, cechują się poczuciem niższości, nieufności w stosunku do własnej osoby i sztywnością działania.
Zarówno samoocena, jak i samoakceptacja ukształtowane w niewłaściwy
sposób, znacząco wpływają na proces kształtowania i utrwalania zachowań dewiacyjnych jednostki (dotyczy to także zachowań agresywnych). Te dwie zmienne osobowościowe wyznaczają bowiem sposób radzenia sobie i odporność w trudnych
sytuacjach, stając się tym samym warunkiem właściwego dostosowania społecznego jednostki. Niska samoocena i związany z tym brak samoakceptacji skłania
niejednokrotnie jednostkę do podejmowania zachowań autodestrukcyjnych (samouszkodzenia, stosowanie używek, próby samobójcze), jak również działań o charakterze aspołecznym skierowanych na innych ludzi lub rzeczy. Nie są to, rzecz jasna,
jedyne czynniki warunkujące powstawanie i utrwalanie zachowań agresywnych, ale
są one na tyle istotne, że ich niewłaściwy poziom znacznie zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia takich zachowań.
Te kwestie były przedmiotem wielu badań naukowych, których wyniki wskazują wyraźnie na związek nieadekwatnej samooceny z zaburzeniami w zachowaniu
(B. Urban, 2000, s. 137). Okazuje się, że dzieci agresywne oraz agresywne z tendencjami do wycofywania się mają najbardziej zaburzoną samoocenę. Ujawnia
się u nich wyraźna skłonność do zdecydowanego przeceniania swych zdolności
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i kompetencji w większości dziedzin ważnych z punktu widzenia wymagań szkoły
i ogólnie preferowanych dążeń. Zawyżenie samooceny może być przy tym wynikiem odczuwanej popularności będącej efektem posiadanych predyspozycji
i umiejętności, szczególnie w dziedzinie sportu. Zbieżność popularności (a czasem
także wysokiej pozycji w strukturze społecznej grupy rówieśniczej) i zawyżonej
samooceny może niekiedy prowadzić do pojawienia się dystansu emocjonalnego
wobec rówieśników i poszukiwania partnerów poza środowiskiem szkolnym,
najczęściej w grupie przyjmującej nonkonformistyczny system wartości i dewiacyjne wzory zachowań. Podobnie jednak funkcjonują także jednostki agresywne,
które nie są akceptowane i nie znajdują uznania w grupie rówieśniczej, kierującej się ogólnie przyjętymi normami moralno-prawnymi. W efekcie one także
poszukują kontaktów poza najbliższym środowiskiem rówieśniczym. Starając się
odnaleźć rówieśników z podobnymi problemami, często stają się członkami podkultur dewiacyjnych, narażając się na ryzyko życia w kręgu permanentnej przestępczości (B. Urban, 2000, s. 137).
Kontrola zachowania jednostki nie może mieć zatem charakteru wyłącznie
zewnętrznego. Istotne jest zinternalizowanie przez jednostkę norm społecznych, za
co odpowiada proces socjalizacji, mający ostatecznie wyposażyć jednostkę w zdolności i umiejętności pozwalające na właściwe funkcjonowanie w społeczeństwie. Na
przebieg procesu socjalizacji w sposób oczywisty wpływają rodzice, stosując uznane
przez siebie metody wychowawcze i przejawiając określone postawy. W początkowym okresie życia kontrola zachowania ma siłą rzeczy charakter zewnętrzny –
małe dziecko opanowuje swoje popędy, koryguje swoje postępowanie tylko dzięki
interwencji rodziców. Stosunkowo szybko uczy się jednak odróżniać postępowanie
aprobowane od niepożądanego oraz antycypować nagrody i kary jako naturalne
konsekwencje swojego zachowania. Skuteczna socjalizacja wymaga zatem stopniowego zastępowania wymagań i sankcji zewnętrznych przez czynniki kontroli
wewnętrznej. W pierwszych latach życia samokontrola dziecka ma niewiele wspólnego z kontrolą wewnętrzną (zależy w głównej mierze od antycypacji zewnętrznych
kar), toteż obecność osoby dorosłej kontrolującej zachowanie jest niezbędna, aby
zapobiegać występowaniu u dziecka agresji. Jednak ograniczenie mechanizmów
kontroli zachowania wyłącznie do antycypacji kary nie jest wystarczającym czynnikiem powstrzymującym od zachowań antyspołecznych. Powoduje raczej wystąpienie zachowań konformistycznych w postaci ulegania, które jest efektem zachowania jednostki motywowanej przez dążenie do uzyskania nagrody albo uniknięcia
kary (E. Aronson, 1995, s. 26). W momencie, kiedy przestaje działać zagrożenie
karą lub nie jest antycypowana nagroda, jednostka wraca do swoich wcześniejszych
zachowań. Mamy tu zatem do czynienia z czysto zewnętrznym typem kontroli, gdyż
podstawą ulegania jest władza, jaką dysponuje jakaś osoba lub grupa społeczna
oddziałująca na jednostkę. A zatem strach przed karą czy też zagrożenie negatywnymi konsekwencjami nie stanowią skutecznego środka powstrzymującego anty79
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społeczne zachowania. Dopiero w miarę rozwijającej się stopniowo w ciągu życia
zdolności do przewidywania skutków własnego działania, zachowania jednostki
zaczynają podlegać oddziaływaniu nowego rodzaju czynnika powstrzymującego,
jakim jest kontrola wewnętrzna (oczywiście z zastrzeżeniem, że proces socjalizacji
przebiega bez zakłóceń). Jest to równoznaczne z osiągnięciem końcowej fazy rozwoju w koncepcji socjalizacji stworzonej przez G.H. Meada, który to stadium określił jako wchodzenie w rolę uogólnionego innego lub wchodzenie w rolę wspólnoty postaw. Jednostka potraﬁ wówczas kierować swoim postępowaniem nie tylko
w oparciu o wskazówki osób bezpośrednio obecnych, ale zdobywa pewną uogólnioną perspektywę, która zarządza interakcją, co można określić jako kierowanie się
zinternalizowanymi wartościami, przekonaniami i normami. Na tym etapie rozwoju
człowiek potraﬁ wykorzystać tę perspektywę do oceny siebie jako odrębnego podmiotu i do dokonywania wyboru najbardziej odpowiedniego sposobu postępowania
(J.H. Turner, 1998, s. 93).
Prawidłowo ukształtowana osobowość jest czynnikiem powstrzymującym jednostkę od popełniania czynów sprzecznych z przyjętymi standardami zachowania.
Ma to miejsce nawet wówczas, gdy prawdopodobieństwo wykrycia tych odstępstw
jest niewielkie. Zachowanie sprzeczne z przyjętymi normami wywołuje też u tych
jednostek poczucie winy i podejmowanie prób zadośćuczynienia.
Osobom o wewnętrznej kontroli i wewnętrznym samokierowaniu nie jest
potrzebny nadzór zewnętrzny powstrzymujący je przed przejawianiem zachowań
agresywnych. Wewnętrzna kontrola, poczucie winy, wstydu, dążenie do życia
zgodnie z własną hierarchią wartości wyznaczają ogólne ramy działania i zabezpieczają przed aktami agresji. Zdecydowanie mniej zachowań agresywnych przejawiają jednostki, u których kontrola opiera się na zinternalizowanych wartościach
i normach oraz szacunku do własnej osoby. U jednostek, których kontrola agresji
ma charakter zewnętrzny i opiera się tylko na antycypacji kary, skuteczne powstrzymywanie od agresji jest bardzo trudne i praktycznie możliwe tylko wówczas, gdy
obawa czy też lęk przed karą są wystarczająco silne.

SUMMARY
Individualistic conditions for aggressive bahawior
The presented article elaborates on the inﬂuence of certain personal features
on the generation of aggressive behaviours and the problem of the individual’s identity and it’s relation to the sense of control. The important factors within presenting
the aggressive behaviours are also self-esteem, self-evaluation and self-acceptance
of the individual person. The article also raises the question of the inﬂuence of disturbed socialization process for shaping and preserving aggressive behaviours.
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MUZYCZNO - RUCHOWYCH
W TERAPII ZABURZEŃ ZACHOWANIA U DZIECI
Współczesne wychowanie zmierza do wszechstronnego rozwoju człowieka.
Wszystkie elementy osobowości człowieka są wynikiem procesu wychowania
i kształcenia, które w pracy szkoły powinny stanowić integralną całość. Podmiotem
wychowania i kształcenia jest dziecko i jego indywidualność, dlatego punktem wyjścia w procesie edukacji są jego potrzeby rozwojowe, zainteresowania, sukcesy,
niepowodzenia. Pierwszym szczeblem systemu kształcenia jest edukacja początkowa. Stanowi ona łagodne przejście od wychowania rodzinnego i przedszkolnego
do edukacji prowadzonej w systemie szkolnym, a w klasach I-III edukacji zintegrowanej. W wielu przypadkach nauczyciele w przedszkolu oraz w szkołach spotykają
się z różnymi formami zaburzeń zachowania i zaburzeń rozwoju u dzieci. Obecnie
nauczyciel musi zmienić swoje myślenie na temat roli, jaką pełni w polskiej szkole
i wyjść naprzeciw potrzebom dzieci, u których występują różnego typu nieprawidłowości czy niedomagania. Szkoła już dawno przestała być jedynym miejscem
uczenia się, a nauczyciel ekspertem w danej dziedzinie. Zadaniem nauczyciela
jest stworzenie dziecku w szkole możliwości wszechstronnego rozwoju ﬁzycznego, moralnego i duchowego. Oprócz tego musi on zwracać uwagę na kształcenie u dziecka zmysłów, na kierowanie własnymi emocjami oraz na nabywanie
sprawności intelektualnej. Edukacja szkolna powinna wspierać i ukierunkowywać
rozwój dziecka, zachowując właściwe proporcje między wiedzą a umiejętnościami
z uwzględnieniem wszelkich potrzeb i sytuacji życiowych dziecka. Edukacja
szkolna, szczególnie w początkowym okresie nauczania, powinna w możliwie jak
największym stopniu integrować poszczególne dziedziny wiedzy, by uzyskać scalony obraz świata. Spełnianie tych oczekiwań wymaga umiejętnego łączenia treści,
metod, form pracy, ponieważ dziecko doświadcza, przeżywa, poznaje scaloną rzeczywistość poprzez aktywne działanie i aktywny kontakt ze światem.
W codziennych działaniach wychowawczych oraz w terapii zaburzeń zachowania u dzieci powszechnie propagowana jest terapia poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju grach, zabawach i ćwiczeniach. Szczególnym ich rodzajem są gry
* Autor: dr Danuta Krzywoń, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Twórczości i Ekspresji Dziecka na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego i Instytutu Pedagogiki WSH w Sosnowcu.
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i zabawy muzyczne, gdzie w wielu przypadkach udaje się powiązać pracę nad
zagadnieniami społecznymi i procesami integracyjnymi z aktywnością muzyczną,
ruchową i taneczną. Głównym podmiotem tych aktywizujących oddziaływań są
sami nauczyciele. Zdaniem Wincentego Okonia aktywność jest właściwością indywidualną jednostki, polegającą na większej niż u innych częstości i intensywności
jakiegoś rodzaju działań. Uważa on, że szczególną cechą aktywności ludzkiej jest jej
udział w zmienianiu otoczenia przyrodniczego i społeczno-kulturalnego, stosownie
do ludzkich potrzeb, celów i ideałów (W. Okoń, 1984). Aktywność człowieka ma
określony kierunek wyznaczony przez cel, któremu podporządkowany zostaje jej
przebieg. Im bardziej cel jest atrakcyjny i ciekawy, tym większą wywołuje motywację i zainteresowanie uczniów. Zatem podstawowym zadaniem nauczyciela jest
uświadomienie uczniom celu ich działań wraz z umotywowaniem potrzeby jego
osiągnięcia (K. Rau i E. Ziętkiewicz, 2000).
K. Rau i E. Ziętkiewicz stwierdzają, że uczeń będzie aktywny, gdy:
- cel dla niego jest bliski, wyraźny,
- uwzględnia się jego potrzeby i zainteresowania – ma poczucie
bezpieczeństwa
- działaniom towarzyszą odczucia i emocje,
- bierze udział w planowaniu i podejmowaniu decyzji,
- odczuwa satysfakcję,
- ma poczucie własnej wartości,
- dostrzega się jego wkład pracy, a nie tylko efekt,
- kiedy ma możliwość zrealizowania własnych pomysłów.
Źródłem aktywności ucznia są odczuwane przez niego potrzeby. Poprzez aktywność własną uczeń zaspokaja potrzeby: bezpieczeństwa, działania, uczucia, komunikowania się i realizuje wynikające z nich cele. Dążąc do zaspokojenia potrzeb,
podejmuje różnego typu aktywność: społeczną, intelektualną, emocjonalną, artystyczną, twórczą. Aktywność uczniów może się przejawiać w odmiennych formach
i w różnym nasileniu. Przejście od stanu aktywności słabszej do bardziej intensywnej
nazywamy procesem aktywizacji lub aktywizacją (M. Tyszkowa, 1990, s.13).
Program nauczania zintegrowanego w klasach I-III preferuje te metody, które
sprzyjając samodzielnemu myśleniu, zapewniają wysoki poziom aktywności i emocjonalne zaangażowanie uczniów. Jednak w wielu przypadkach nie docenia się lub
zapomina o wartościach terapeutycznych gier i zabaw ruchowych z wykorzystaniem
muzyki. A warto przypomnieć, że zapamiętujemy 90% z tego, co robimy, przy 10%
zapamiętanego materiału z tego, co słyszymy. Dzieje się tak, ponieważ w czasie
wykonywania czynności angażujemy całe nasze ciało, wolę, emocje i zmysły.
Warto ten sposób oddziaływania wziąć pod uwagę w swojej pracy dydaktycznowychowawczej.
Zdaniem Małgorzaty Kowalik-Olubińskiej i Wacława Świątka (K. Rau i E. Ziętkiewicz, 2000) zadaniem nauczycieli – wychowawców jest stymulacja postaw
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aktywności, samodzielności w myśleniu, dyspozycji do działań twórczych. Powodzenie nauczyciela w pracy nad rozwojem aktywności twórczej uczniów uwarunkowane jest rzetelną wiedzą i dobrą znajomością każdego dziecka – jego potrzeb,
poziomu umysłowego, zdolności i uzdolnień, stanu zdrowia, warunków życia, jego
zainteresowań oraz temperamentu.
Wiele osób uważa, że pedagogiczne mistrzostwo nauczyciela klas początkowych polega przede wszystkim na tym, żeby pełniąc kierowniczą rolę w procesie
wychowania, dostrzegał i odpowiednio wykorzystywał naturalne oraz celowo reżyserowane sytuacje sprzyjające przejawianiu się spontanicznej i inspirowanej aktywności dzieci, zwłaszcza aktywności twórczej. Żeby kierując edukacją, skupiał się
bardziej na dziecku niż na swoim programie, żeby własny program uczynił programem dzieci, przede wszystkim przez jego emocjonalną akceptację.
Ważne jest także, by nauczyciel pamiętał, że samodzielne myślenie ułatwia dziecku przejawianie twórczej aktywności, a otwarty styl pracy nauczyciela
z uczniami ułatwia twórczość własną dziecka (K. Rau i E. Ziętkiewicz, 2000).
Założenia dotyczące wprowadzania gier i zabaw z wykorzystaniem muzyki
sięgają korzeniami poglądów na zabawę reprezentowanych przez angielskiego
pediatrę a zarazem psychoanalityka dziecięcego D.W. Winnicotta (1993), który
pisał, że zabawa może stać się szukaniem prawdy o sobie. Tam, gdzie dorośli po
prostu mówią, dziecko pragnie się porozumieć i coś chce nam przekazać poprzez
swą zabawę.
Zastosowanie gier i zabaw z wykorzystaniem muzyki, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci o specjalnych potrzebach czy uczniów z dyskretnymi zaburzeniami
lub o niskim poczuciu własnej wartości i braku pewności siebie, oraz dzieci z nadpobudliwością psychoﬁzyczną, może dostarczyć okazji do aktywności, inicjatywy,
spontaniczności oraz do wzajemnego poznania i integracji z grupą.
Opisane poniżej gry i zabawy muzyczno-ruchowe zostały sprawdzone
w systemie edukacji dzieci z zaburzeniami zachowania oraz w systemie edukacji dokształcających się nauczycieli i studentów kierunków pedagogicznych
wyższych uczelni na terenie Śląska i Zagłębia. W niektórych przypadkach są
to zabawy i ćwiczenia zaczerpnięte z bogatej literatury przedmiotu. Ćwiczenia
te mogą być przydatne dla studentów pedagogiki oraz dla nauczycieli i wychowawców podczas praktyk, wakacyjnych wyjazdów oraz codziennej pracy w szkole
i w przedszkolu.
Temat: Poznajmy się
Pomoce: dowolna muzyka
Przebieg: Wszyscy uczestnicy zabawy stoją w kole. Każdy uczestnik po kolei
wymawia swoje imię, wykonując przy tym równocześnie ruch. Wszyscy uczestnicy stoją w kole i wypowiadają imię poszczególnych uczestników zabawy wraz
z ruchem mu towarzyszącym.
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Inny wariant tej zabawy: Jeden z uczestników wychodzi na środek sali i przedstawia dowolny ruch. Następnie kolejny uczestnik wychodzi na środek i naśladuje
ruch poprzednika, po czym dodaje swój własny, kolejna osoba powtarza ruchy
dwóch poprzednich i dodaje swój itd. Za każdym razem kolejna osoba wychodząca
na środek powtarza o jeden ruch więcej niż poprzednia.
Temat: Parzydełka
Pomoce: dowolna muzyka
Przebieg: Uczestnicy swobodnie poruszają się po całej sali w różnych kierunkach, uważając, aby nie zetknąć się z inną osobą, ponieważ „spotkanie” z innymi
osobami grozi poparzeniem. Wszyscy poruszają się zgodnie z muzyką – coraz szybciej, aż do biegu.
Temat: Taniec według wskazań prowadzącego
Pomoce: dowolna muzyka
Przebieg: Uczestnicy tańczą po obwodzie koła w rytm muzyki i zgodnie z jej
charakterem, wykonując polecenia prowadzącego, by tańczyli jak:
- bardzo zmęczeni ludzie,
- bardzo radośni ludzie,
- bardzo zamyśleni,
- w śnieżnych zaspach,
- w wysokiej wodzie,
- na gorących węglach,
- pokonujący przeszkody,
- omijający kałużę,
- wspinający się na wysoką skałę,
- przeskakujący z kamyka na kamyk,
- bardzo smutni,
- wielkie damy,
- rozkwitające kwiaty,
- z parasolem pod wiatr,
- fruwające krople deszczu,
- liście na wietrze,
- zamknięci w klatce próbujący się z niej wydostać.
Uczestnicy mogą też wymyślać własne propozycje.
Inna wersja tej zabawy: Prowadzący prosi uczestników zabawy, aby jeden po
drugim pokonywali przestrzeń w bardzo komiczny lub zwariowany sposób, tak, jak tylko
mają na to ochotę. Propozycje prowadzącego do sposobów pokonywania przestrzeni:
- jak dama z parasolką,
- jak robot,
- jak jednoroczne dziecko,
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- jak Drakula,
- jak największy macho wszech czasów,
- jak modelka,
- jak złodziej,
- jak naukowiec,
- jak artysta estradowy itd.
Inna wersja tej zabawy: Uczestnicy zabawy ustawiają się bez obuwia na
dywanie. Następnie prowadzący poleca, aby zachowywali się, jak gdyby:
- znajdowali się na lodowisku,
- stąpali po rozsypanych pineskach,
- na podłodze znajdowało się mnóstwo gum do żucia klejących się do stóp,
- brodzili w wodzie do kolan itp.
Uczestnicy starają się jak najlepiej wczuć w podaną sytuację.
Inna wersja tej zabawy: Pomoce: kapelusz z losami, na których są polecenia
do wykonania, dowolna muzyka. Przebieg: Cała grupa tańczy swobodnie w takt
muzyki. Na sygnał prowadzącego jeden z uczestników ciągnie z kapelusza los. Jest
na nim polecenie, według wskazówek którego wszyscy tańczą dalej, np.: tańczymy
jak motyle, jak słonie, jak samoloty, na paluszkach, jak żołnierze, jak baletnica itp.
Temat: Rysowanki
Pomoce : dowolna muzyka
Przebieg: Uczestnicy zabawy rysują w powietrzu lewą i prawą dłonią, łokciem, kciukiem, biodrem, kolanem, kostką u nogi itp:
- serca,
- ósemki,
- postać ludzką,
- swój inicjał,
- inicjał swojego przyjaciela,
- numer swojego buta, wzrost,
- imiona w przestrzeni: do każdej litery swojego imienia dodają dowolny
ruch, a następnie łączą płynnie wszystkie litery.
Temat: Dialog w parach
Pomoce: dowolna muzyka
Przebieg: Uczestnicy dobierają się parami i zaczynają w rytm muzyki „ruchowy
dialog” – jedna osoba robi jakiś ruch, druga osoba odpowiada jej ruchem. Można
„rozmawiać” samymi dłońmi, stopami lub całym ciałem.
Temat: Spacer
Pomoce: dowolna muzyka
Przebieg: Dzieci spacerują swobodnie po sali w dowolnym tempie. Na kla87
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śnięcie prowadzącego muszą wykonać wcześniej zadane polecenie, np. chwycić
kolegę za kolano, dotknąć się plecami, podrapać kolegę po głowie, klepnąć koleżankę po plecach, przykleić się do drugiej osoby dłonią, dotknąć obok stojącą osobę
kolanem lub prawym łokciem itp.
Temat: Falowanie
Pomoce: spokojna muzyka
Przebieg: Wszyscy stoją w rozsypce. Powoli łączą się w pary. W rytm spokojnej
muzyki obracają się, podnosząc ręce w górę, potem opuszczając w dół, kucają i wstają.
Następnie łączą się w trójki i powtarzają tę samą sekwencję. Potem łączą się w czwórki
i powtarzają kroki. W końcu tworzą dwa koła (mniejsze wewnątrz większego), które
obracają się w przeciwnych kierunkach. Osoby z jednego koła podnoszą ręce do góry,
z drugiego mają w tym czasie ręce skierowane w dół, podobnie jest z naprzemiennym
kucaniem i podnoszeniem się. Następnie wszyscy opuszczają ręce i kręcą się wokół
własnej osi, potem powoli kładą się na podłodze i głęboko oddychają.
Temat: Literki
Pomoce: wzory liter
Przebieg: Prowadzący pokazuje dzieciom kilka liter drukowanych lub pisanych (to wersja trudniejsza) i prosi, aby spróbowały je odwzorować swoim ciałem
w pozycji stojącej lub leżącej. Zabawa może odbywać się w grupach, w parach lub
indywidualnie w formie zagadek.
Temat: Pory roku
Pomoce: karteczki z napisanymi nazwami pór roku, muzyka
Przebieg: Grupę dzielimy na cztery podgrupy, każda losuje jedną porę roku.
Zadaniem każdego zespołu jest przedstawienie wylosowanej pory roku za pomocą
tańca.
Temat: Zaczarowany zamek
Pomoce: zbędne
Przebieg: Zadaniem grupy biorącej udział w zabawie jest zbudowanie ze swoich
ciał jakiejś budowli np. zamku. Uczestnicy podchodzą po jednej osobie, stanowią
poszczególne elementy danej budowli np.: wieżę, basztę, fosę, most zwodzony.
Zabawa trwa tak długo, aż wszyscy uczestnicy będą stanowić jedną budowlę.
Temat: Magnes
Pomoce: zbędne
Przebieg: Uczestnicy dobierają się parami, ustawiając się ramię w ramię. Jedna
z osób wykonuje zwroty i obroty w różnych kierunkach, druga stara się cały czas
ustawić do niej bokiem. Następnie uczestnicy zabawy zamieniają się rolami.
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Temat: Maszyna do produkcji emocji
Pomoce: zbędne
Przebieg: Uczestnicy dzielą się na grupy pięcioosobowe. Każda grupa
wymyśla jakąś emocję lub uczucie (lub prowadzący przydziela grupom emocje).
Każdy zespół ma z siebie stworzyć maszynę, która produkuje lub wyraża określone uczucie. Zespoły kolejno przedstawiają swoje maszyny, a reszta grupy zgaduje, jaką emocję „produkują”. Prezentację zespołu zaczyna jedna osoba od prostego, mechanicznego i powtarzającego się ruchu i dźwięku. Stopniowo dołączają
się do niej pozostałe osoby, wykonując rytmiczne ruchy i wydając odpowiednie
dźwięki. Uczestnicy muszą zwracać uwagę na to, aby poszczególne elementy
maszyny harmonijnie ze sobą współgrały, tak aby powstała maszyna w przekonujący sposób wyrażała wybrane uczucie. Przeciwne drużyny muszą zdeﬁniować
wyrażone emocje.
Inna wersja zabawy: Pomoce: karteczki z napisanymi nazwami uczuć
i emocji, kartki, kredki, flamastry. Przebieg: Uczestnicy siedzą w kręgu, każdy
z nich losuje kartkę z nazwą emocji (np. radość, smutek, miłość, gniew itd.)
Każdy odczytuje swoją karteczkę, nie pokazując innym. Prowadzący prosi,
by wyobrazili sobie to uczucie i przedstawili je za pomocą ruchu, gestu bądź
mimiki. Uczestnicy kolejno prezentują dane emocje, a grupa zgaduje. Po prezentacji prosimy o podzielenie uczuć na pozytywne i negatywne, a następnie
wymyślenie i narysowanie prostego znaku, który będzie symbolem tego
uczucia.
Temat: Grupy aktorskie
Pomoce: karteczki z zadaniami (1,2,3,4,5)
Przebieg: Uczestnicy dzielą się na cztery grupy. Mają one za zadanie
przedstawić:
1. Zwierzęta w dżungli,
2. Kierowców rajdu samochodowego,
3. Grupę uczniów wracających ze szkoły,
4. Zespół instrumentalny,
5. Dzieci na placu zabaw itp.
Temat: Łapany
Pomoce: sznurek lub chusteczka
Przebieg: Uczestnicy dobierają się po kilka (najmniej 6) osób. Cztery z nich
tworzą koło. Dwie osoby pozostają na zewnątrz i jedna z nich ucieka, a druga ją
łapie. Jeśli ją złapie, następuje zamiana ról.
Inny wariant zabawy: Dwie osoby pozostają poza kółkiem, jedna z nich łapie,
a druga przed nią ucieka, mając przyczepiony ogonek z chusteczki lub sznurka,
zadaniem osoby goniącej jest zdobycie „ogonka”.
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Inna wersja tej zabawy: Zabawa przebiega w około dziesięcioosobowych grupach. Każda grupa ustawia się w koło, do środka wchodzi ,,jeniec”. Próbuje on
wszelkimi sposobami wydostać się na zewnątrz, a reszta osób ma mu to uniemożliwić. Za każdego, który z okręgu uciekł, wchodzi ten, który ,,przyczynił” się do
jego uwolnienia.
Temat: Piłeczki w kole
Pomoce: piłki różnej wielkości, dowolna muzyka
Przebieg: W rytm muzyki uczestnicy, siedząc w kole, podają do dowolnej
osoby (toczą po podłodze) najpierw jedną piłeczkę, po chwili dołączamy drugą
i kolejne, według możliwości uczestników. Ćwiczenie integruje grupę i wpływa na
koordynację wzrokowo-ruchową.
Temat: Piłeczki w rozsypce
Pomoce: piłeczki różnej wielkości, dowolna muzyka
Przebieg: Zadaniem uczestników jest podawanie (rzucanie, toczenie po podłodze) w parze piłeczki w trakcie tańca po sali w rytm usłyszanej muzyki i zgodnie
z jej charakterem. Pary wykonują:
- taniec w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara,
- taniec w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara.
- podrzucanie piłeczek górą ponad głowami,
- przerzucanie piłeczek dołem po podłodze itd.
Temat: Turlaczek
Pomoce: piłka, wesoła muzyka
Przebieg: Grupa siada w kole. Uczestnicy zabawy w rytm muzyki zaczynają
turlać piłkę po obwodzie koła, kolejno:
- czubkiem głowy,
- nosem,
- uchem,
- ramieniem,
- łokciem,
- pięścią,
- kolanem,
- kostką,
- piętą.
W trakcie turlania należy wstawać umiejętnie, tak, aby nie stracić piłki. Ćwiczenie to można też przeprowadzić z kilkoma piłkami.
Temat: Podaj mi
Pomoce: nadmuchany balonik, chustka, piórko, folia spożywcza, muzyka
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Przebieg: Uczestnicy tańczą w kole. Prowadzący podaje przedmiot, który
uczestnicy przekazują sobie w rytm muzyki i zgodnie z jej charakterem, tak jakby
te przedmioty były: balonik – ciężki, chusteczka – bardzo gorąca, piórko – bardzo
kruche, folia – bardzo delikatna.
Inna wersja zabawy: Przebieg: Uczestnicy zabawy stoją w kole, twarzami
zwróceni do siebie. Prowadzący (jako pierwsza osoba) wymyśla sposób podawania
przedmiotu (który jest jedynie wytworem ich wyobraźni). Liczy się pomysłowość
wykorzystania w chwili przekazywania rzeczy. Przykładowo: osoba prowadząca
mówi, iż przedmiot, który podaje osobie stojącej tuż obok niej – wykonany jest
z ołowiu. Inna mówi, iż rzecz ta – jest lekka „niczym piórko”, następna może sformułować polecenie, iż przedmiot ten jest bardzo lepki. W zabawie tej liczy się
dodatkowo mimika, towarzysząca wykonywaniu poszczególnych poleceń.
Temat: Zabawa z liną
Pomoce: gruba lina długości około 25 metrów, dowolna muzyka
Przebieg: Ćwiczenie polega na tym, że każdy uczestnik trzyma linę, a następnie
zawiązuje na niej węzeł. Tańcząc, uczestnicy poruszają się w rytm muzyki, zgodnie
z dynamiką i charakterem tańca, tak, aby żaden z uczestników nie puścił swojego
węzła.
Temat: Sznurek
Pomoce: sznurek
Przebieg: Uczestnicy dobierają w się w trójki. Każda trójka jest związana
sznurkiem (wszystkie osoby są ze sobą połączone sznurkiem, mając związane nim
ręce). Prowadzący wyznacza jedną trójkę, aby wydała polecenie innej trójce, może
to być zadanie typu: „Proszę wykonać koleżance X fantazyjną fryzurę”, „Proszę
zatańczyć taniec nowej generacji”. Trójka wykonująca zadanie nie może rozmawiać
między sobą, więc musi się porozumiewać mimicznie.
Temat: Bliźniaki
Pomoce: wstążka lub sznur
Przebieg: Uczestnicy dobierają się parami. Osoby w parach odwracają się do
siebie plecami i obwiązują się w pasie wstążką. Zabawa ta polega na wykonywaniu
w parach następujących poleceń:
- spacerując po sali, należy pozdrawiać mijane pary: jak Chińczycy lub jak
Indianie,
- stojąc do siebie plecami, należy spleść ręce z tyłu i w ten sposób
przemieszczać się,
- stojąc obok siebie, trzeba złapać się za ręce, kucnąć i skakać przez salę
jak żabki,
- jedna z osób w parze zamyka oczy, druga prowadzi ją jak niewidomego.
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Stojąc naprzeciwko siebie partnerzy chwytają się za ramiona i na sygnał
naśladują/pokazują:
- szum fal,
- szumiące drzewa,
- jak rośnie kwiat,
- padający deszcz,
- wijący się wąż,
- skaczącego zająca,
- poruszające się roboty,
- tańczące baletnice itp.
Temat: Taniec ze wstążką
Pomoce: szeroka wstążka dla każdego uczestnika, muzyka
Przebieg: Zadaniem uczestników jest taniec ze wstążką zgodnie z dynamiką
i charakterem muzyki. Będzie to:
- zataczanie kół,
- rysowanie w pionie i poziomie ósemek,
- rysowanie trójkątów, prostokątów, fal, węży, liter i cyfr,
- tworzenie wspólnego układu tanecznego według propozycji uczestników
zajęć.
Temat: Zaczarowany taniec z serwetką
Pomoce: serwetki papierowe, dowolna muzyka.
Przebieg: Kładziemy serwetkę na prawej i lewej dłoni i tańczymy w taki
sposób, aby serwetka nam nie spadła. Nie wolno przy tym przytrzymywać jej palcami. Robimy przy tym bardzo duże, ciągłe ruchy dłonią i całą ręką.
Temat: Taniec z chustą
Pomoce: chusty, dowolna muzyka
Przebieg: Zadaniem uczestników jest zatańczenie z chustą. Chusta jest rekwizytem umożliwiającym wykonywanie ruchów zamaszystych, kolistych, ostrych,
z akcentem, z zatrzymaniem, zarówno prawą, jak i lewą ręką – pod wpływem
muzyki.
Inna wersja zabawy: Uczestnicy dobierają się parami. Zabawa zaczyna się
tańcem z chustą, którą tańczący trzymają za rogi. Następnie osoby tańczące związują sobie chustą po jednej nodze. Do nich dowiązuje się jedną nogą kolejna para
i tańczą razem. Zabawa trwa dotąd, aż wszystkie pary połączą się w jedno koło
i zatańczą wspólnie.
Inna wersja tej zabawy: Grupa trzyma chustę. Dwie osoby gonią się. Zadaniem osób trzymających chustę jest pomoc osobie uciekającej poprzez podnoszenie
i opadanie chusty.
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Inna wersja zabawy: Pomoce: kilka chust. Uczestnicy związują chusty w długi
sznur. Następnie jeden po drugim owijają się nim wokół pasa. Koło się zamyka, gdy
końce sznura zostaną związane. Wszyscy zaczynają tańczyć. Prowadzący wydaje
polecenie, aby uczestnicy spróbowali zrobić:
- gwiazdę,
- ósemkę,
- kwadrat,
- trójkąt,
- węża.
Temat: Deszczowa chmura
Pomoce: chusta, dowolna muzyka
Przebieg: Kilka osób trzyma chustę – „deszczową chmurę”. Reszta uczestników zabawy zajmuje miejsca po przeciwnej stronie. Na sygnał, osoby z „deszczową chmurą” biegną w kierunku uciekających, próbując ich nakryć chustą. Osoby
schwytane powiększają „deszczową chmurę”.
Temat: Zabawa z gazetą
Pomoce: gazeta
Przebieg: Uczestnicy łączą się w pary. Każda para chwyta z obu stron jedną
stronę dużej gazety i zachowuje się zgodnie z symboliką słyszanego dźwięku,
i tak:
- gdy słychać ﬂet – para improwizuje dowolny taniec,
- słysząc dźwięk padającego deszczu, para przedstawia spacer pod parasolem
z gazety,
- kiedy słychać dzwonki, jedna osoba trzyma gazetę, a druga palcami wybija
na niej rytm.
W czasie wszystkich tych ćwiczeń nie wolno ani na chwilę puścić brzegu
gazety.
Temat: Taniec z folią malarską
Pomoce: wskazana jest muzyka imitująca wodę w różnych stanach (burza,
sztorm, woda stojąca, morze, rzeka, strumyk)
Przebieg: Na początku każdy uczestnik porusza się zgodnie z usłyszaną
muzyką, ruszając w odpowiedni sposób rękami, nogami, tułowiem. Następnie grupa
otrzymuje folię malarską i tańczy z nią:
- toczenie się po folii,
- poruszanie folią tak, by imitowała wodę (spokojną, wzburzoną, rzekę,
morze, wodę z kranu).
- przebieganie pod folią,
- chód i bieg z folią itd.
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Temat: Posłuchaj i reaguj
Pomoce: dwa instrumenty perkusyjne, np. tamburyn i bębenek
Przebieg: Ćwiczenia te przebiegają z zamkniętymi oczami. Zadaniem uczestników jest podążanie za dźwiękiem przyjaznym (np. bębenek) i odchodzenie od
dźwięku nieprzyjaznego (np. tamburyn). Cała grupa przemieszcza się po sali
i w odpowiedni sposób reaguje na te dwa dźwięki wydawane przez dwie osoby
spośród uczestników zabawy.
Temat: Zabawa aktorska
Pomoce: zbędne
Przebieg: Uczestnicy wybierają reżysera, który wytycza określone miejsce,
gdzie będzie się odgrywać dana scenka:
- zatłoczony targ,
- sala operacyjna,
- biuro, w którym panuje wyjątkowe zamieszanie,
- kuchnię babci,
- salę szkolną podczas nudnej lekcji itp.
Wszyscy naśladują mimicznie osoby lub przedmioty, które w danym miejscu
mogą się znajdować. Tworzą w ten sposób scenkę rozgrywającą się w miejscu
wskazanym przez reżysera.
Temat: Pantomima jednego aktora
Pomoce: ﬁliżanka
Przebieg: Do przeprowadzenia tej zabawy potrzebna jest ﬁliżanka, którą
należy postawić na stole. Jedna z osób podchodzi do niej i wyobraża sobie, że jest
kolejno:
- znawcą sztuki,
- detektywem,
- kucharzem,
- kosmitą,
- osobą bardzo spragnioną,
- małym dzieckiem,
- osobą mającą obie ręce w gipsie,
- baletnicą itd.
Zadaniem całej grupy jest odgadnięcie, kim jest prezentowana postać.
Inna wersja zabawy: Zadaniem uczestnika jest przedstawienie tylko za pomocą
ruchu rąk, a następnie całego ciała takich wydarzeń, jak:
- taniec robotów,
- taniec kropli deszczu,
- rozkwitanie kwiatu,
- próba uwolnienia się z zamkniętej klatki itp.
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Temat: Taniec cieni
Pomoce: świeczka, dowolna muzyka.
Przebieg: Prowadzący gasi światło, zapala świeczkę i ustawia ją na środku
sali. Uczestnicy dobierają się w pary i tańczą w rytm spokojnej muzyki, obserwując
cienie – partnera i swój, tworząc ciekawe ﬁgury.
Temat: Cyferkowe zadania
Pomoce: dowolna muzyka, kartoniki z cyframi
Przebieg: Uczestnicy tańczą przy dowolnej muzyce. Gdy muzyka nagle się
urywa, prowadzący podnosi w górę kartonik z cyferką, która oznacza jednocześnie
rodzaj zadania, jak i liczbę osób potrzebnych do jego wykonania.
Polecenia:
1. Każdy zachowuje się jak kelner w zatłoczonej restauracji.
2. Jedna osoba wykonuje dowolne ruchy, druga jest jej cieniem.
3. Jedna osoba jest zepsutym samochodem, dwie ją pchają.
4. Wszyscy stoją pod jednym parasolem i tańczą.
5. Jedna osoba ma urodziny, pozostałe ją podrzucają.
6. Jedna osoba to lokomotywa, pozostałe to wagoniki itp.
Temat: Pociąg
Pomoce: zbędne
Przebieg: Uczestnicy, siedząc w kole, układają ręce na udach i wydając dźwięk
jadącego pociągu sz,sz,sz,sz,sz, uderzają rękami o uda w rytm jadącego pociągu.
Pociąg może jechać w różnym tempie, trąbić itp.
Inna wersja tej zabawy: „Stadion” Przebieg: Prowadzący proponuje rytm „stadionowy”, wszyscy go powtarzają, a następnie prosi innych uczestników o swoją
propozycję rytmiczną, którą wszyscy powtarzają.
Temat: Węzeł
Pomoce: dowolna muzyka
Przebieg: Uczestnicy dzielą się na drużyny po pięć osób. Zawodnicy każdej
drużyny biorą się za ręce i nie rozdzielając się, tworzą skomplikowany węzeł, splatając kilka razy ręce i nogi. Mają na to minutę czasu. Następnie powoli rozplatają
swój węzeł, wciąż trzymając się za ręce.
Temat: Abecadło
Pomoce: pudełko z wymieszanymi literami alfabetu, karteczki z dowolnymi
wyrazami, piórko, spokojna muzyka
Przebieg: Każdy z uczestników zabawy staje przy swoim stole, trzymając
w ręku pudełko z wymieszanymi literami alfabetu oraz piórko. Na sygnał każdy
z nich wyrzuca w powietrze swoje piórko i dmuchając, nie pozwala mu upaść na
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ziemię. Jednocześnie układa litery ze swojego pudełka w porządku alfabetycznym
lub układa wylosowany wyraz.
Temat: Czworonóg
Pomoce: wesoła muzyka
Przebieg: Uczestnicy dzielą się na trójki, które zbierają się po jednej stronie
sali. Ich rola polega na przemierzeniu pomieszczenia w taki sposób, aby tylko cztery
z ich sześciu stóp dotykały podłogi. Grupy mają 5 minut na ustalenie rozwiązania
tego zadania, następnie demonstrują je wszystkim uczestnikom.
Temat: Chór zwierząt
Pomoce: zbędne
Przebieg: Prowadzący to dyrygent, który dzieli grupę na kilka chórów, każdemu z nich przydzielając dźwięk wydawany przez jakieś zwierzę. Chóry wskazane
przez dyrygenta śpiewają melodię „Szła dzieweczka” lub „Panie Janie” (lub inną
dowolną, znaną piosenkę), używając do tego tylko przydzielonych odgłosów.

SUMMARY
Advantages of using various musical and physical games and plays in
therapy of misbehaviour of children
The presented project aims to stimulate the child’s development so that he or
she can better manage to resolove problems relating to life in a society, to understand himself/herself, to be able to co-exist with others and ﬁnd support in difﬁcult
situations. The project provides that abilities such as: expressing one’s thoughts and
feelings, efﬁcient listening to and understending of other people, team-based cooperation, will be developed through the use of various games – and plays.
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STRES W PRACY NAUCZYCIELA
Zawód nauczyciela można chyba zaliczyć do zawodów o dużym ryzyku utraty
zdrowia zarówno w sensie ﬁzycznym, jak i psychicznym. Świadczyć mogą o tym
statystyki dotyczące oceny zdrowotności populacji nauczycielskiej. Dotyczy to
zarówno sfery somatycznej, jak i psychicznej. Zwłaszcza duże obciążenie stresowe
w pracy nauczycielskiej jest akcentowane przez badaczy tego problemu.
Początki badań empirycznych tyczących stresu w zawodzie nauczycielskim
sięgają lat siedemdziesiątych, kiedy to w badaniach czynnych zawodowo nauczycieli stwierdzono, że około jedna trzecia z nich przeżywa różnorodne stresy związane z pracą.
Następujące w latach późniejszych liczne zmiany strukturalne w szkolnictwie
oraz wzrost oczekiwań zawodowych wobec nauczycieli spowodowały wyraźne
nasilenie doświadczanego przez nauczycieli stresu.
Istotny wkład w badania stresu nauczycielskiego mają angielscy psychologowie
z Uniwersytetu w Cambridge – C. Kyriacou i J. Sutcliffe. Często cytowani są klasycy
tych badań: R. Otto (1986), M. Cole i S.I. Walker (1989), M.G. Borg i R.J. Riding
(1993). Dzięki tłumaczeniom na język polski przybliżono naszym czytelnikom wyniki
badań D. Fontany (1998), K. Paulika (2001, 2002) i R. Kretschmanna (2003).
W Polsce badania problematyki stresu zawodowego w pracy nauczyciela podjęto dopiero w latach dziewięćdziesiątych.
Klasyczne rozumienie stresu zawodowego nauczycieli pochodzi z prac
C. Kyriacou i J. Sutcliffa. Stosowali oni interakcyjny model stresu, uważając, że
inne modele nie akcentują w dostatecznym stopniu ani znaczenia percepcji interpersonalnej, ani roli afektywnych procesów w reagowaniu na stres. Stres nauczycielski
był przez nich rozumiany jako zespół, syndrom negatywnych emocji, które są
efektem wykonywanego zawodu. Interakcyjny model stresu zawodowego nauczycieli rozbudowany został w 1984 r. przez Brennera i Bartella. Przeglądu deﬁnicji
dokonali w 1995 r. Pithers i Fogarty, a w polskiej literaturze omawia to zagadnienie
m.in. M.K. Grzegorzewska (2003).
W pracach badawczych poświęconych temu zagadnieniu można wyodrębnić
kilka podstawowych motywów tematycznych. Pierwszy nurt tworzą prace doty* Autor: dr Zbigniew Marten, psycholog, adiunkt w Instytucie Psychologii Wyższej Szkoły Humanitas
w Sosnowcu, wykładowca w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku – Białej. Specjalista w zakresie psychologii
klinicznej i sądowej. Autor pierwszego w Polsce podręcznika psychologii sądowej.
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czące pojęcia stresu nauczycielskiego. Prace te pozostają w ścisłym związku z pracami nad ogólną teorią stresu psychologicznego. Druga grupa badań dotyczy częstotliwości występowania i stopnia nasilenia stresu nauczycielskiego. Kolejną grupę
tematyczną tworzą badania głównych źródeł stresu w pracy zawodowej nauczyciela.
Ponadto wiele prac poświęconych jest objawom, skutkom zdrowotnym i kosztom
osobistym pracy pedagogów w warunkach przewlekłego stresu. Do tej grupy badań
należą prace dotyczące zjawiska tzw. wypalenia zawodowego.
W szerszym znaczeniu i w duchu pozytywnego myślenia traktują o problemach pracy nauczycielskiej rozprawy używające określeń „zadowolenie zawodowe”, „zadowolenie z pracy”, „zawodowa satysfakcja”, „zawodowy sukces” itp.
(Paulik, 2002, Gawlik, 2002).
M.K. Grzegorzewska (2003) dzieli badania problematyki stresu zawodowego
nauczycieli następująco:
- pierwszy nurt tworzą prace dotyczące zdeﬁniowania pojęcia stresu nauczycielskiego, pozostające w ścisłym związku z pracami nad ogólną teorią stresu
psychologicznego,
- druga grupa badań dotyczy częstości występowania i stopnia nasilenia stresu
nauczycielskiego,
- trzecia grupa prac poświęcona jest symptomatologii, odległym skutkom
zdrowotnym i kosztom osobistym wynikających z pracy pedagogicznej w warunkach stresu przewlekłego,
- czwarta grupa tematyczna dotyczy metod i technik pomiaru stresu nauczycielskiego, konstrukcji, opisu i oceny stosowanych narzędzi badawczych oraz prób
ich doskonalenia zgodnie z przyjmowanymi w psychometrii standardami,
- piąty i ostatni obszar naukowej penetracji stanowią badania nad głównymi
przyczynami stresu nauczycielskiego.
Jedną z pierwszych reﬂeksji dotyczących stresogennego charakteru pracy
nauczycielskiej były uwagi B. Jodłowskiej (1991) poczynione na marginesie badań
dotyczących warunków i okoliczności startu zawodowego nauczyciela. Autorka
użyła wtedy określenia „szok zawodowy”, pisząc, że jest to stan związany ze strachem, frustracjami i stresem. W większości przypadków towarzyszy mu dezorientacja i bezsilność, niekiedy agresja i autoagresja. Jedną z wielu przyczyn tego szoku
jest brak wiedzy i umiejętności zachowania się w nowej sytuacji, elementów tzw.
kultury zawodowej nauczyciela.
Podejmowanie w publikacjach naukowych problematyki stresu szkolnego
miało w latach dziewięćdziesiątych charakter przyczynkarski i sondujący problem
(Wawelska-Paprocka, 1991, Murdzek, 1992, 1993, Kotwicka, 2000).
Często cytowane są jedne z pierwszych badań, których autorka M. Krawulska-Ptaszyńska w 1992 r. podjęła badanie problematyki wypalenia zawodowego
w środowisku zawodowym nauczycieli (Krawulska-Ptaszyńska, 1992, Tucholska,
1999, Grad, 2004).
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Badania kondycji psychicznej nauczycieli przeprowadziła B. Karolczak-Biernacka. Badania przeprowadzone w 1993 roku objęły 410 nauczycieli. Okazało się,
że ponad 50% nauczycieli przyznaje, iż łatwo się denerwują, brak im poczucia bezpieczeństwa, czują się zniechęceni, brak im radości życia, mają trudności z planowaniem zarówno zadań bieżących, jak i przyszłych.
Badania H. Rylke (1993) dotyczyły skutków zdrowotnych pracy w zawodzie
nauczycielskim. Autorka stwierdza, że nauczyciele często chorują. Wiele z tych
chorób ma charakter psychosomatyczny. Bardzo dużo osób w tym zawodzie cierpi
z powodu nerwic. H. Rylke pisze, iż cierpienia te związane są z ogólnymi trudnościami życiowymi, ze spadkiem odporności na stres, trudnościami w radzeniu sobie
z problemami osobistymi, rodzinnymi i szkolnymi. Nauczyciele czują się zmęczeni,
wyczerpani, nie potraﬁą pozbyć się napięcia, uzyskać spokoju i dobrego samopoczucia. Ponadto autorka zwraca uwagę na to, że wysoka liczba zaburzeń zdrowotnych i zachorowań w największym stopniu dotyczy nauczycieli w wieku średnim,
w nieco mniejszym nauczycieli młodszych, a w najmniejszym – starszych, którzy
mają wypracowane sposoby radzenia sobie z obciążeniami. Bardzo podobne wyniki
w odniesieniu do przeżywania stresu zawodowego przez sędziów uzyskał w swych
badaniach B. Hołyst. Bardziej przeżywali wyniki swojej pracy sędziowie młodzi
wiekiem i stażem. Oni także sygnalizowali kłopoty adaptacyjne w miejscu pracy,
zgłaszali skargi na pogarszanie się stanu zdrowia itp. (Hołyst, 2004).
Istotnym czynnikiem stresogennym jest aktualny stan prawno-organizacyjny
w resorcie oświaty. Nauczyciele często czują się niedocenieni, ostro krytykowani,
skarżą się na brak szacunku i prestiżu.
W 1995 roku przeprowadzono badania nad akceptacją zawodu przez nauczycieli. Badaniami objęto 999 nauczycieli pracujących w szkołach państwowych (642
osoby) i niepaństwowych (357). Badani nauczyciele określili swój zawód, uwzględniając jego wady i zalety. Wśród wad wymienili m.in. niskie zarobki , brak pomocy
dydaktycznych, nerwowy i silnie stresujący charakter pracy, dużą liczebność klas,
hałas, złą współpracę z rodzicami, z dyrekcją szkoły, przemęczenie i odpowiedzialność (cyt. za: Czerwińska, 2002).
Wady te są jednocześnie silnymi stresorami powodującymi, że tylko nieliczni
są zadowoleni ze swojej pracy, akceptują swój zawód i umieją walczyć ze stresem.
W 1996 r. H. Sęk badała subiektywne poczucie obciążenia stresem zawodowym u 119 nauczycieli. W swoich wnioskach stwierdziła, że najwyższy poziom
stresu odczuwają oni z powodu niskich zarobków, niewspółmiernych do wysiłku
i wkładu pracy oraz niskiego prestiżu społecznego ich zawodu. Do stresorów powodujących znaczne obciążenie psychiczne należą ponadto niewłaściwe zachowania
i cechy uczniów, przeładowanie treści i zmieniane programy nauczania, nadmierne
i sprzeczne wymagania przełożonych, sztywny system wymagań i ocen pracy
nauczycieli, niekorzystne warunki pracy, zbyt liczebne klasy, braki architektoniczne
szkoły, niedostateczne wyposażanie w pomoce dydaktyczne.
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Zdaniem autorki, w porównaniu z rokiem 1990 w roku 1996 poziom stresu
u nauczycieli wyraźnie się nasilił, a głównymi stresorami u polskich nauczycieli
są: niski status ekonomiczno-społeczny, brak prestiżu, przeciążenie programów
nauczania, braki materialne szkół, pełne napięć i rywalizacji stosunki w zespołach
nauczycielskich (Tucholska, 1996, 1999).
H. Benisz (1997) pisze, że nauczyciele są nadmiernie zapracowani. Nie są
zadowoleni z wynagrodzenia. Mimo że prawie wszyscy starają się odreagować
doznawane przykrości i powstające frustracje, to jednak jest to przyczyną kolejnych stresów.
Zastanawiając się nad tym, skąd bierze się u nauczycieli tak ogromne zmęczenie
i przeciążenie wciąż narastającymi problemami, autorka stwierdza, iż źródłem tego
zmęczenia nie jest nadmiar pracy, ale nadmierny wzrost napięcia wewnętrznego.
Napięcie to jest wynikiem towarzyszącego pracy stresu. W podobnym tonie wypowiadają się też inni autorzy (Tucholska, 1996, 1999, Tatarowicz, 2001, Nowak, 2001).
Utrudnienia w realizacji zadań zawodowych powodują, że nie wszyscy nauczyciele po pewnym czasie akceptują zarówno warunki pracy, jak i w ogóle swój zawód
(Pusiecki, 1998).
Jednym z głównych kierunków badań stresu zawodowego jest poszukiwanie
korelacji pomiędzy poziomem odczuwania stresu przez pracownika a cechami
jego osobowości. Przykładem tego nurtu poszukiwań może być publikacja M. Kliś
i J. Kossewskiej (1998).
Nurt drugi, to ujmowanie stresu jako elementu funkcjonowania szkoły pojmowanej jako organizacja. Terminu „organizacja” używam tu w rozumieniu przyjętym
we współczesnej teorii organizacji i zarządzania. Stres jako cecha towarzysząca,
atrybut lub skutek funkcjonowania szkoły jako organizacji analizować można
w kategoriach węższych – jako stres zawodowy, szerszych – jako stres pracy czy
jeszcze szerszych – jako tzw. stres organizacji. To ostatnie ujęcie uważa się obecnie
za najbardziej odpowiadające złożoności problemu (Kalisz, Twaróg, 2001).
S. Tucholska (1996, 1999) w swoich badaniach dotyczących przyczyn i okoliczności przeżywania stresu zawodowego przez nauczycieli, podjęła próbę zastosowania analizy czynnikowej. Tym sposobem doprowadziła do wyodrębnienia czterech podstawowych wymiarów stresu w zawodzie nauczycielskim:
Czynnik 1 – nieprawidłowe zachowanie uczniów. Szczególnie znaczące są tu:
hałaśliwość uczniów, trudne klasy, niegrzeczne zachowanie uczniów, ich zuchwałość, trudności z utrzymaniem dyscypliny, duża liczebność uczniów w oddziale, brak
dostatecznego zainteresowania pracą szkolną ze strony uczniów, liczne zastępstwa.
Czynnik 2 – presja czasu jako źródło trudności. Szczególnie znaczący jest tu
brak czasu na indywidualną pracę z dziećmi, źle opracowane podręczniki, brak
odpowiedniej liczby pomocy szkolnych, brak odpowiedniego sprzętu i urządzeń
usprawniających pracę, zbyt liczne klasy, konieczność wykonywania różnych
prac administracyjnych.
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Czynnik 3 – potrzeba satysfakcji zawodowej – obejmuje dostrzeganie małych
szans na zrobienie kariery zawodowej, niedostateczną płacę, brak uznania za dobrze
wykonaną pracę.
Czynnik 4 – niedostateczne relacje koleżeńskie – obejmują postawy i relacje
w gronie pedagogicznym, naciski ze strony dyrekcji bądź innych władz oświatowych, naciski ze strony rodziców bądź opiekunów uczniów.
Autorka zbadała symptomy i subiektywną ocenę poziomu stresu zawodowego
nauczycieli szkół podstawowych. Otrzymane wyniki badań własnych odniosła do
analogicznych badań prowadzonych w USA i Anglii. Następujące w latach późniejszych liczne zmiany strukturalne w szkolnictwie oraz wzrost oczekiwań zawodowych wobec nauczycieli przyczyniły się do wyraźnego nasilenia doświadczanego
przez nauczycieli stresu. Wyniki badań prowadzonych wśród nauczycieli amerykańskich prowadzą do niemal analogicznych wniosków, jakie płyną z badań w krajach europejskich.
W Polsce często cytowane są wyniki badań Daniela Fontany. Wskazują one
na silny związek pomiędzy neurotyzmem i wysokim poziomem stresu u nauczycieli oraz pomiędzy introwersją i stresem. W środowisku o wielu zmiennych, jakim
jest środowisko nauczania, ogólna tendencja do lęku dotyka te osoby, które są najbardziej podatne na psychiczne zranienie. Dla introwertyków środowisko klasy
szkolnej, składające się ze społecznej interakcji, aktywności, ciągłej zmiany, hałasu
i licznych bodźców jest bardziej stresujące niż dla ekstrawertyków.
D. Fontana – autor cenionego u nas podręcznika psychologii dla nauczycieli
– pisze także, że nauczyciele bez przerwy spotykają się z wieloma wymaganiami
ze strony dzieci, kolegów, rodziców, polityków i urzędników, wiele zaś z tych
wymagań pozostaje ze sobą w sprzeczności, a niektórym wręcz nie sposób podołać.
Nauczyciele bez przerwy muszą utrzymywać kontrolę w klasie. Nie mają limitowanego czasu pracy. Wiele prac muszą zabierać ze sobą do domu, nie mogąc się
jej pozbyć wraz z końcem dnia (Fontana, 1998). Podobne uwagi, jakże aktualne
i w naszych rodzimych warunkach, zawierają prace innych autorów zagranicznych
(por. np. Gage, Berliner, 1992, Kretschmann, 2003, Paulik, 2006).
Katedra Psychologii na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu im. Masaryka
w Brnie, kierowana przez Evžena Řehulkę, organizuje od 1998 roku cykliczne konferencje naukowe poświęcone problematyce zdrowia nauczycielskiego. Od 1999 r.
konferencje te mają charakter międzynarodowy, a materialy pokonferencyjne od
roku 2003 drukowane są w języku angielskim (Řehulka, Řehulkova, 1998, 1999,
2001, 2002, Řehulka, 2003, 2004).
Niektóre z badań dotyczyły syndromu wypalenia zawodowego wśród
nauczycieli.
M. Nowak (2001) przedstawia najważniejsze symptomy syndromu wypalenia
zawodowego. Zalicza do nich m.in.: chroniczne zmęczenie; zaburzenia snu (problemy z zasypianiem, przedwczesne budzenie się), bóle mięśni, kłopoty żołądkowe,
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wzmożoną męczliwość, zaburzenia pamięci, niemożność logicznego myślenia, niestabilność i chwiejność emocjonalną i wreszcie utratę energii życiowej.
Skutki wypalenia zawodowego nauczycieli mają szczególne znaczenie,
dotyczą bowiem nie tylko dotkniętych wypaleniem nauczycieli, lecz również niekorzystnie oddziałują na dzieci i młodzież pozostającą w kontaktach z tymi nauczycielami. Biorąc pod uwagę fakt, że wychowankowie i uczniowie pozostają w fazie rozwoju psychicznego i kształtowania się złożonych struktur osobowości, nauczyciel
dotknięty zespołem wypalenia zawodowego może odegrać negatywną rolę w tym
rozwoju, może także stanowić negatywny wzorzec dla kształtującej się osobowości.
Dlatego poszukiwanie wszelkich uwarunkowań zespołu wypalenia zawodowego
u nauczycieli wydaje się ważnym społecznie zadaniem (Chrzanowska, 2004).
A. Olech (2003) pisze, iż wypalenie zawodowe to niekorzystny stan upośledzający nie tylko zawodowe funkcjonowanie człowieka, ale także funkcjonowanie
w innych sytuacjach życiowych. Zawód nauczyciela to ten typ profesji, w którym
bliski kontakt interpersonalny, wiążący się z procesami zaangażowania i wymiany
emocjonalnej, odgrywa główną rolę, a to sprzyja wysokiej eksploatacji odporności
psychicznej.
Zespół wypalenia zawodowego charakteryzują trzy jego podstawowe cechy:
1. wyczerpanie emocjonalne i psychoﬁzyczne pojawiające się na skutek
psychicznego przemęczenia lub przeciążenia intensywnością kontaktów
interpersonalnych;
2. depersonalizacja – co oznacza stawanie się obojętnym w reagowaniu na
uczniów; do klasycznych technik należą: nadawanie uczniom „etykiet” , przedmiotowe traktowanie ich, stereotypowe zachowania interpersonalne;
3. poczucie obniżenia osobistej adekwatności, co prowadzi do obniżenia
lub utraty satysfakcji i zaangażowania zawodowego; pojawia się rozczarowanie
i poczucie niepowodzenia zawodowego oraz obwinianie siebie za brak umiejętności pracy z uczniami.
Pierwszy stopień jest swego rodzaju stadium ostrzegawczym, w którym pojawiają się nieustępujące objawy przeziębienia, ból głowy, bezsenność, uczucie
irytacji.
Drugi stopień pojawia się wtedy, gdy syndrom jest bardziej stały i trwa dłużej,
a charakterystyczne objawy to wybuchy irytacji, pogardliwe odnoszenie się do
innych, gorsze wykonywanie zadań zawodowych.
Trzeci stopień występuje wtedy, gdy syndrom staje się chroniczny, rozwijają
się objawy ﬁzyczne, psychiczne i psychosomatyczne – jest to swoiste dla zespołu
wypalenia zawodowego. Krańcowe wypalenie się, prowadzące w niektórych wypadkach do poważnej depresji, może pociągać za sobą konieczność zmiany pracy.
T. Grad (2003, 2004) sygnalizował problem stresu zawodowego nauczycieli
w ujęciu syndromu wypalenia zawodowego, a to wszystko osadzał w szerokiej problematyce stresu organizacyjnego.
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W literaturze psychologicznej zjawisko wypalenia zawodowego opisywane
jest szeroko od połowy lat siedemdziesiątych. W polskiej literaturze pedagogicznopsychologicznej pierwsze opisy pojawiły się w latach dziewięćdziesiątych (Kliś,
Kossewska, 1998, Libera, 1998).
Tak samo od niedawna podejmujemy na szerszą skalę badania problematyki
uprawiania zawodu nauczycielskiego i pracy pedagogicznej w formach pozaszkolnych. Problemom tym zaczynamy poświęcać prace awansowe studentów na studiach zawodowych, magisterskich i podyplomowych. Oto kilka przykładów.
W napisanej pod moim kierunkiem pracy dyplomowej K. Czerwińska (2002)
referuje przeprowadzone przez siebie badania nauczycieli szkół wiejskich i miejskich. Badanymi byli zarówno pracownicy szkół, jak i przedszkola. Respondenci
opisali zakres i rodzaj sytuacji stresowych najczęściej występujących w ich pracy.
Najczęstszą przyczyną stresu jest miejsce pracy i pełniona funkcja. Inną równie
istotną przyczyną jest konstrukcja psychiczna (osobowość człowieka).
Dla większości nauczycieli pracujących w szkołach wiejskich stres to przede
wszystkim reakcja organizmu na wszelkiego rodzaju trudności, przeciwności losu,
z jakimi spotykamy się w życiu. Przyczyną jest konstrukcja psychiczna (osobowość
człowieka). W przypadku zawodu nauczyciela istnieje pewne powiązanie pomiędzy
obiema odpowiedziami. Zawód ten wymaga, by człowiek charakteryzował się swoistymi cechami, posiadał bogatą i elastyczną osobowość. Bez tego miejsce pracy,
jakim w tym przypadku jest szkoła oraz pełniona funkcja: nauczyciel – wychowawca – opiekun mogą być przyczyną stresu.
U większości nauczycieli szkoły wiejskiej objawami stresu są: ogólny niepokój, trudności w koncentracji uwagi oraz kłopoty ze snem. Inne według nich
ważne objawy to: kołatanie serca, zmienność nastroju, płaczliwość oraz zamknięcie
w sobie, nieprawidłowe funkcjonowanie nauczyciela w jego pracy zawodowej.
Największymi źródłami stresu są: brak współpracy w gronie nauczycielskim,
relacje między nauczycielami, nauczycielami a władzami zwierzchnimi, brak
empatii, zrozumienia i wsparcia ze strony innych nauczycieli, wymagania stawiane
nauczycielom ze strony dzieci, kolegów z pracy, rodziców, polityków i urzędników
oraz niedostateczne wynagrodzenie.
Podobnie prawie wszyscy badani nauczyciele szkół miejskich odbierają stres
jako reakcję organizmu na wszelkiego rodzaju obciążenia, przeszkody, które są nieodłączną cechą życia osobistego, zawodowego.
Dla większości badanych nauczycieli zatrudnionych w miejskich placówkach
oświatowych zawód ten jest średnio stresujący. Nieliczni uważają go za lekko stresujący bądź bardzo mocno stresujący.
Termin „stres nauczycielski” oznacza dla nich oddziaływanie wielu czynników
na linii: nauczyciel – uczeń – rodzic. To reakcja organizmu na wszelkiego rodzaju
trudności, ujawniające się zarówno w pracy, jak i poza nią. Dla nauczycieli pracujących w mieście stres związany z wykonywaniem tego zawodu to brak poczucia
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bezpieczeństwa w pracy i ciągła odpowiedzialność za wszystko i wszystkich. Do
tego dochodzi jeszcze ciągła kontrola ze strony władz, nieufność rodziców oraz nieustanna ocena dokonywana przez innych. Dzisiejsza rzeczywistość zmusza nauczycieli do zwrócenia uwagi na brak poczucia bezpieczeństwa zawodowego i ﬁnansowego (brak umowy na czas nieokreślony, niskie zarobki), konieczność codziennego
przygotowywania się do pracy oraz nieustannego doskonalenia się, które w dzisiejszych czasach kojarzy się bardziej z koniecznością posiadania dokumentu, aniżeli
z wewnętrzną potrzebą doskonalenia siebie i swoich umiejętności.
Dla prawie wszystkich badanych nauczycieli pracujących w mieście najczęstszym objawem stresu w ich pracy zawodowej jest poczucie wyczerpania i sfrustrowania. Inne równie znaczące objawy to: depresyjność, nerwowość, obniżona sprawność zawodowa, bezradność oraz bóle głowy. Są to przede wszystkim dysfunkcje
psychiczne, które przy dłuższym trwaniu zaburzają i dezorganizują pracę zawodową
nauczyciela. Ponadto nauczyciele ci zwrócili uwagę na bezradność, z jaką w dzisiejszych czasach boryka się chyba każdy nauczyciel. Jest to bezradność wobec ogromu
oczekiwań, jakim podlegają. Oczekiwań zarówno ze strony rodziców, uczniów, jak
też ze strony dyrekcji i władz oświatowych.
Największym źródłem stresu jest liczebność klas oraz stosunek uczniów do
nauczyciela. Inne wskazane źródła to: zachowanie uczniów na terenie szkoły (hałaśliwość) oraz relacje między nauczycielami a władzami zwierzchnimi. Nauczyciele ci zwrócili przede wszystkim uwagę na warunki pracy. Zbyt duża liczebność
klas nie sprzyja nawiązywaniu właściwych stosunków pomiędzy nauczycielami
i uczniami. Złe relacje nauczyciel – uczeń są rzeczywistym źródłem stresu nie tylko
dla nauczycieli, ale także dla uczniów. Z tego może wynikać niewłaściwy stosunek
uczniów do nauczyciela, którzy nie mając zbyt dużego, bezpośredniego kontaktu
z nim, zaczynają go po prostu lekceważyć.
Długo utrzymujące się złe relacje nauczyciel – uczeń powodują u większości
nauczycieli stres. Ten zaś w połączeniu z innymi czynnikami niekorzystnie wpływającymi na pracę zawodową nauczyciela może doprowadzić do „wypalenia
zawodowego”.
Opinie nauczycieli pracujących w szkołach wiejskich i miejskich na temat
stresu w zawodzie nauczyciela nie wskazują na duże zróżnicowanie, ale zróżnicowane opinie uzyskano w związku z pytaniem dotyczącym źródeł stresu nauczycielskiego. Otóż zdaniem nauczycieli szkół wiejskich, największe źródła stresu tkwią
w kontaktach międzyludzkich: brak współpracy wśród nauczycieli, relacje między
nauczycielami a władzami zwierzchnimi, wymagania stawiane nauczycielom ze
strony dzieci, rodziców, innych nauczycieli, polityków i urzędników. Inne stanowisko wyrazili nauczyciele pracujący w miejskich placówkach oświatowych. Ich
zdaniem poważnym źródłem stresu nauczycielskiego są niekorzystne warunki lokalowe oraz zachowanie uczniów na terenie szkoły (hałaśliwość).
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W badaniach E. Taler (2002) ustalono, że najbardziej stresującym czynnikiem w pracy zawodowej dla badanych nauczycieli są uczniowie (ich zachowanie,
postawa wobec szkoły, nauki i nauczycieli), a następnie: niskie zarobki, lekcje
pokazowe, zła atmosfera w miejscu pracy, brak szans na awans.
Najmniej stresująca okazała się konieczność korzystania z bazy technicznej –
nauczyciele czują się dobrze przygotowani do korzystania z technicznych środków
nauczania.
Zdaniem autorki, wyniki jej badań pokrywają się z informacjami na temat
źródeł stresu w pracy zawodowej nauczycieli, zaczerpniętymi z literatury pedagogicznej i psychologicznej. To, że uczniowie stanowią główne źródło stresu dla wielu
nauczycieli, nie powinno nikogo dziwić w dzisiejszych czasach. Zbyt liczne klasy,
nieposłuszeństwo uczniów, brak kultury osobistej powodują, że nauczyciele zniechęcają się do pracy, a ich efektywność zawodowa obniża się.
Tę sytuację pogarszają: stan zarobków nauczycieli (możliwości zarobkowe są
coraz mniejsze), obowiązek przeprowadzania lekcji koleżeńskich, hospitacje, nikłe
szanse na awans.
W swojej pracy magisterskiej W. Kubik (2006) przedstawił wyniki badań
stresu zawodowego u nauczycieli szkół gimnazjalnych. Co drugi nauczyciel twierdził, że doznaje w pracy stresu często lub wręcz zawsze. Tylko 11,1 % badanych
twierdziło, że stres zawodowy nie stanowi dla nich żadnego problemu. Aż 44,4 %
respondentów nie odczuwało stabilności zawodowej, a dalsze 33 % deklarowało
niepewność co do swojej dalszej kariery w pracy nauczyciela.
Problematyka stresu zawodowego nauczycieli nie ma jeszcze w Polsce dostatecznej liczby weryﬁkacji empirycznych. Dlatego też stała się jednym z kierunków
badań naukowych podjętych w naszej uczelni. Zagadnienia stresu zawodowego
mogą (i powinny) być realizowane zarówno z punktu widzenia psychologii, jak
i nauk o zarządzaniu. Właśnie w obszarze nauk o zarządzaniu powstały znakomite
opracowania zagadnienia nazwanego stresem organizacji. W ich zakres wchodzą –
o czym już wyżej napomknąłem – zagadnienia stresu zawodowego i stresu pracy.
Warto jeszcze zwrócić uwagę, że w zasadzie całość dotychczasowego dorobku
naukowego w obszarze stresu zawodowego nauczycieli poświęcona jest stresowi
negatywnemu – dystresowi, jak go określał H. Selye. Stres pozytywny – eustres –
jest natomiast zakwaliﬁkowany jakby do innej grupy tematycznej. Gdyby badaniom
tym dopisywać słowa kluczowe, to znalazłyby się tam: satysfakcja, zadowolenie,
sukces zawodowy, autokreacja…
Takie badania są, i owszem, prowadzone. Ale aby ocenić, na ile są one realizowane w terminologii teorii stresu, należałoby podjąć odrębne badania. I napisać
odrębne tematu tego opracowanie.
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SUMMARY
Stress in teacher’s work
The study is a review of the most important publications in Polish pedagogic and psychological literature concerning the issue of stress in teacher’s work.
It describes the results of most representative Polish researches. The author also
presents results of researches made under his supervision and gives a draft of his
own surveys.
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SYTUACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA DZIECI
W RODZINACH DOTKNIĘTYCH BIEDĄ
Obecnie jesteśmy świadkami wzrastającego postępu w dziedzinie nauki i techniki, a także istotnych przeobrażeń społeczno-politycznych oraz wolności obywatelskich. Z przykrością jednak zauważymy, iż obok tych pozytywnych symptomów
rozwoju cywilizacji poszerza się obszar biedy, zbyt dużo osób doświadcza marginalizacji, izolacji oraz braku bezpieczeństwa, boi się o przyszłość własną i swoich
dzieci. Jak się wydaje, to poczucie strachu i zagrożenia wywołane jest w głównej
mierze ubóstwem, dezintegracją społeczną i bezrobociem. Zapewne rację ma znakomity socjolog Z. Barman, twierdząc, że we współczesnym zamożnym i konsumpcyjnym społeczeństwie nie ma miejsca dla ludzi biednych. Ubodzy, których
obecność w świecie przednowoczesnym była religijnie uzasadniona jako przypomnienie pokuty i którzy stanowili nie lada okazję do praktykowania chrześcijańskich cnót, obecnie są wręcz zatrważającym wyzwaniem dla nowoczesnego ładu
przepełnionego ideologią powszechnej równości (Z. Bauman, 1998, Z. Bauman,
2004, s. 136).
Trzeba podkreślić, iż problem biedy i ubóstwa towarzyszył człowiekowi od
momentu pojawienia się pierwszych społeczności. I tak na przestrzeni wieków
różne były przyczyny biedy, np. niskie pochodzenie społeczne, brak wykształcenia,
kalectwo, wojny społeczne, kryzysy ekonomiczne itp. (E.Tarkowska, 2002).
We współczesnym świecie ubóstwo jest problemem trudnym i złożonym,
bowiem traktowane jest jako jeden z najbardziej znaczących składników warunkujących patologię życia społecznego w sensie najbardziej dramatycznym, bo
w wymiarze egzystencjalnym, instytucjonalnym oraz politycznym. Wciąż pogłębiają się różnice dzielące ludzi zamożnych i osoby biedne. Na taki stan rzeczy niewątpliwie mają wpływ brak lub niemożność podjęcia pracy, życiowa niezaradność,
alkoholizm, nieprzystosowanie społeczne, choroba lub niepełnosprawność czy też
niezaradność w sytuacjach zmian społecznych. Tak więc ubóstwo zwiększa dystans
pomiędzy poszczególnymi warstwami w społeczeństwie, powoduje niemożność
zaspokajania podstawowych potrzeb, co często prowadzi do frustracji. Warto zaznaczyć, że ubóstwo to pojęcie, które funkcjonuje w świadomości społecznej jako brak
* Autor: dr Bogumiła Kosek-Nita, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej Wydziału Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytetu Śląskiego, i Instytutu Pedagogiki WSH w Sosnowcu.
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dostatecznych środków materialnych do życia, bieda, niedostatek. Ubóstwo deﬁniowane jest często jako stan poniżej pewnego zmiennego w czasie progu dochodowego lub progu realizacji potrzeb w odniesieniu do jednostki, rodziny lub grupy
społecznej (por. Zalewska, 1997). Interesującym jest spostrzeżenie, że ubóstwo,
podobnie zresztą jak bogacenie się i bogactwo, zawsze było i nadal jest poddawane
wartościowaniu, oceniane oraz postrzegane w wymiarze etycznym (T. Kowalak,
1998, s. 167).
Doskonałą egzempliﬁkacją powyższego stwierdzenia może być fakt, iż w społeczeństwie średniowiecznym, jak pisze J.N. Goglin, „ubóstwo zaliczane było do
sfery sacrum, otaczane szacunkiem i jednocześnie pozytywnie oceniane ze względu
na funkcje ludzi ubogich”; „pośrednictwo między grzesznikiem a Bogiem”
(J.L. Goglin, 1998, s. 62). Tak więc ludzie biedni byli przedmiotem podziwu,
a nawet kultu. Jednakże z czasem pod wpływem procesów demograﬁcznych i społecznych ubóstwo traktowane jest jako stan niepożądany. Ludzie biedni spychani są
poza margines życia społecznego, niejednokrotnie odtrącani, ignorowani i wyśmiewani. Oczywiście przewartościowanie to dokonywało się stopniowo, a za kryterium
moralnej kwaliﬁkacji biednego uznano stosunek do pracy, który nabrał szczególnego znaczenia w okresie oświecenia, czego dobitnym wyrazem mogą być znaczące słowa Monteskiusza: „Człowiek nie jest biedny dlatego, że nic nie ma, lecz
dlatego, że nie pracuje” (E. Leś, s. 73).
Również dzisiaj, jak pokazują badania empiryczne oraz liczne publikacje
dotyczące ubóstwa i biedy, za główną przyczynę tego stanu uznaje się brak pracy,
co uniemożliwia zaspokajanie podstawowych potrzeb (por. Falkowska, 1997, Frąckiewicz, 2005).
I tak według badań przeprowadzonych przez CBOS, w opinii społecznej ubodzy
to przede wszystkim ludzie bezrobotni. W 1999 roku aż 64% społeczeństwa uważało,
że biedni to osoby pozbawione pracy, 26% badanych wskazało na emerytów i rencistów, natomiast 23% uznało, że są to ludzie samotni, starzy, skrzywdzeni przez los,
między innymi chorzy i niepełnosprawni, zaś 21%, że są to pracujący, lecz zarabiający zbyt mało, a 16% wyraziło opinię, że są to ludzie, którzy sami zawinili – alkoholicy, narkomani, leniwi itp. Znamienitym jest fakt, że tylko 10% zauważa biedę
w rodzinach wielodzietnych, podobnie rzadko, bo dla 9% jest ona widoczna na wsi
wśród rolników i byłych pracowników PGR-ów. Być może dlatego, że w potocznym
rozumieniu ludziom naprawdę biednym brakuje pieniędzy przede wszystkim na żywność, a na wsi łatwiej jest zdobyć podstawowe produkty żywnościowe.
Są też i tacy, wprawdzie niewielka część, bo 5% badanych, twierdzących, że
niektórzy ludzie, np. żebracy, włóczędzy dobrowolnie wybierają taki styl życia, którego istotą jest życie w biedzie, a główne przyczyny to: bezrobocie, stale rosnące
koszty utrzymania, niezaradność życiowa (Raport Badań CBOS, 1999).
Z przedstawionych wyżej danych rysuje się obraz specyﬁcznej subkultury
biedy, która dodatkowo utrwala ten stan w grupach nią dotkniętych i prowadzi do
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wykluczenia społecznego, marginalizacji. Obecnie szczególnie niepokojącym jest
fakt, iż zauważa się utrwalanie marginalizacji dzieci. W świetle literatury naukowej
marginalizacja dzieci oraz ich rodzin postrzegana jest często jako zjawisko współwystępujące z ubóstwem. Natomiast zjawisko ubóstwa bezpośrednio wiąże się
z nierównością ludzi oraz grup społecznych przede wszystkim w sferze materialnej,
lecz także ma związek z pojęciem sprawiedliwości społecznej. Zatem stanowi kwestię etyczną, polityczną oraz ideologiczną, mającą odniesienie szczególnie w kontekście praktycznej realizacji praw człowieka i praw obywatelskich. Nie trzeba udowadniać, że każde dziecko ma prawo do dzieciństwa i radości, „odkrywania świata”,
a dorośli są odpowiedzialni, by zapewnić ku temu wszelkie warunki (por. A. Pietrzyk, L.A. Gruszczyński, 1997). Dziecko bowiem może być symbolem pragnienia,
mocy i trwałości życia, jego ciągłego odnawiania się, może wreszcie występować
jako ważne ogniwo łączące przeszłość z teraźniejszością i przyszłością. Stąd obowiązkiem dorosłych jest je chronić i stwarzać warunki do wszechstronnego rozwoju.
Na co słusznie zwraca uwagę A. Rudnicki, pisząc: „dziecko chronić, strzec ten cud
życia, który masz przed sobą. Nie ma bardziej chwytającego za serce przykładu
cudowności życia. Nie ma większej krzywdy, niż krzywda dziecka” (W. Tulibacki,
2003, s. 217).
Tymczasem biorąc pod uwagę współczesny świat jako globalną wioskę,
dowiadujemy się nie tylko o najnowszych osiągnięciach społeczeństwa technopolu,
ale także o ogromnym dramacie egzystencji ludzkiej, a w szczególności o krzywdzie i dramatycznej sytuacji dzieci.
Można tu wymienić choćby takie przykłady, jak: dzieci głodujące, dzieci –
oﬁary przemocy ﬁzycznej, psychicznej i wykorzystywania seksualnego, dzieci niechciane, wyzyskiwane, głodujące – zaniedbywane, żyjące w obszarze stale pogłębiającego się niedostatku.
Problem ten uwidacznia się w skali całego świata. Jednak najbardziej, wręcz
dramatycznie, występuje w krajach rozwijających się, co odzwierciedlają następujące wskaźniki: wśród 4,4 mld ludzi w krajach trzeciego świata aż 3/5 mieszka
w osiedlach, które nie spełniają podstawowych wymogów sanitarnych, a 1/5 to
osoby niedożywione, zaś 1/3 mld żyje za mniej niż 1 dolara dziennie (SPETH,
Raport Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców
(UNHCR) 1999, s. 3).
Podobne problemy występują również w Polsce, szczególnie w odniesieniu do
sytuacji dzieci, które niejednokrotnie wykorzystywane są do żebrania na ulicach
polskich miast czy terenach wokół dużych supermarketów. Warto zaznaczyć, że na
ten niechlubny proceder zwrócił uwagę w swoim wystąpieniu z dn. 31.12.2003 roku
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, wskazując, iż dzieci same bez opieki
lub w towarzystwie dorosłego są zmuszane do praktyk, które stają się dla nich
w pewnym sensie „sposobem na życie”. Pojawia się tutaj pytanie, gdzie są rodzice,
jak wygląda dom rodzinny tych dzieci, który przecież w swoim założeniu ma im
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dawać poczucie bezpieczeństwa, pewnego zakorzenienia, ma być punktem oparcia
i odniesienia, ma uczynić je bogatymi duchowo i szczęśliwymi. Tymczasem dzieci
w wielu wypadkach cierpią z powodu głodu, niedożywienia i niedostatku. Co
prawda w Polsce nie występuje to w aż tak drastycznej postaci jak na świecie, jednakże stanowi problem o tendencjach wzrastania. Liczne badania naukowe oraz
statystyki pokazują, że dzieci są najbiedniejszą grupą wiekową wśród Polaków. Stanowią bowiem aż 44% korzystających z pomocy społecznej. Zatem wśród biednych
dziecko można spotkać dwa razy częściej niż dorosłego (Szczepska-Pustkowska,
2004, Tarkowska, 1999). Znamiennym jest fakt, że coraz częściej w środowisku
szkolnym możemy spotkać głodne czy żebrzące dzieci. Jak się wydaje, przyczynami tego stanu rzeczy jest bezrobocie oraz pogłębiająca się dysproporcja między
poszczególnymi regionami kraju i grupami społecznymi. To, że największym wrogiem jest bezrobocie, najlepiej pokazuje mapa dziecięcej biedy, która dokładnie
pokrywa się z mapą bezrobocia. I tak w województwie świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim aż 40% dzieci wywodzi się z rodzin ubogich, 1/3 przypada na województwo podkarpackie i kujawsko-pomorskie, nieco lepiej wypada Śląsk, gdzie co
szóste dziecko pochodzi z rodziny biednej. Jeszcze kilka lat temu, w jedenastu gminach województwa łódzkiego, co drugie dziecko pochodziło z rodziny ubogiej. Jak
z powyższego wynika, bezrobocie odbija się negatywnie na sytuacji dzieci zarówno
w sferze materialnych warunków życia, jak i w procesach wychowawczych, socjalizacyjnych, a przede wszystkim w stosunkach wewnątrz- i zewnątrzrodzinnych.
Trzeba podkreślić, że jednym z ważnych czynników warunkujących określoną sytuację życia dziecka w rodzinie są warunki materialne, praca zawodowa rodziców
oraz ich status ﬁnansowy ( Izdebska, 2000, s. 37, Poławski, 1999). Tymczasem
w raporcie o sytuacji polskich rodzin z lipca 1998 roku czytamy, że warunki zdecydowanej większości polskich rodzin są bardzo trudne, aż 60% żyje poniżej minimum
socjalnego, a zasięg ubóstwa obejmuje 14% rodzin. Trzeba zdawać sobie sprawę
z tego, że rodziny znajdujące się w ubóstwie wymagają pomocy z zewnątrz, gdyż
samodzielnie nie potraﬁą przetrwać, zaś tym, które żyją na granicy ubóstwa, pieniędzy wystarcza tylko na skromne wyżywienie. Aż 70% rodzin wydaje cały zarobek
na utrzymanie rodziny (Warzywoda-Kruszyńska, 1998). Sytuację dzieci z rodzin
o niskim statusie ﬁnansowym można określić jako wyjątkowo niekorzystną, bowiem
warunki materialno-bytowe, mieszkaniowe, w jakich one wzrastają, są niezwykle
trudne, wręcz uniemożliwiające ich rozwój i edukację. Natomiast postępujące ubożenie tych rodzin zagraża przede wszystkim realizacji funkcji ekonomicznej rodziny,
a w jej obrębie funkcji materialnej i opiekuńczej, zaś pośrednio – funkcji socjopedagogicznej. Wiadomo, że rodziny te nie są w stanie w pełni lub choćby częściowo
zaspokoić podstawowe potrzeby swoich dzieci, takie jak: potrzeba jedzenia, snu,
ubrania, mieszkania, warunków umożliwiających naukę i rozwój zainteresowań.
Aby zaspokoić podstawowe potrzeby, rodziny ubogie najpierw wykorzystują
oszczędności, później sprzedają rzeczy, a następnie zadłużają się. W dalszym ciągu
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nie korzystają z usług, dóbr kultury, turystyki, wyjazdów urlopowych oraz życia
towarzyskiego. W takiej sytuacji dzieci mają utrudnione kształtowanie umiejętności
samorealizacyjnych, co w konsekwencji może prowadzić do pojawienia się wielu
kompleksów oraz brak wiary we własne możliwości. Wyraźnie widać, iż zagrożenia
materialnej egzystencji własnej rodziny łączą się ze stabilizacją życia rodzinnego,
zaś na pierwszy plan wysuwa się ograniczenie i zmiana przyzwyczajeń konsumpcyjnych. Trzeba też pamiętać, że z sytuacją ﬁnansową rodziny wiążą się narastające
w niej konﬂikty. Z badań GUS wynika, że 40% rodzin, w których bezrobocie trwa
dłużej niż 3 miesiące, uważa, iż stosunki w rodzinie pogorszyły się, a większość
pojawiających się konﬂiktów dotyczy głównie spraw ﬁnansowych. Obwinianie się,
wzajemne żale, poczucie zawodu, bezradność wobec dzieci, dla których przestaje
się być autorytetem – to wszystko destabilizuje rodzinę i na pewno nie sprzyja spełnianiu nader ważnej funkcji bezpieczeństwa (por. Ochocki, 2002). Ponadto w sytuacji chronicznego braku pieniędzy, powodującego niedostatek we wszystkich dziedzinach życia, dorośli mogą przekazywać złe, społecznie nieakceptowane wartości
i modele postępowania młodemu pokoleniu. Warto zauważyć, że rodziny cierpiące
na biedę i niedostatek posiadają niski status społeczny. Pokazują to różne badania
empiryczne, „status społeczny” jest w znacznej mierze dziedziczony z pokolenia na
pokolenie. I tak pozycja zawodowa i wykształcenie dzieci są bardzo często determinowane przez zawód i wykształcenie rodziców. Zatem kształtowanie postaw
i zachowań dzieci uzależnione jest przede wszystkim od postaw i zachowań
rodziców, od ich pozycji zawodowej i statusu społecznego, od warunków nauki
wyznaczonych przez możliwości, jakie daje system edukacji, z drugiej zaś strony
przez aspiracje edukacyjne rodziców względem swoich dzieci (P. Poławski, 1991,
s. 21, por. B. Smolińska-Theiss, 1997, K. Sawicka, 1997, L. Dyczewski, 1998).
Można skonstatować, iż w sytuacji ubóstwa ważne formy rozwoju i wychowania
dziecka są wręcz niedostępne dla tych, których rodziców nie stać na wydatki związane z edukacją. A przecież to właśnie wykształcenie stwarza większe szanse na
zdobycie zatrudnienia i otwiera przed młodym pokoleniem drogę do dalszego zdobywania wiedzy. Dramatem jest to, że zbyt dużo dzieci żyje w warunkach niedostatku i nie ma możliwości rozwoju oraz warunków do nauki. Właśnie te dzieci
borykają się z mnóstwem problemów, które je „przerastają”. Jak słusznie zauważają
psychologowie i socjolodzy – niedostatek w okresie adolescencji wywiera znaczny
wpływ na dorosłe życie każdego człowieka (Wódz, 1993, s. 53, I. Obuchowska,
1996). Okres dorastania to przecież czas szczególnie intensywnego rozwoju społecznego, w tym okresie przyjmowane są wzory kulturowe konstytuujące osobowość. To właśnie pierwsze lata życia, stopniowe wdrażanie w istniejące role społeczne oraz wypełnianie ich wymogów na zawsze wyznacza charakter człowieka
(Stander, 1993, s. 52-53). Znamienita psycholog E. Hurlock uważa, iż wczesny
okres rozwoju ma zawsze większe znaczenie niż okres późniejszy. Zdaniem autorki,
bogactwo rozwoju osobowości człowieka w okresie dorastania determinuje jego
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drogę życiową, otwiera albo zamyka perspektywy funkcjonowania w różnych sferach życia społecznego. Badania prowadzone przez wyżej wymienioną autorkę
wykazały, że wczesne wzory zachowań utrzymują się w wielu sferach rozwoju.
I tak np. w zakresie postaw, preferowanych sposobów czasu wolnego ludzie zmieniają się niewiele w ciągu swojego życia, mimo że zmiany kulturowe następują.
Zdaniem autorki, dzieci wzrastające w biedzie i niedostatku oraz przebywające
w instytucjach wychowawczych o charakterze dysfunkcjonalnym, narażone są na
ograniczenie szans swojej przyszłej kariery życiowej i zawodowej, co gorsza –
wpływ niedostatku na rozwój człowieka może prowadzić do przykrych konsekwencji i zaniedbań. I tak np. pomimo zachęty do uczenia się, rozwój człowieka nie
może wykraczać poza pewien punkt, dzieci nie osiągają pewnych granic swego
rozwoju, mimo że jest to możliwe. Jeżeli środowisko ogranicza możliwości uczenia
się, dzieci będą niezdolne do zrealizowania swoich wrodzonych możliwości, zaś
brak odpowiedniej stymulacji pobudzającej do rozwoju na poszczególnych jego
etapach prowadzi do stagnacji w procesie rozwoju (Hurlock, 1985, s. 63). Jak się
wydaje, wspomniane konsekwencje mogą się realizować poprzez stawianie zredukowanych zadań życiowych, ograniczenie horyzontów myślowych, obniżenie
poziomu aspiracji. W pewnych sytuacjach mogą zostać zwielokrotnione poprzez
nakładanie się na siebie wielu czynników niekorzystnego położenia społecznego.
Musimy bowiem pamiętać, że z jednaj strony dzieci pozostają w sferze wpływu
oddziaływania niedostatku w swoim środowisku rodzinnym, a z drugiej poddane są
wpływowi szkoły, która praktycznie nie jest w stanie realizować swojej roli jako
instytucji powołanej do stwarzania równych szans startu życiowego dzieci.
Pierwsze istotne problemy dzieci z rodzin biednych, cierpiących na niedostatek
pojawiają się w kontaktach z rówieśnikami głównie z powodu inności, są przez nich
odtrącane, bo nie mają modnych „ciuchów”, fajnych zabawek i pieniędzy na gumę
do żucia czy lody. Inaczej wyglądają, mają poszarpane, niemodne, czasem brudne
lub połatane ubrania, nie są trendy. Wobec takiej sytuacji „biedne dzieci” same się
izolują, szukają podobnych do siebie, z innymi „trzymają”, razem ,,kombinują”, jak
zdobyć pieniądze na upragnione lody czy słodycze. Często opuszczają szkołę, bo
nie radzą sobie i nie lubią tam chodzić, gdyż tam podlegają stygmatyzacji. Dlatego
ze wszech miar starają się ukrywać swoją biedę i nie różnić się od kolegów, ale
praktycznie jest to niemożliwe z tej prostej przyczyny, że trudno ukryć brak drugiego śniadania, gorsze ubranie czy brak pieniędzy na wycieczkę, którą proponuje
nauczyciel. Znacznie łatwiej jest uciec z lekcji wychowania ﬁzycznego i zgrywać
„twardziela” niż np. przyznać się do braku stroju gimnastycznego. Podobna sytuacja
występuje na lekcjach rysunku czy wychowania plastycznego – ładniejsze prace
mają ci uczniowie, którzy posiadają lepsze kredki czy eleganckie bloki. Tak więc
dzieci z kręgu rodzin ubogich doświadczają przykrości i upokorzenia odtrącone
przez rówieśników, ale również zdarzają się przypadki gorszego traktowania ich
przez nauczycieli. Niektórzy nauczyciele nie lubią uczniów, którzy sprawiają kło116
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poty wychowawcze i nie chcą się uczyć, stąd czasem ujawniają swoją niechęć w stosunku do nich i wyrażają dezaprobatę wobec ich zachowania, są gorzej traktowani.
A to na pewno nie wzmacnia ich poczucia własnej wartości, a raczej utrwala
przekonanie bycia innym, gorszym. Aczkolwiek jak potwierdzają liczne badania,
trzeba podkreślić, że uczniowie z rodzin biednych rzeczywiście unikają aktywnego
włączania się w życie klasy, szkoły, rzadko albo prawie wcale nie biorą udziału
w występach szkolnych czy akcjach charytatywnych, twierdząc, że się do tego
nie nadają, że są inni, lepsi uczniowie, którzy mogą się tym zająć. Z powyższego
wynika, że szkoła jest miejscem utrwalania różnic społecznych, a nie wyrównywania szans życiowego startu (Sawicka, 1997, Beskid, 1992, Białas, 2001).
Jak słusznie zauważa w swoich badaniach J. Majka, biedę widać na co dzień,
wystarczy przyjrzeć się uczniom, jak są ubrani, jakie mają przybory szkolne, czy
posiadają podręczniki oraz coś do jedzenia. Niektórzy uczniowie mają drogie
zegarki, telefony komórkowe, a inni wcale nie mają, nie stać ich na drugie śniadanie.
Oczywiście te różnice w szkołach miejskich nie są tak widoczne, zacierają się, natomiast z dużą wyrazistością widoczne są na wsi. Fakt ten jednak nie znajduje odbicia
w świadomości społecznej, gdyż naszą uwagę przyciąga raczej bieda, miejsca z rzucającymi się w oczy bezrobotnymi i żebrzącymi (J. Majka, 2001, s. 16-17). Natomiast jak twierdzą nauczyciele wiejskich szkół, ludzie na wsi wstydzą się, że są
biedni i starają się tę biedę ukryć, próbują radzić sobie w różny sposób, korzystając
z własnych pomysłów, zaradności czy też pomocy rodziny. Toteż często na wsiach
osoby starsze utrzymują ze swoich niewielkich emerytur czy rent całe rodziny,
w tym również dzieci będące w wieku szkolnym. W niektórych rodzinach niedostatek jest tak dotkliwy, że nawet dzieci zmuszane są do ciężkiej pracy. Są liczne
przykłady częstej absencji szkolnej uczniów z powodu wykonywania różnych prac
na rzecz utrzymania rodziny.
Nietrudno zauważyć, że rodziny biedne, borykające się z trudnościami dnia
codziennego stanowią potencjalne źródło trudnych sytuacji życiowych, w szczególności zaś trudności szkolnych dzieci. Należy zdawać sobie sprawę z tego, że
wielodzietność, trudne warunki mieszkaniowe wymagają od dziecka szczególnej
mobilizacji, by mogło spełnić oczekiwania szkoły. Jednakże dla wielu z nich nawet
odrabianie lekcji jest zadaniem zbyt trudnym, wręcz przekraczającym możliwości. Brak miejsca do odrabiania lekcji oraz pomocy dydaktycznych, przyborów
szkolnych, podręczników, często także obowiązek udzielania pomocy młodszemu
rodzeństwu i rodzicom ograniczają możliwości właściwego wywiązywania się
z roli ucznia i powodują pogłębianie się trudności szkolnych (K. Sawicka, 1997,
s. 58). Sytuację tę powoduje nadmiar obowiązków rodzinnych jak również to, że
rodzice zwykle niemający wykształcenia, nie są w stanie udzielić dziecku pomocy.
Nie mówiąc już o tym, iż rodziców często nie stać na korepetycje czy prywatne
zajęcia reedukacyjne. Nasuwa się więc wniosek, że środowisko rodzinne nie stymuluje motywacji dzieci do nauki szkolnej i zdobycia wykształcenia, co najpraw117
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dopodobniej może wynikać z biernej postawy i braku odpowiedzialności za własne
życie. Taka postawa charakterystyczna jest zwykle dla środowiska ubóstwa. A najbardziej odczuwają ubóstwo dzieci i to nie tylko z powodu braków ﬁnansowych,
ale często z powodu braku zainteresowania i zaangażowania rodziców w ich sprawy
i problemy. Bywa tak, że dorośli skoncentrowani na znalezieniu sposobu zarabiania
pieniędzy pomijają sprawy związane z dziećmi i odkładają je na dalszy plan. Tymczasem dzieci czują się bardzo samotne i zdane są tylko na siebie, prowadzą swoista
grę ze światem o własne miejsce w społeczeństwie. Tak więc trudny jest los dzieci
naznaczonych ubóstwem, bowiem ogranicza ono potrzeby, aspiracje, a przede
wszystkim marzenia. A świat bez możliwości dziecięcych marzeń, to świat smutny
i nieprzyjazny, wzbudzający lęk i obawę o lepszą przyszłość.
Bieda i ubóstwo to także przyczyny dość niskiego rozwoju kulturalnego dzieci
i ich rodzin. Niskie dochody, jakie osiągają rodziny biedne, nie wystarczają na zaspokojenie podstawowych potrzeb związanych z kulturą i wypoczynkiem, w związku
z czym nie wyjeżdżają one na urlopy, nie wysyłają dzieci na kolonie. Niepokojący
jest fakt, że rodzice dzieci dotkniętych ubóstwem nie dostrzegają braków w sferze
kultury. Być może uwarunkowane jest to niskim wykształceniem lub brakiem aspiracji, a może dorośli są zbyt zajęci własnymi sprawami i nie zauważają problemów,
z jakimi borykają się dzieci. Warto jednak wiedzieć, iż kultura zajmuje istotne
miejsce w kształtowaniu cech osobowości człowieka, jest też treścią oraz efektem
edukacji szkolnej i pozaszkolnej, wreszcie jawi się jako rzeczywistość tworzona
przez ludzi, mająca możliwości kreujące człowieka (J.Gajda, 2003, s. 1).
W kulturze tkwi moc jednoczenia ludzi, jako najbardziej humanistyczne dziedzictwo zapobiega ona konﬂiktom, uczy szacunku oraz tolerancji, a jednocześnie
pielęgnuje ich indywidualny rozwój, strzeże odrębności narodowej języka, tradycji,
sztuki i obyczaju. Stąd niezwykle ważne jest aktywne w niej uczestniczenie. Jednakże obraz kontaktów dziecka z wytworami kultury i uczestniczenia w życiu kulturalnym nie jest jednolity i uzależniony przede wszystkim od budżetu rodzinnego,
nasycenia konkretnego środowiska dobrami kultury i wreszcie od czasu dziecka.
Przy czym należy pamiętać, że dobra kultury stały się relatywnie drogie i na nich
przede wszystkim oszczędzają polskie rodziny. Oprócz tego oferta kulturowa
w dużym stopniu uzależniona jest także od miejsca zamieszkania. Jak podkreśla
Anna Przecławska, im wyższy stopień urbanizacji środowiska, tym oferta kulturalna bogatsza (Przecławska, 2000, s. 51). Ponadto dobra stały się towarem, a ich
dystrybucja zaczęła rządzić się prawami rynku, co uzależniło dostęp do kultury od
warunków materialnych. Właśnie te czynniki określają sytuację kulturalną współczesnego dziecka oraz dostęp do uczestniczenia w życiu kulturalnym. Nie można
zapominać, że w uczestnictwie kulturalnym dzieci bardzo istotny jest przykład
samych rodziców, ich aktywna rola w kreowaniu wartościowego stylu życia, co niewątpliwie w rodzinach cierpiących biedę jest trudne do zrealizowania. Ubóstwo –
wartość doświadczeń związanych z tzw. kulturą biedy – powoduje izolację dziecka
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i rodziny, zamykanie się przed kontaktami z innymi, ze środowiskiem lokalnym
i szerszą społecznością. Stąd rodzina dotknięta ubóstwem, gdzie brak podstawowych warunków do życia, zamiast wszechstronnie rozwijać dziecko, hamuje jego
rozwój i ogranicza horyzonty. Poza tym, jak zauważa Teresa Sołtysiak, rodzina
uboga bardzo często nie jest w stanie pokazać dziecku w sposób prawidłowy zwyczajów, obrzędów, wartości moralnych czy zasad dobrego wychowania obowiązujących w danym społeczeństwie. Dlatego w rodzinach tych zauważyć można
mechanizmy funkcjonowania oparte na wyuczonej adaptacji do życia w ubóstwie
i przekazywania ich następnym pokoleniom (Sołtysiak, 1999, s. 114). Autorka również wskazuje, iż sytuacja ubóstwa odczuwana jako dokuczliwa, często powoduje
ucieczkę w różnego rodzaju używki, alkohol, narkotyki, co z kolei jeszcze bardziej
potęguje niedostatek i biedę. Dzieci wychowujące się w takich rodzinach przejawiają zaburzenia w zachowaniu, które niejednokrotnie prowadzą do niedostosowania społecznego. Brak ciepła i oparcia w rodzinie naraża je na zachowania ryzykowne i determinuje do inicjowania lub przyłączania się do grup nieformalnych
o charakterze przestępczym czy chuligańskim. A ich celem jest manifestowanie
siły i przejawianie agresji w stosunku do innych. Niekorzystnym zjawiskiem jest
też izolacja, zamykanie się w grupie dzieci mających podobną sytuację materialno-bytową, wycofanie się z szerszych kontaktów społecznych przy równoczesnym
uprzedzeniu do grupy pozostałych rówieśników. I tak dzieci z rodzin ubogich próbują radzić sobie z tą niebywale trudną sytuacją w różny sposób, między innymi
nabywają umiejętności funkcjonowania w warunkach, w jakich się znalazły, dyskomfortu materialnego i braku wsparcia osób bliskich. Często zdobywają środki
poprzez żebranie, wyłudzanie pieniędzy, podejmowanie drobnych prac zarobkowych, a nawet dokonywanie kradzieży. Jak więc widzimy, dzieci te muszą szybko
dorosnąć, a wspomnieniem z dzieciństwa często pozostaje praca na rzecz domu,
wulgarny język i zapach alkoholu.
Jakże dobitnie w tym kontekście brzmią słowa papieża Jana Pawła II, który
z całą mocą podkreśla, że „Prawa dziecka można streścić w jego prawie do tego, by
być kochanym, a społeczność nie może udawać, że broni, chroni i wspiera rozwój
dziecka, jeśli podejmowane przez nią inicjatywy nie mają za postawę odnowionej
świadomości obowiązku miłości do dziecka” (Jan Paweł II, Siła wiary i umysłu,
Poznań 1997, s. 39). Z tego doniosłego przesłania wynikają ważne i odpowiedzialne zadania dla dorosłych – rodziców, nauczycieli, wychowawców i wreszcie
całego społeczeństwa. Oczywistym wydaje się fakt, iż dobro dziecka jest najwyższym dobrem, ma ono bez wątpienia prawo do miłości i rozwoju. Dlatego nie
wolno dopuścić, by zaspokajać wyłącznie jego potrzeby podstawowe. Dzieciom
trzeba zapewnić także możliwości rozwoju kulturalnego, intelektualnego, by mogły
czerpać z czegoś radość życia oraz mieć poczucie własnej wartości. Jak wynika
z badań i obserwacji, jest to ogromny problem małych miejscowości, gdzie upadają
ośrodki kultury, świetlice, kluby sportowe. A dzieci nudzą się i próbują zachowań
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ryzykownych, sięgając po papierosy, alkohol, narkotyki. Tak więc rzeczywistość
wielu polskich wsi i miasteczek jest niepokojąca, w szczególności zaś sytuacja
dzieci budzi zaniepokojenie i wymaga zdecydowanych działań pomocowych.
Wsparcie, jakie oferują ośrodki pomocy społecznej, jest niewystarczające, a poza
tym najczęściej ogranicza się ono do pomocy ﬁnansowej. Wydaje się, iż należałoby zweryﬁkować program walki z ubóstwem i przeciwdziałać mu, powinien on
być integralnym elementem polityki społeczno-gospodarczej państwa, samorządów
i władz lokalnych (D. Zalewska, 1997). Trzeba również zmobilizować i uaktywnić
społecznie i zawodowo dorosłych, głównie ludzi ubogich, prowadzić aktywną politykę rynku pracy. W tym przypadku dobrym rozwiązaniem może być utworzenie
grup wsparcia dla rodzin dotkniętych bezrobociem, biedą i niedostatkiem. Niezbędna jest także pomoc psychologiczna, celem wzmacniania w ludziach poczucia
własnej wartości, dobrego samopoczucia i zmotywowania do samodzielnego działania. Na szczególną pomoc i wsparcie zasługują dzieci ubogie, dla których tak
naprawdę nie przygotowano skutecznych i rozsądnych rozwiązań (K. Popiołek,
1996, A. Pietrzyk, 1998). Fakt, że nie ma dzisiaj bezpłatnej nauki, już na wstępie
ogranicza rozwój osobisty, społeczny, ekonomiczny dzieci i młodzieży. Taka sytuacja wymusza zmianę powinności państwa wobec szkoły. Wręcz konieczne jest
opracowanie strategicznego programu pomocy uczniom biednym. Odczuwa się
dotkliwy brak działań proﬁlaktycznych odnośnie młodych ludzi zagrożonych ubóstwem, co poszerza kręgi ubóstwa i powielanie modelu życia w biedzie i niedostatku. Aby temu niekorzystnemu zjawisku zapobiec, należy w pierwszej kolejności
zatroszczyć się o najmłodszych, by zapewnić im lepszą, dostatnią przyszłość. Wiele
w tej kwestii może zdziałać szkoła jako instytucja społeczna, która swym oddziaływaniem edukacyjnym obejmuje całe dorastające pokolenie. By mogła ona sprostać stojącym przed nią zadaniom, powinna otworzyć się na rzeczywiste problemy
dzieci, stać się dla nich interesująca, a także w ich mniemaniu potrzebna. Musi,
nie rezygnując z wartości, jakie niesie tradycja, dostrzec perspektywy i problemy
świata tworzonego przez niepoznaną i ciągle zmieniającą się rzeczywistość. Szkoła
powinna więc swoją ofertą nie tylko edukacyjną, ale i kulturalną objąć dzieci ze
wszystkich środowisk, także tych najuboższych. To nie tylko kwestia materialna,
ale to przede wszystkim poszukiwanie szansy dla człowieka, aby mógł w tym zmieniającym się świecie zaistnieć (A. Przecławska, 2000, J. Gajda, 2003).
Do rzadkości należy jednak, co potwierdzają badania, udział dzieci w kołach
zainteresowań, zajęciach świetlicy szkolnej czy organizacjach dziecięcych. Wynika
to przede wszystkim z mało atrakcyjnej i nieurozmaiconej formuły zajęć pozaszkolnych proponowanych dzieciom lub po prostu ich braku, spowodowanego różnymi okolicznościami: trudnościami ﬁnansowymi, kadrowymi oraz małą aktywnością instytucji i organizacji społecznych. Dużą siłę oddziaływania posiadają środki
masowej kultury, telewizja, Internet. Wkrótce, jak się wydaje, telewizja ustąpi
miejsca cyberkulturze, epoce rzeczywistości wirtualnej. Jednak zdecydowana więk120
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szość dzieci nie będzie do tego przygotowana. Dzieci te znajdują się w zawieszeniu
pomiędzy dwoma biegunami: kultury tradycyjnej opartej na słowie i cywilizacji
druku oraz kultury przyszłości, kultury XXI wieku opartej na przekazie elektronicznym (J. Izdebska, 2000, D. Raś, 2000, L. Kirwil, 1995). Oba te bieguny są obce
dzieciom z rodzin ubogich. Obce, bo nieosiągalne, na drodze do czerpania z nich
wartości stoi nieprzekraczalna bariera ﬁnansowa oraz ignorancja i nieudolność środowisk wychowawczych. Między tymi biegunami znajduje się pustka wypełniona
miałką codziennością telewizji, pozbawiona głębszych przeżyć i pozytywnych
doświadczeń kulturalnych, wyizolowana z kontekstu społecznego współdziałania.
Spostrzeżenie to z punktu widzenia wychowawczego ma wymowę dramatyczną. Wskazuje na ogrom zaniedbań i zagrożeń edukacyjnych dotykających
dzieci najuboższe. Sytuacja ta wymaga podjęcia zdecydowanych działań zarówno
o charakterze lokalnym, jak i ogólnospołecznym, między innymi: rozbudowy infrastruktury kulturalnej, opracowania i zabezpieczenia (także ﬁnansowego) realizacji
programów edukacyjnych uwzględniających szkołę, inne placówki wychowawcze,
media, wyposażenie w odpowiednią wiedzę nauczycieli i wychowawców, podniesienia w świadomości społecznej rangi edukacji kulturalnej. Należy pomóc dzieciom z rodzin ubogich w odnajdowaniu własnej drogi i tradycyjnych wartości, dając
im tym samym szansę na lepszą przyszłość. Stąd wynika ważne przesłanie dla dorosłych i nauczycieli, rodziców i wychowawców: należy uczyć i wychowywać dzieci
młodzież w taki sposób, by starały się rozumieć i akceptować innych.

SUMMARY
Social and cultural situation of children from poor families.
The paper concerns children from poor families and their social and cultural
situation. It must be pointed out that poverty is a difﬁcult and complicated problem
in the modern world. It is one of the factors that underline the pathology of social
life in the existential, institutional and political sense.
On the basis of research , and CBOS reports we have the speciﬁc picture of poverty which becomes stable in these groups. It leads to social elimination. The fact that
it is observed in reference to children is particularly depressing. It must be remembered, however, that the elimination of children and their families is frequently observed
to be equal to poverty.
It is signiﬁcant that we may often meet hungry or begging children at schools.
Research and statistics show that children are the most poor age group among Poles
and are 44% of people that apply for social help.
One of the main reasons of this state of at fairs is unemployment and the lack of
proposition among different social groups as well as different regions of the country.
Unemployment has the negative inﬂuence on the situation of children both in
their ﬁnancial status and life conditions in and out of their families.
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Such a situation may lead to many disturbance and to the appearance of many
complexes and above all the lack of faith in the possibilities of achieving what they
have intended to achieve.
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HOSPICJUM W SŁUŻBIE CZŁOWIEKOWI
(WYBRANE ZAGADNIENIA
Z TANATOPEDAGOGIKI)
Belgijski psycholog kliniczny, prof. Manu Keirse (autor wielu książek dotyczących przeżywania straty i żałoby po bliskich) na pytanie, czym jest cierpienie,
odpowiedział: „Wielu ludzi utożsamia je z bólem ﬁzycznym. Ale cierpienie to coś
więcej, to stan oznaczający brak perspektyw życiowych i utratę sensu życia. Cierpienie ﬁzyczne jest dla wielu osób łatwiejsze do przejścia. Ludzie, nawet śmiertelnie
chorzy, ale mający silną motywację do życia, często wychodzą z choroby albo z nią
żyją, mimo że byli już na łożu śmierci. Również w sytuacji śmierci kogoś bliskiego
łatwiej jest poradzić sobie z cierpieniem, jeśli ma się świadomość dobrze przeżytego wspólnego czasu. Moja książka »Pożegnanie z matką« powstała pod wpływem
takich właśnie sytuacji. Ja sam mogę powiedzieć, że najpiękniejsze chwile życia
przeżyłem przy łóżku mojej umierającej matki. Dlaczego? Bo razem przeżyliśmy
wiele dobrych lat. Odejście z taką świadomością jest mniej bolesne. I łatwiej mi było
pogodzić się z myślą o odejściu ukochanej osoby” (H. Wołącewicz, 2006, s. 25).
Przytoczona wypowiedź dobrze ukazuje delikatność a zarazem doniosłość problemów związanych z przemijaniem i śmiercią. Niestety, rzadko porusza się zagadnienia z obszaru tanatopedagogiki. Trzeba mieć świadomość, iż „proces demograﬁcznego starzenia się dotyczy nie tylko ludzi zdrowych, pięknych i sprawnych,
ale również przedstawicieli grup o różnych rodzajach i stopniach niepełnosprawności. Wzrastająca liczba osób starzejących się i starych wśród ludności naszego
kraju, a zwłaszcza wśród osób z rozmaitymi stopniami niepełnosprawności stanowi
bardzo poważne wyzwanie dla społeczeństwa polskiego, które powinno otoczyć je
troską i opieką. Jest to problem dwubiegunowy, gdyż z jednej strony postępujący
proces inwolucji ﬁzycznej i psychicznej powoduje obniżenie sprawności i niezależności, prowadząc w wielu wypadkach do zniedołężnienia i konieczności opieki
ze strony rodziny i osób najbliższych bądź organizacji społecznych, z drugiej zaś
strony osoby od urodzenia czy wczesnej młodości niepełnosprawne ﬁzycznie, intelektualnie i psychicznie podlegają prawom natury i czasu, czyli nieuchronnie się
* Autor: ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski, kierownik Katedry Pedagogiki Ogólnej PAT w Krakowie, wykładowca WSH w Sosnowcu i Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

125

Janusz Mastalski

starzeją” (A.A. Zych, 2005, s. 77-78). Ważna zatem staje się problematyka związana z hospicjami.
Łaciński termin hospitium, znany klasycznym autorom pogańskim, takim jak:
Cyceron, Wergiliusz, Pliniusz i Seneka pochodzi od słowa hospes i ma następujące znaczenia: osoba połączona z inną trwałym związkiem wynikłym z udzielenia
gościnności, druh, stary przyjaciel; gospodarz podejmujący przybyłych (w domu
prywatnym, w oberży, na kwaterze żołnierskiej); przybysz, obcy, wędrowiec; gość
odwiedzający zajazd lub miejsce letniskowe (M. Plezia, 1998, s. 732-733). W nawiązaniu do słowa hospes ukształtował się termin „hospitium”: sojusz, przymierze,
związek gościnności, osoba połączona z inną trwałym związkiem gościnności (czyli
synonim hospes); gościna, ugoszczenie; dom gościnny, kwatera gościnna, zajazd,
przytułek (M. Plezia, 1998, s. 734-735).
Kościół już od czasów apostolskich roztaczał opiekę nad ludźmi potrzebującymi. W sposób zorganizowany zaczął to czynić po Edykcie Mediolańskim w 313
roku poprzez tworzenie nowych instytucji dobroczynnych. Pierwszą nazwą chrześcijańskiego zakładu dobroczynnego było „xenodochium” (od greckiego „ksenos”
oznaczającego gospodę, schronisko dla pielgrzymów i ubogich podróżnych);
(St. Longosz, 1996, s. 281).
Pierwsze „xenodochia” powstawały na Wschodzie: w Bizancjum, Syrii, Palestynie, Egipcie. Oﬁcjalnym kuratorem wszystkich instytucji charytatywnych był
biskup, którego reprezentantem w danym zakładzie był „ksenodoch”– świecki lub
duchowny kierownik. Do jego obowiązków należało m.in. przygotowanie łóżek,
pościeli i tego wszystkiego, co było niezbędne ludziom biednym i chorym. Pobyt
w hospicjum był w zasadzie darmowy. Tylko ludzie zamożni zostawiali jakieś datki.
Pieniądze na utrzymanie tych zakładów płynęły częściowo z darowizn, które ustawodawstwo państwowe zwalniało od podatków, częściowo zaś ze składek wiernych
(St. Longosz, 1996, s. 281).
Idea hospicjów jako chrześcijańskich instytucji dobroczynnych posługujących
pielgrzymom, bezdomnym i chorym zapoczątkowana w okresie starożytności, rozwinęła się w średniowieczu, zwłaszcza w okresie wypraw krzyżowych (J. Fijałek,
1995, s. 213). Wielkie zasługi na polu tworzenia i prowadzenia hospicjów miały
średniowieczne zakony, szczególnie benedyktyni.
Odrodzenie i oświecenie były epokami, w których wiele instytucji dobroczynnych prowadzonych wcześniej przez Kościół uległo sekularyzacji, tzn. zostało
przejętych przez zarząd świecki. Był to również czas powstania wielu szpitali.
Jednak i w tym okresie większość szpitali posiadała nadal charakter przytułkowoleczniczy.
Zupełnie nowa sytuacja zaistniała w XIX w. Był to okres intensywnego rozwoju medycyny. W tym czasie dokonano wielu istotnych odkryć w tej dziedzinie
(odkryto m.in. enzymy, hormony, witaminy, antybiotyki); (J. Fijałek, 1995, s. 223n).
Od tej pory szpitale stały się podstawowymi zakładami lecznictwa zamkniętego,
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przeznaczonymi dla chorych wymagających stacjonarnego leczenia. Natomiast dla
najuboższych, starców, kalek i sierot władze miejskie zaczęły stopniowo tworzyć
zakłady opieki społecznej w postaci domów schronienia, sierocińców (J. Fijałek,
1995, s. 398). W tę sytuację wpisuje się powstanie pierwszych schronisk, przeznaczonych wyłącznie dla umierających. W 1842 r. Jeanne Gardier, młoda wdowa,
która straciła dwoje swoich dzieci, otworzyła w Lyonie pierwsze ze swoich schronisk, które otrzymało podwójną nazwę: „Hospicjum” i „Kalwaria”. W ten sposób
po raz pierwszy użyto terminu „hospicjum” na określenie miejsca przeznaczonego
wyłącznie umierającym.
Powstanie współczesnego ruchu hospicyjnego związane jest z osobą Dame
Cicely Saunders, która w 1967 r. założyła i przez wiele lat prowadziła Hospicjum
św. Krzysztofa w Londynie. Fundamentem działalności hospicjum stały się: idea
otwarcia się na człowieka umierającego oraz koncepcja „bólu totalnego”, który
zaczęto pojmować nie tylko jako przeżycie ﬁzyczne, ale psychiczne, społeczne
oraz duchowe. C. Saunders podkreśla, iż podwaliny dla hospicjum były częściowo
chrześcijańskie, zarówno katolickie jak i protestanckie oraz dodaje, że od samego
początku istniało otwarcie na każdego człowieka bez względu na osobiste przekonania i światopogląd (C. Saunders, 1993, s.105). W 1974 roku w stanie Connecticut powstało pierwsze na terenie USA hospicjum, które pierwotnie podjęło
opiekę domową nad pacjentami, a dwa lata później otwarto dom na wzór Hospicjum św. Krzysztofa.
W 1975r. zaczął funkcjonować w szpitalu Royal Victoria w Montrealu
pierwszy Zespół Opieki Paliatywnej. Bardzo szybko idea hospicjów przeniknęła
do Kanady, a w niedługim czasie rozpowszechniła się na całym świecie. W 1986
r. Światowa Organizacja Zdrowia wydała dokument pt. „Leczenie bólu w chorobach nowotworowych” (Word Health Organization, 1986). Dokument ten wyraża
zgodną opinię ekspertów, iż u większości chorych ból można skutecznie opanować
przy użyciu prostych i ogólnie dostępnych środków. Ponadto stwierdza, iż ból
stanowi tylko jeden wymiar choroby i dlatego wprowadza pojęcie „opieki całościowej”, czyli takiej, która jest sprawowana przez odpowiednio przygotowany
zespół i która obejmuje nie tylko chorego, ale również jego najbliższą rodzinę.
W 1990 r. Światowa Organizacja Zdrowia wydała kolejny dokument zatytułowany
„Leczenie bólu w chorobach nowotworowych i opieka paliatywna” (Word Health
Organization, 1990).
Także w Polsce rozwija się ruch hospicyjny, choć przez niektórych (szczególnie
mieszkańców sąsiadujących z hospicjami) nie do końca zrozumiany. Na początku
lat 70-ych w Krakowie-Nowej Hucie powstał Zespół Studyjny, którego celem było
wyrażenie miłości jako fundamentalnej postawy chrześcijańskiej. W ramach prac
zespołu na podstawie dotychczasowych doświadczeń zorganizowano w Krakowie
pielęgniarstwo domowe, które obejmowało opieką osoby przewlekle chore we własnych domach (J. Drążkiewicz, 1989, s. 100-103).
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W 1978 r. Polskę odwiedziła C. Saunders i wygłosiła odczyt w Warszawie,
Gdańsku i Krakowie. W 1981 r. w Krakowie zostało utworzone Towarzystwo
Przyjaciół Chorych „Hospicjum” – niezależne stowarzyszenie, którego celem było
zbudowanie ośrodka na wzór londyńskiego Hospicjum św. Krzysztofa. W 1984 r.
w Gdańsku, jako owoc duszpasterskich poszukiwań oraz współpracy środowiska
kapłańskiego i lekarskiego, powstało Hospicjum Pallotinum, które podjęło opiekę
nad ludźmi umierającymi w domu. Rok później ze spotkania dwóch ludzi niepełnosprawnych związanych ze służbą zdrowia, pragnących formować postawy
etyczne z paraﬁalnym duszpasterstwem, zrodziło się Hospicjum św. Jana Kantego w Poznaniu, które podjęło opiekę domową (J. Drążkiewicz, 1989, s. 113n).
W 1988 r. w Szpitalu Klinicznym Akademii Medycznej w Poznaniu powstał
Zespół Opieki Paliatywnej (J. Łuczak i in., 1990, s.10), oparty na wzorach mediolańskiego zespołu opieki paliatywnej. Dwa lata później przy Katedrze Onkologii
Akademii Medycznej w Poznaniu została powołana Klinika Opieki Paliatywnej
jako pierwsza tego typu placówka w Europie Środkowej i Wschodniej. W 1991
r. zostało utworzone w Gdańsku Ogólnopolskie Forum Ruchu Hospicyjnego.
W 1993 r. przy Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej powstała Krajowa
Rada Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej jako organ konsultacyjno-doradczy, wspierający i koordynujący rozwój tej formy opieki. W następnym roku przez to samo
ministerstwo został powołany krajowy specjalista w zakresie medycyny paliatywnej. W 1998 roku Minister Zdrowia i Opieki Społecznej zatwierdził „Program
rozwoju opieki paliatywnej i hospicyjnej w Polsce” opracowany przez Krajową
Radę Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej.
Coraz częściej, zarówno rodzina chorego, jak i naukowcy doceniają istnienie
hospicjów. Jednak muszą one być miejscem, gdzie nie panuje medycyna, lecz
gdzie ludzie w sposób ludzki mogą umierać w jak najlepszej atmosferze. Rolą
personelu hospicjum jest oddanie życia umierających w ich własne ręce. 75 procent
osób, które nie miały do czynienia z ciężką chorobą, mówi, że chciałoby umrzeć
w domu. Uważam, że decydującą sprawą jest, żeby miejsce śmierci było przytulne.
Oznacza to, że nie zawsze powinien to być dom, bo czasem hospicjum zapewnia
lepsze warunki niż pacjenci mieli u siebie (H. Wołącewicz, 2006).
Powstaje więc pytanie: co opieka hospicyjna może oﬁarować choremu
i jego rodzinie? Opieka hospicyjna powinna sprawić, aby:
• chory nie odczuwał bólu ani innych przykrych dolegliwości ﬁzycznych,
które mogą występować w ciężkiej chorobie. Chodzi więc o zmniejszenie
cierpienia i bólu, które tak bardzo utrudniają schyłek życia chorego;
• ostanie dni dla chorego były wartościowe; hospicja mogą sprawić, iż chory
będzie czuł się potrzebny, a własne umieranie przeżyje godnie;
• człowiek umierający nie był samotny; jakże ważne jest przygotowanie na
śmierć – ma to być czas pożegnania i rozliczenia;
• pomagać rodzinie chorego w opanowaniu lęku;
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• wyjaśniać członkom rodziny sytuację, uczyć pielęgnowania i zachowania
się wobec chorego.
Można także sformułować pewne ogólne zasady opieki hospicyjnej:
1. U podstaw leży przekonanie, że człowiek ma prawo do godnej śmierci,
a społeczeństwo – moralny obowiązek zapewnienia właściwej opieki i pomocy.
Centrum stanowi cierpiący człowiek, który potrzebuje pomocy medycznej oraz
wsparcia w codziennych problemach, dylematach duchowych i moralnych u kresu
swojego życia.
2. Opiekujący się chorymi aﬁrmują życie, jednocześnie postrzegając śmierć
jako jego część (jest to naturalny proces).
3. Opieka paliatywna łagodzi dolegliwości ﬁzyczne, obejmuje potrzeby psychiczne, duchowe i socjalne chorego, dążąc do zapewnienia jak najlepszej jakości
życia aż do śmierci.
4. Wspiera rodzinę w chorobie bliskiego człowieka i w okresie osierocenia
(K. de Walden-Gałuszko, 2004).
W roku 2004 w Hospicjum św. Łazarza w Krakowie były prowadzone pod moim
kierunkiem badania dotyczące roli hospicjum w godnym umieraniu (T. Migdał,
2004). Poprzez wywiady z chorymi powstały niezwykle cenne dla tanatopedagogiki
oraz opieki paliatywnej wnioski i postulaty. Oto najważniejsze z nich:
1. Potrzeba rozmowy.
Warto pamiętać, iż dzięki rozmowie chory może wyrazić swoje obawy, różnego rodzaju lęki. Oto wypowiedzi chorych, ukazujące korzystny wpływ rozmowy
z personelem medycznym lub wolontariuszami:
- Każde miłe słowo przyda się w ciężkich chwilach.
- Uważam, że jeżeli człowiekowi jakiś problem sprawia dużą trudność, zaczyna
przesłaniać radość życia, to warto zwrócić się do fachowca, gdyż ten pomoże go
szybko rozwiązać. Zamykanie się w sobie i „gryzienie” się czymś nie prowadzi na
„prostą” drogę, wcześniej czy później to negatywnie wpłynie na życie.
- Oczywiście, rozmowa jest niezwykle potrzebna, ale równie ważne jest przygotowanie osób, które chcą w ten sposób pomóc choremu.
- Jestem niezwykle wdzięczna za możliwość rozmowy, „wypłakania” swoich
żali i trosk oraz za otuchę tak bardzo mi teraz potrzebną.
Dzięki rozmowie wiele dolegliwości psychosomatycznych można zmniejszyć lub w ogóle zlikwidować. Poprzez pełen otwartości dialog da się także
rozładować stres. Należy więc starać się o uzyskanie od chorego i jego bliskich
swobodnej wypowiedzi, przeznaczyć na to nielimitowany czas. Zaufanie jest
podstawą efektywnego oddziaływania paliatywnego. Każdy wspierający chorego
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powinien docenić dialog, który przynosi w pewnym sensie ulgę umierającemu
(M. Górecki, 1999, s. 125n).
2. Poszanowanie godności.
Jan Paweł II, przemawiając do uczestników zgromadzonych na międzynarodowym
kongresie lekarzy, podkreślał, iż „istotna wartość i osobowa godność każdego człowieka
nie ulegają zmianie nigdy, niezależnie od konkretnych okoliczności jego życia. Człowiek, nawet ciężko chory lub niezdolny do wykonywania bardziej złożonych czynności,
jest i zawsze pozostanie człowiekiem, nigdy zaś nie stanie się «rośliną» czy «zwierzęciem»” (Jan Paweł II, 2004, s. 11). Stąd też towarzyszenie choremu z równoczesnym
poszanowaniem jego godności jest podstawową powinnością pracujących w hospicjum.
Oto niektóre wypowiedzi chorych, doceniających takie starania:
- Wszystko cokolwiek jest robione, jest robione delikatnie, dokładnie i w atmosferze dobrze wyczuwalnego poszanowania mojej osoby.
- Godne traktowanie drugiego człowieka jest dla mnie bardzo ważne, jeśli nie
najważniejsze.
- Wszyscy tu są delikatni i szanują człowieka.
- Dziś tak trudno o poszanowanie drugiego człowieka, a tu uznaje się to za
najważniejszy cel, który według mnie realizuje tu każdy bez wyjątku.
Śmiertelnie chora osoba, gdy odchodzi, chce mieć obok parawan, aby zasłonić
swoje cierpienie i umieranie. Szpitalny parawan może być symbolem troski o człowieka
umierającego, ale równie dobrze może być oznaką ludzkiej bezradności wobec śmierci.
Tym bardziej potrzeba ogromnej delikatności i szacunku dla tych, którzy żegnają się ze
światem (K. Krawczyk, 2005, s. 19n). Na ostatnim etapie życia podstawowym środkiem
wspomagającym staje się towarzyszenie, a w nim na pierwszym miejscu obecność przy
umierającym. Pracownicy służby zdrowia, a także wolontariusze nie powinni czuć się
bezsilni wobec śmierci. Trzeba także pamiętać, iż w czasie ostatnich dni życia tracą znaczenie medyczne aspekty leczenia, a ich miejsce zajmuje ciągła obecność przy chorym.
Jest to psychiczne i duchowe wspieranie go w formie słów, gestów, trzymania za rękę
(Ch. Bernard, 1996, s. 77n).
3. Intymność.
Bardzo istotna w uszanowaniu godności chorego jest troska o jego intymność.
Oto jaką chorzy przywiązują do niej wagę:
- Tabliczki na drzwiach z napisem: „nie wchodzić – toaleta”, zasłonki wokół
łóżka, delikatność i taktowność personelu – wszystko to sprawia, że nie czuję się
skrępowana.
- Aby moja intymność była w poszanowaniu, personel robi wszystko, co możliwe. Dzięki temu podchodzę do każdej toalety bez skrępowania.
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- W porównaniu do szpitali, to jest to najwspanialsze miejsce również pod
względem szanowania intymności pacjenta.
- Aby moja intymność była w poszanowaniu, stworzone są tu dobre warunki
izolacji łóżka. A personel jest bardzo delikatny.
Warto w tym miejscu wspomnieć, iż każda medyczna interwencja narusza
intymność pacjenta. Choroba powoduje, że chory jest poddawany wielu, często krępującym go zabiegom, leczenie nierzadko wymaga od pacjenta intymnych zwierzeń.
Szczególnie w hospicjum wymagana jest taktowność i kultura osobista. Umierający
nie może mieć poczucia bezwartościowości. Do końca ma prawo do traktowania
osobowego. A przecież jednym z wyznaczników takiego traktowania jest prawo do
intymności (M. Górecki, 2000, s. 55).
4. Dobra atmosfera.
Istnieje wiele czynników związanych z najbliższym otoczeniem, które
mają wpływ na dobry nastrój i samopoczucie. Wielu chorych twierdzi, iż najważniejsze jest przyjazne i miłe otoczenie. Oto najczęściej pojawiające się
uzasadnienia:
- Tego miejsca nie da się przecenić ani zastąpić żadnym innym, tak tu dobrze.
- To miejsce, ten dom – to niezwykłe miejsce, a na tle innych placówek związanych ze służbą zdrowia jest niczym bajkowa kraina lub raj, w którym dane nam jest
wybawienie z bólu.
- Nigdy dotąd nie myślałem, że będę czuł się tak dobrze w placówce związanej
ze służbą zdrowia. Po prostu do tej pory wydawało mi się to niemożliwe.
- Na dobre samopoczucie ma największy wpływ – dla mnie – atmosfera tego
domu, którą stwarzają głównie osoby tu pracujące – jest to atmosfera bezpieczeństwa i zrozumienia.
- Jeżeli wokół siebie ma się przyjaznych i miłych ludzi, którzy są pomocni
w każdej chwili, choć na chwilę cierpienie odchodzi i czujemy się lepiej.
- Dzięki dobru, jakie mnie tu spotyka, po prostu jest mi tu dobrze!
Oczywiście, istnieją różnego rodzaju postawy wobec osoby umierającej.
Generalnie rodzina przyjmuje trzy nich: wyłączenie się, rozpacz i nadzieję
(D.J. Roy, 1991, s. 3). Pracujący w hospicjum powinni poprzez dobrą atmosferę
budzić nadzieję oraz stwarzać atmosferę pełną spokoju i zaufania.
5. Życzliwość.
Z badań wynika, iż najbardziej ułatwia chorym kontakt z personelem życzliwy
uśmiech oraz cierpliwość. Obydwa te przymioty ludzkiego charakteru są niezwykle
istotne i cenne w opiece nad umierającymi. Oto najciekawsze uzasadnienia płynące
z ust chorych i ich rodzin:
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- Czasem mówię niewyraźnie i moja wypowiedź zazwyczaj trwa długo (to
skutek przebytej operacji), a mimo to dzięki wielkiej cierpliwości tych ludzi zawsze
jestem wysłuchana.
- Osobiście cenię sobie życzliwy uśmiech i wielką cierpliwość pań
pielęgniarek.
- Odwiedzam żonę każdego dnia wieczorem. Codziennie też widzę, jak wielkie
postępy poczyniła choroba. Kiedy wychodzę z sali, chce mi się płakać i straszny
ból przeszywa mi serce. O tak późnej porze nie ma już psychologa, więc gdyby
nie personel, nie miałbym z kim porozmawiać. Właśnie szczera rozmowa, widoczne
współczucie personelu pozwalają mi przetrwać te bardzo trudne i bolesne dla mnie
chwile.
Życzliwość i empatia stanowią kluczowe postawy osób pomagającym terminalnie chorym. Trzeba pamiętać, iż uczuciem dominującym podczas poważniejszej
choroby oraz procesu leczenia jest bardzo często lęk, a jego natężenie ma zasadnicze
znaczenie dla wyników pielęgnacji i terapii. W hospicjum umierający szczególnie
odczuwa zagrożenie tożsamości i indywidualności, pominięcie swojej osoby (M. Kalinowski, 2002, s. 73n). Trzeba więc stworzyć mu takie warunki, aby czuł się nadal
potrzebny. Można wręcz powiedzieć, że jest to moralny obowiązek każdego człowieka
stykającego się z cierpieniem i umieraniem (A. Bartoszek, 2000, s. 7n). Nie można
pozostawić człowieka w ostatnich dniach jego życia, nie można się także go bać.
Na zakończenie omawiania tej jakże drażliwej tematyki warto przytoczyć słowa
tanatopsychologa, ks. J. Makselona, który uważa, że „gotowość bycia z cierpiącym
nie oznacza ani szczególnej formy protekcjonizmu, ani też wyższości wobec cierpienia i cierpiącego, która to wyższość mogłaby mieć swoje źródła np. w fachowej
wiedzy lub przeżytych doświadczeniach. Trzeba powiedzieć wprost, że w spotkaniu
z cierpiącym chodzi przede wszystkim o ciepłą obecność i niczym nieuwarunkowaną
akceptację osoby takiej, jaką w danym momencie jest. Ta medyczno-psychologiczna
prawda pokrywa się zresztą z najgłębszym sensem czynu Dobrego Samarytanina, który
daje siebie, ale nie zmusza do przyjęcia daru. W geście darowania siebie cierpiącemu
zawarty jest także szacunek dla jego wolności, gdyż ostatecznie nie musi on przyjąć ani
naszej bezwarunkowej akceptacji jego bólu, ani zwyczajnej obecności” (J. Makselon,
1987, s. 47).
Można więc z całą pewnością powiedzieć, że powinnością opieki paliatywnej
jest trwanie przy łóżku chorego i umierającego. Do trwania przy chorym wezwani są
przede wszystkim jego bliscy, ale także lekarze, pielęgniarki, księża wolontariusze,
każdy we właściwym sobie wymiarze. Dlatego niezwykle istotne jest edukowanie
społeczeństwa o ogromnych potrzebach związanych z wolontariatem. Dobry program
edukacyjny pozwoli bowiem zachęcić innych do wolontariatu na rzecz tych, których
ziemski czas dobiega końca.
Przebywanie w życzliwym, przyjaznym środowisku, sprzyjającym przekazywaniu miłości, rozumiejącym wagę godności chorego i jego wartości jako osoby oraz
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dążącym do zaspokajania wszelkich potrzeb chorego (w tym uporządkowania spraw
doczesnych, udostępnienia kontaktu z duchownym oraz obecności osób bliskich) stanowią podstawowe prawo każdego umierającego chorego.
Albert Schweitzer powiedział przed laty: ,,To co możesz uczynić, jest tylko
maleńką kroplą w ogromie oceanu, ale jest właśnie tym, co nadaje znaczenie
Twemu życiu.” Wielu chorych, także umierających, czeka na taką kroplę oﬁarności
i otwartości.

SUMMARY
Hospice serving the man (Chosen issues from tanatopedagogy)
Unfortunately, only rarely are issues connected with pedagogical aspects
of a disease and dying raised. Among tanatopedagogy issues the one gaining on
importance these days is the issue concerning hospices. The idea of hospices as
Christian charity institutions serving pilgrims, the homeless and the ill initiated
in antiquity and it developed especially in 20th c. Creation of the contemporary
hospice movement is connected with Dame Cicely Saunders, who established St.
Christopher’s Hospice in London, in 1967 and who ran the Hospice for many years.
In 2004 in the Hospice of St. Lasarius in Krakow, some research under my direction
was carried out whose focus was the part a hospice plays in respectable dying.
Owing to the interviews conducted with the ill some conclusions and postulates very
precious for tanatopedagogy and palliative care have been drawned. Here are the
most important of them:
• a great need to talk to the ill,
• respect for the dignity of the dying person,
• providing the ill with intimacy,
• creation of a good atmosphere in the hospice,
• surrounding the dying with friendliness.
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CREATIVITY AND INNOVATION
IN PROCESS OF WORK
Theoretical starting point
Creativity is a conceptual term which is not only used in psychology, in art, in
scientiﬁc disciplines, in theoretical sciences, in construing, in pedagogy, in management and organisations, in economics, but also in other ﬁelds of human experience
and activities. Even everyday activities can be fulﬁlled with a creative approach.
Creativity is based on the searching out and acceptance of non-traditional
approaches, in new ideas, and in original solutions. It is exceptionally important
not only in the course of creating new cultural, technical and spiritual (intangible) values, in the development of products, in advertising, but also in the strategic decision-making process.
Creativity is one of the most important bases for giving a sense to life (Csikszentmihalyi, 1997). It introduces an element of diversity, enlivenment, and novelty into
our everyday lives.
It has been demonstrated that work outcomes and results are more effective and
beneﬁcial due to it.
A whole range of deﬁnitions exist for Creativity. These can be summarised
into several groups, that is to say, according to the criteria which delimit creativity
in relationships and contexts with all the other psychological functions. The fact that
each deﬁnition is somewhat different, also shifts the importance, meaning, and signiﬁcance of creativity – and this is especially true in association with intelligences, thinking, and other such related conceptual terms.
Some emphasise the processional side of creativity. In such deﬁnitions, the
whole process is tracked and observed, until its ﬁnal outcome as a creative product,
i.e. to its innovative implementation.
Other deﬁnitions speak of creativity similar toa personality characteristic.
Others are based on its relationship to intelligence as a primary source.
* Autor: Milan Mikulaštik – psycholog, docent na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Uniwersytetu im. Tomasza
Baty w Zlinie (Republika Czeska). Specjalizuje się w zagadnieniach psychologii menedżerskiej, a szczególnie
postaw kreatywnych pracowników i menedżerów.
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A further group is made up of authors who emphasise interactions.
The following group of authors place the greatest emphasis on external stimuli,
i.e. on the dynamics of relationships. Maslow (1954), emphasises the importance of
a healthy personality which is open and communicates with its surrounding environment. Rogers (1996), emphasises the signiﬁcance and importance of self-actualisation
under the inﬂuence of interpersonal relationships and experiences; under the inﬂuence
of a communicative and supporting environment.
Certain deﬁnitions emphasise problem situations and tasks (Kim, 1993).
And ﬁnally, it is possible to mention the group of deﬁnitions which do not
have any clear delimitations.
Many people have attempted to deﬁne creativity, without any of them being able
to create such a deﬁnition which would be universally acceptable to all, who have
an interest in creativity per se – (creativity is not a research preserve restricted to
psychologists alone). The majority of these attempts have foundered on their multi-dimensional aspects or upon an inability to encapsulate the full complexity of this term.
Should we use the deﬁnition that “Creativity is (composed of) original associations,
which are useful”, then we would cover both the concern and preoccupation as well as
the tension which belong to creativity – and concurrently, we would cover the wider
social context which inﬂuences creativity and which at the same time, proﬁts from it.
In this conception are outlined the fact that innovation is a component of creativity and
one of its constructive elements.
The study of creativity is interdisciplinary, and, within the framework of the
management ﬁeld, it occupies a highly important position.

Several theories about creativity
Creativity can be regarded from a variety of points-of-view.
• The Phenomenal Approach – A description of the external expression and
outcomes of creativity, including personality characteristics and the conditions governing creative expressions.
• The Structural Approach – This means a description of an overview of the
component elements of creativity through the use of Factor Analysis (Guilford) or
Component Analysis (Kirst, Diekmeyer).
• The Functional Approach – This tracks the creative process itself in the
effort to identify certain phases, which might have a decisive inﬂuence on the overall
outcomes and activities (Duncker, Dewey).
Here, it is worth mentioning Pathographic Theory (Lombroso, Moreau,
Nordau).
According to this Theory, genius (geniality), exceptionality and creativity are
expressions of abnormality.
Psychoanalysis. S. Freud considers unrealised desires and the libido as basic
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sources of the creative principle; that is to say that it has to do with sublimation, which
reinforces the creation of new artefacts.
Psychoanalysis has undergone certain transformations with the passage of time.
Psychoanalysts and neo-psychoanalysts no longer rigidly consider libido energies as
the most signiﬁcant stimuli. They (now) see motivation in all cultural activities as
stimuli of a higher order.
Association Theory is based upon transformation processes, in which (core) elements enter into new combinations. What is important is the concept of the quantity
of information and the distance between these elements.
In Shape Theory, this has to do with the so-called “Aha!” experience, in the
course of which restructuralisation takes place, and where gaps and other disruptive
elements are erased. Creativity arises through the acquisition of new points-of-view
on an event as a whole.
Creativity has been studied since the Nineteen Fifties using psychometric
methods, within the context of personality dimensions (i.e. a factor approach). The
best known models are the Guilford, Torrance, and Diekmaeyer-Kirst models.
What can we say is the biological essence of human creative activities? Flexibility
and agility in thinking have a relationship to lower levels of testosterone and conversely,
a higher level of dopamine (Howard, 1998). It has equally been demonstrated that a lowering of the electrical potential of the brain to the Theta level reduces the dominant position
of the left hemisphere of the brain, which in turn leads to increased activity of the right
hemisphere which is characteristic for the differing of its functions from those of the left
hemisphere. For the majority of people, the left hemisphere is the dominant one.
Left Hemisphere:

Right Hemisphere:

Verbal
Digital
Logical, Analytical
Rational
Inductive
Rational
Convergent
Concrete
Realistic
Directed
Objective

Non-verbal, Visual-spatial
Analogous
Emotional, Synthetic
Intuitive
Deductive
Metaphorical
Divergent
Abstract
Fantasy-oriented
Relaxed
Subjective

Each hemisphere is unique in its style of thinking, they mutually complement
one another and each needs the other – but sometimes, the dominant left hemisphere
may be an obstacle to relaxed creative thinking. We can “switch off” the left hemi139
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sphere so that we are able to relax, which in turn leads to a reduction in the electrical
potential of the brain to the borderline between Theta and Alpha waves (i.e. the
borderline between being awake and alert, and asleep), which in turn leads to the
dominance of the right hemisphere.
Rhodes (1961), has also attempted to discover a uniﬁed, generalised deﬁnition of creativity. He re-investigated 40 different deﬁnitions. He discovered that
these deﬁnitions are not diametrically different, that they overlap to a certain extent,
or – as the case may be, that they complement each other. However, each branch
orientation is so speciﬁc that, in and of itself, it cannot (hope to) encompass the
whole essence of the term and only their uniﬁed and discerning observation can
create a functional whole. He characterised these branches as the 4 Ps (i.e. Product,
Personality, Process, Press of environment).

The creative product
Bessemer and Trefﬁnger (1981), characterise the creative product by means of
3 dimensions, which may also serve for their adjudication and evaluation:
- Novelty.
- The impact of the resultant product, and its implementation.
- Elaboration and synthesis.
They created a detailed matrix of the creative product for each of these three
dimensions.
1) Novelty, includes the quantity of new units, techniques, resources, terms,
materials, and thoughts, and evaluates them according to their:
- Originality, Uniqueness.
- Stimulative ability for further development of this product and even
for others.
- Transformation in the form of transmission and evocation into every
other possible area, including one`s perception of the world at the general
level.
2) The impact of the resultant solution of the product, and its implementation, its acceptability is evaluated according to the following criteria:
- Its logic – in the sense of it scientiﬁc veracity and consistence.
- Its adequacy – in relationship to the requisite functions.
- Its suitability.
- Its functionality.
- The “value” of the product.
3) Elaboration and synthesis – in the sense of the way in which it is
elaborated.
- Its expressiveness (i.e. social acceptability and success).
- Its complexity.
140

Creativity and innovation in process of work

- Its attractivity.
- How painstaking this is, the degree of dexterity and skill involved, and
the amount of effort involved.
- Its organity (i.e. proportional balance).
- Its elegance, aesthetics (appearance), and harmony.
This does not mean that all of the above distinguishing characteristics of a good
creative product must be present – everything is also dependent upon the type of
product, and whether or not it is a technological, artistic, or eventually economic
product.

The creative process
Graham Wallas, created a model for the creative process in 1926, which continues to be the most popular and remains the most used today. The individual phases
of the process are:
1) Preparation: In this phase, the individual collects information about the
object which fascinates them, and assimilates the essence of the problem. Learning
the maximum about a certain area however, always carries a certain element of risk
– which is the inability to cast into doubt existing truth(s) when confronted with
new, original thinking.
2) Incubation: In this phase, the individual begins to withdraw from working
with information and immerges themselves in nescient (subconscious) thinking.
They deliberately do not work on the problem; they allow themselves to go with
the ﬂow.
3) Enlightenment: Suddenly, of its own accord, something new appears on the
scene – an idea, a solution, or perhaps, a new relationship. This does not necessarily
have to mean that the whole problem rises to the surface fully formed and resolved
– it may simply be a new idea, on which a lot of work remains to be done.
4) Veriﬁcation: The individual veriﬁes this new approach under real conditions to discover whether the outcome(s) correspond to their requirements.
In 1953, A. F. Osborn created his seven-step “Creative Problem Solving”
model: i.e. 1. Orientation, 2. Preparation, 3. Analysis, 4. Hypothesising, 5. Incubation, 6. Synthesis, 7. Veriﬁcation.
In 1963, A. F. Osborn simpliﬁed his model, altering it to become a three-phase
process:
1. Searching for background data, facts, problems – discerning and
defining the problem(s); i.e. the preparation phase (collation and analysis
of the data).
2. Working with the idea, with the train of thought – developing, selecting, elaborating, modifying (as required), combining it/them.
3. Discovery of the solution – evaluation (i.e. veriﬁcation of the optimal
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solution) and deciding upon the acceptance of the best (i.e. deciding on and
sunsequently implementing the best).
Osborn described the creative process as a percolation of imaginative thinking
and, on the other hand, an evaluative approach in the form of critical thinking, in the
course of which even routine comes into play.
Routine Solutions:

Creative Solutions:

The desire for certainty in attaining positive
results.
Notions about situations, approaches and goals
are precise.

An uncertain desire for results and a greater
number of alternatives.
Notions about situations and their solutions are
hazy.

Transformation of elements doesn`t occur.

Transformation of elements is common.

Comparison leads to precise solutions.

Comparison leads to further transformations.

The solution is logical and precise.
The learning process is minimal.

The solution is not always logical – and is
often more likely to be approximate.
The learning process is an accompanying
phenomenon.

Correctness and precision.

Erring, uncertainty, excitement.

Fig. 2.3 The Eight Phase Model of the Creative Process According to Min Basadur

Fig. 2.4 The Eight Phase Model of the Creative Process According to Min Basadur
Trapezoid: Divergent Thinking =>Convergent Thinking => Legend: (Note: Reading clockwise)
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1. The Problem Generation
Level

Discovery of the Problem
“Uncertain” situations

Actual Discovery

2. The Problem Formulation
Level

Deﬁning the Problem

Discovery of the Idea

3. The Problem Resolution
Level

Evaluation and Selection

Planning

4. The Problem
Implementation Level

Acceptance of the “Saleable Idea”

Action

The creative personality
One of the best known typologies is the Jungian Typology. It distinguishes introverts and extroverts within the context of a single scale and the second scale is composed of the degree of psychic/psychological stability, or respectively – lability. Jung
elaborated his theory in much greater detail. The extrovert and introvert types are further sub-divided according to the preponderance of various psychological functions
into sensuous, emotive, intuitive and rational (intellectual/reasonable) types.

Fig. 2.5 Jung`s Typology taking into regard the way the problem is resolved.

From the creative activity perspective, the most important types are the
extrovert-intuitive, introvert-intuitive, extrovert-rational, and the introvertrational.
The extrovert-intuitive type, in their contacts with the external world, does
not take/see things as they are – but rather, what can be done with them. Intuition
is not merely perception, getting to know something – but an active, creative process – which gains something from the object, but which at the same time, also
interpolates something new. They see the possibilities inherent in the substance
of a given situation and which allow the prediction of further developments.
They are however, unable to persevere at a task once begun – nor to bring it to
a successful conclusion. They have excellent innovative predispositions; routine
“bores them to death” – they are inconstant. Their perceptions often occur at the
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sub-threshold (subconcious) level, so they are sometimes capable of mistakenly
interpreting phenomena. Their subconscious draws them to introversion but in the
course of every attempt at the internalisation of this attitude (i.e. the suppressed
introvert) they get into problems and therefore, they try to maintain a distance
between themselves and such attempts.
The introvert-intuitive type has the tendency to deal with thoughts as if they
were things or pictures. They have difﬁculty in expressing their thought-processes
to others since they proceed from picture to picture – from thought to thought.
Sometimes, they have an incredible view into a situation or problem, and if they
were to prove to be able to express their vision in a sufﬁciently comprehensible
manner, others would be able to build upon it. Thus, it is necessary to support such
an individual in their efforts to communicate and to know how to listen to them (i.e.
to what they are trying to say).
The introvert-intuitive type is subconsciously attracted to extroversion.
Should however, they want to represent themselves to other people as a jovial
or communicative type for instance, their behaviour may strike one as being
unnatural and they themselves suffer from a feeling of embarrassment and
become even more enclosed within themselves and are frightened of encountering a similar situation again.
The rational-extrovert type places emphasis on logic, on analysis, on organisation, on systematisation, on practical soutions, on performance, on deliberate
behaviour, and on weighing the alternatives. They want everything substantial
to hold true, independent of their own wills. Should they be extrovert, they are
discursive – sometimes even disputative, objective adjudicators, but they can
become the victims of a rigidiﬁed dogmatism. In their moderate form, they are
highly creative and can discover new facts and put these into perspective.
If this rational type is introverted, this is expressed through their behaviour
– in that they know their own thoughts (are the) best. Rather than discover
new facts, they manage to discover new opinions, and to couch new questions,
new views, new theories. They do not come forward to put across their own
thinking, they are restricted in their feelings and tend not to be understanding
(of others). They demonstrate a certain reserve by an exaggerated tendency to
analyse everything, a stiffness, an exaggerated gravity, and tend to lack a sense
of humor.
Amabile (1983), declares that the creative personality of an individual is
made up of three components – skill/ability in their interests or professional
orientation; skills/abilities which can be distinguished as laying the foundations
for creativity; and an intrinsic internal motivation for a concrete activity.
Kirst and Diekmeyer, basing themselves on a component analysis
approach, identiﬁed 15 elements to creativity that can be developed (Kirst,
Diekmeyer, 1998):
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1) Mobility.
2) Fluency.
3) Originality.
4) Analysis.
5) Productivity.

6) Construing.
7) Restructuring.
8) (Re)Arrangement.
9) Expressiveness.
10) Realisation.

11) Combination.
12)Transformation.
13)Decision-making.
14) Co-ordination.
15) Organising.

MacKinnon (1964, 1965) and later Dudek, Hall (1992), conducted studies in
which they studied the creative personality. They concluded that personality traits
associated with creative potential are relatively stable and that they do have an inﬂuence on the quality of the creative product. This does not however mean, that all of
the above-mentioned traits need necessarily be represented in a creative individual.
Differentiation is even essential with regard to the content of speciﬁcally different
creative activities.
Tolerance towards ambiguity means that the creative individual is more open
to the world; that they bear uncertainty better, it does not evoke anxious stress in
them – rather, it evokes a desire to bury themselves in this uncertainty, to ﬁnd excitement in it, and to ﬁnd more alternative solutions.
Stimulational freedom is a neglection of the rules and usual approaches.
Functional freedom is an independence of the ingrained theories and
approaches.
Flexibility is an openness to the world, stimuli, changes and where there are
no changes – then the individual evokes them, seeks them out, provokes them.
A willingness to risk things means leaving behind one the fundamental
safe zone with a view to thereby gaining the possibility of something new. It is
a more marked preponderance of neophilie over neophobia.
Giving preference to uncertainty also means giving preference to complications, asymmetry, unusualness, and disorganisation – and for this reason, it means
a challenge to work with these factors, as well as to impress one’s own seal/mark
upon them.
Giving preference to more long-term orientations with the corresponding postponement of immediate satisfaction. This is a will to enable long-term
orientations, with proﬁts being reaped in due course.
Freeing oneself of stereotypes about sexual roles. This is a role which is
decried in human societies as (self-)identiﬁcation and which serves to create barriers
to creative expression – especially in women.
Endurance and obstinacy are expressed above all in situations where one
cannot attain one’s goals – especially those which one is convinced one can attain.
These barriers however, can appear to be insurmountable.
Courage is expressed especially in those situations where almost everyone
is against a creative individual with their new idea/way of thinking; nobody believes
in its actual realisation nor in its signiﬁcance and meaning.
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Self-control is essential for the rational use of time, for consistency
in one’s work, for endurance – ergo, it is a characteristic which is at the same
time a condition, or respectively – which supports other essential creative
characteristics.
Based on my own experiments, and on the basis of their comparison with other
authors, I have attempted hereinunder to summarise the characteristics of a creative
individual into several basic points:
- Autonomy; (i.e. independence, non-conventionality, daring to appear to
seemingly behave madly), originality.
- Autoregulace; the ability to capture one’s thoughts and to know how to
concentrate, assertivity, convertibility, adaptability, variability, humour, to know
how to loosen up.
- Directness, a person of action, enthusiasm; preoccupation, experiencing
extreme motivation and joy from the creative process itself, a love of games.
- A knowledge of how to work with analogies and metaphors, as well
as with inspirations, an ability to look at things from a completely different
perspective.
- A lack of fear of being striking and provocative, to take risks; the ability
to say no – when everyone else is saying yes, knowing how to (raise) doubt about
well-established things.
- Being ever-changeable, constantly different; knowing how to manipulate, change the order of things, to break things down into their component parts, an
openness to (new) experiences.
- An ability to ﬁnd associations; i.e. the links between various elements,
structures, often even those which superﬁcially have absolutely nothing to do with
one another.
- A marked degree of imagination and fantasy; the ability to create visual
perceptions of things, pictures, thoughts, ideas that are unusual, irreparable, exceptional, or to dream. In essence, this has to do with the ability to abstract/extrapolate/
retreat from the real world.
- Intuition; i.e. the subconscious, sub-threshold, or even unconscious noticing of associations, the essence of phenomena (e.g. /free-/association – where
a person need not be aware of something to simply “feel” it – this can be a sensitised
perception of phenomena or processes); for intuition to occur however, the ground
must be well-prepared in the form of concentrated work upon something that dominates one’s thoughts to the extent that one is exhausted from this, and it is precisely
during the relaxation phase that an intuitive idea or understanding may appear (freeassociation), discovering solutions.
- Logic; which is the companion of concentrated labours, seeking, looking
for interconnections, contextual relevances, causalities, hypotheses and conclusions,
premises, prejudices or presuppositions and judgements belong to one another – if
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one part of the pair is missing, then it is not logical – the essence of logic is veracity;
having good self-control.
- Being active and energetic.
- Having a profound faith in the value of one’s own work.
- An extensive knowledge of the ﬁeld in which the creative individual
works, and a high degree of (self-)engagement in the creative endeavours as well as
a burning interest in what will be done with one’s creative outputs.
Creative people express themselves in a great multitude of ways; in certain
forms of expression, they may even come across as extremist and eccentric, individually unambiguous, and unique. In some cases this may even border on the boundaries of mental and spiritual health.
K.G. Jung, in his works on typology, said that the strengths of one’s personality are complemented by – and intrinsically bound up with, their opposites (i.e. the
suppressed sides of their personality), which an average person denies – whether
consciously or subconsciously. Thus, a very well-balanced, straight-laced (prim and
proper) person secretly hankers after spontaneity; while a humble person (secretly)
yearns to dominate and govern others. Should however such hidden sides of a person’s personality remain suppressed, the individual concerned will be unsatisﬁed
and frustrated.
The creative person is able to spontaneously experience these dimensions, in
the form of bipolar extremes, with the same intensity and without internal conﬂicts.
The creative individual can draw on a fund of physical energy while concurrently
remaining at peace and relaxed – even at times, passive.
The creative person must be highly intelligent – but concurrently, also very
naïve in certain aspects. They are capable of demonstrating incredible fantasy while
on the other hand they keep both feet ﬁrmly on the ground; they are capable of
being open – but in an eye blink, to switch over to being introverted, occasionally
even bordering on autistic. Within them is a mixture of humility and pride. They are
capable of being driven, goal-oriented, competitive – but also able of being sacriﬁcial and cooperative. They manage to be spontaneous while also being concentrated
and self-controlled. They are able to be independent – but also conservative, passionate and objective; stable and vulnerable – but also able to experience intensive
joy fully.
Several creative personality types exist. It is extremely difﬁcult however, to
delimit and deﬁne a group of individual traits that would be present in all creative
individuals. Sometimes, it can even prove very difﬁcult to recognise and differentiate creative activities from routine activities.
Environment affects the activation of creative potential.
Social conditions may serve to develop one’s personality’s creative potential as a form of (self-)preparation of the individual to react to stimuli from one’s
environment.
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A whole range of authors have devoted themselves to the problems and issues
associated with social environment. The development of one’s creative potential is,
to a certain degree, inﬂuenced by the life-style of one’s parents – and later, also by
one’s own life-style.
The signiﬁcance of schools (i.e. education) on the development of creativity have
been demonstrated as being virtually neglible. Even, many a time schools suppress
creativity – and this from the earliest days of one’s scholastic career within schools.

An integrative understanding of creativity
Efforts have been made to formulate creativity as an integrated whole. One
of the ﬁrst being the model suggested by Teresa Amabile (1983) – the so-called
“Social-psychological Component Model. Amabile understands creativity as being
the consequence of the interaction between personality and environment. She places
emphasis on three basic factors: a skill or ability relating to the speciﬁc area of activities, a creative ability, and internal motivation.
Sternberg`s Conﬂuential Model (1996), is based on investment theories. It requires the interlink age of six basic sources: i.e. intellectual abilities, knowledge, thinking style, personality, motivation, and environment. It is not the sum of the parts – but
their interlink age and level of engagement that creates exceptional creativity.
A year later, Sternberg (1997) presented a new component theory, which was
based upon three elements: the acquisition and mastery of knowledge, higher-level
planning and decision-making monitoring processes, and an (executive) performance element. These three elements come into their own in the course of resolving
problems in the four phases identiﬁed by the author in the ensuing model:
- Finding and delimiting/deﬁning a problem.
- Representation of the problem in one’s thoughts.
- Planning ways to resolve the issue.
- Their evaluation from an ability to resolve the problem perspective.
Isaksen`s Personality Situational Model of Organisations (1989). An element
of this model of creative personality (i.e. motivation, skills and abilities) in a wider
validation context such as learning, training, a vision of the organisation, the climate, the structure of the organisation, and how well communications function.

Barriers to creativity
These barriers may be external, with an effect upon the social and communicational environments:
- Certain expressions of dogmatism, bureaucracy, etc., for instance.
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- But, they may be induced in response to an individual who asserts their own
logic under all circumstances, or to heightened criticism.
- The strengthening of tradition and long-established, conventional and
reliable approaches (i.e. neophobia), conformism, high control and power levels.
- The condemnation of playfulness as being something infantile, unsuitable to
the gravitas and beneath the dignity of an adult individual; the condemnation of humour
as being an expression of the playing down of the value of things adults discuss.
- Organisational and competence barriers.
Further, these may be internal, that is to say, psychological barriers:
- Intellectual: a certain level of stereotyping in thought patterns – these arise
as a consequence of ingrained theories; a tendency to cleave to what works and to
avoid tempting fate by experimentation.
- Emotional: Examples include a fear of authority (the authorities), or of
being demeaned (making a fool of oneself) or being made to look ridiculous, or of
one’s own mistakes and ﬁnally, a fear of what is new.
- An overly excessive degree of criticism, or of pessimism.
- Perceptual: This is evinced as an inability to see certain possibilities or
opportunities, or to look at a problem from a variety of perspectives; or this may
have to do with being overwhelmed by information, or an expression of professional blindness, or of functional liability or indebtedness.
- Fatigue, a weakened state of health, or a bad life-style.
Indeed, ingraining creativity frequently means the elimination of such barriers.
The recent past has seen a fair degree of attention being devoted to factors that serve
as barriers and which block creativity – or respectively, to as to how to eliminate
such barriers. It is possible to say that certain possibilities for the development of
pro-creative factors have been discovered, and that improvements and greater development of creativity are occurring.

The terminology of types of creativity and creative styles
Ghiselin (1957, 1995), differentiates 2 levels of creativity:
1) The Higher – the alteration of universal truths, additions, new constellations, description of earlier difﬁcult-to-conceive areas, completely new (paradoxial)
conceptions.
2) The Lower – inventiveness, progress in the exploitation and dissemination
of ideas.
Other authors differentiate 3 levels of creativity – that of the whole of society,
that of a group, and that of oneself.
One of the most interesting creative style theories is Kirton`s, (1976, 1980),
identifying and differentiating adaptors and innovators. Kirton recorded that certain
managers were capable of accepting changes that improved existing working sys149

Milan Mikuláštík

tems or examples. In the course of their duties, they were distinguished by their precision, effective performance, discipline, and adaptability – but, they were unable to
recognise or to differentiate the possibility or opportunity of more radical changes
to the overall system. Kirton called this the Adaptor Style.
Those managers who were able to implement radical change – while not so
good at enforcing acceptance of their suggestions – he called this the Innovator
Style. Such individuals endeavour to overcome and to go beyond existing examples,
to throw down existing systems – they may be perceived as being undisciplined
since they approach the resolution of set tasks in a surprising, unexpected manner.
Here, it is however necessary to point out that the Adaptor or Innovator do not
have discrete forms – but rather, a linked form.
Herman`s concept of the typology of creative thinking can be described as
follows (Lumsdaine, 1994):
Type A – Mathematical, technical, logical.
Type B – Organisational, controlling, conservative.
Type C – Emotional, intellectual/spiritual, musically-gifted.
Type D – Innovative, visual, intuitive.
Martina Schwarz-Geschka (1994), distinguishes several alternative variants of
creativity set out below, based on her own comparative research endeavours:
1) Individual versus group creativity. In the Western world, individual working practices and individual creativity prevail – whereas in Japan it is group working practices and individual creativity that prevail.
2) Scientiﬁcally-oriented versus user-oriented creativity. Western Europeans and Americans are better in theoretical and basic research. The Japanese are
better in innovation, and in implementing and integrating new ideas into products.
3) Spontaneous versus cultivated creativity Cultivation has a long tradition
in Japan – e.g. Bonsai and Japanese gardens are famous. This is also expressed in
their creativity – i.e. it is less spontaneous, more arranged, and leads to incremental
progressive improvement.
4) Mono-functional versus multi-functional creativity. It is typical for the
Japanese to look for various possibilities as to how to exploit a single idea, as well
as recycling old ideas combined with new ones. In the Western world, a single idea
is usually used for a single purpose or speciﬁc case.
5) Logical-analytical versus emotional-intuitive creativity. People in Western
Europe and the USA – but speciﬁcally and predominantly the Germans, are inclined
towards a linear way of thinking, i.e. to a rational approach and an individual path. The
Japanese are more inclined towards a holistic way of thinking which is periodical, and
to intuitive creativity, to a team-work approach, and to adaptability.
I believe that the Japanese way of ﬁnding applications for creativity and innovation can in many ways, prove to be inspirative and instructive (for us) – and that
they can expand our own forms and methods by a range of others rarely used by us.
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Creativity and innovation
Every innovation has its origin in a creative idea. Successful implementation
of new products, programmes, and services always depends upon the creative idea
of an individual or group.
We can describe differentiation by means of scales spanning several basic terms:
Creativity:
Imagination
Process
Searches
“Software”

Innovation:
Implementation
Product
Development
“Hardware”

The innovation of new products can be assessed at three varying levels: the
design and planning level, the ﬁnished product level, and the enterprise level.
Every organisation requires improvements to its competitive ability and prompt
reaction to changes in technologies and markets. Today’s organisations are under
great pressure. They must provide ever-greater choice and ever-more innovative
products – and all of this for ever-lower prices.
Contemporary literature recognises various levels of innovative change – i.e.
the revolutionary, the developmental (or evolutionary), the non-disturbing, the intermittent, the self-maintaining, the reorganisational, the proﬁtable, the modular, the
radical, and the architectonic.
Revolutional (revolutionary) and evolutionary (developmental) innovations
are an expression of the processes used in the evolution of an innovation. The accretive, modular, radical and architectonic types are expressions of the innovation in
question’s signiﬁcance. Continual and uninterrupted innovations are an expression
of the context or of the environmental conditions of the innovation.
An organisation achieves its aims in the individual procedural phases by means
of creative methods.
The Procedural Phase:
Accumulation of information
Clariﬁcation of the aims
Establishing dependencies
Determination of the requirements
and markers
Seeking alternatives
Assessing the alternatives

Creative Methods:
Expeditional research
Orientation on the aims
Targeted stimulation
Borderline testing
Playing analogical roles
An assessment concept

(Carayannis, Coleman, 2005).
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In his book, Rogers (1995), differentiates 5 stages in the innovation process:
- Becoming aware of an innovation.
- Convincing others and a formal attitude to innovation.
- The decision to accept or reject (the innovation).
- The realisation (implementation) of the new idea.
- Conﬁmation of the effectiveness of this idea after implementation.
Carayannis` version, while incomplete (not fully thought out), devotes closer
attention to the systematic elaboration of searches and analyses. Rogers` version is
more superﬁcial – but succeeds in capturing all of the phases – right up to the actual
product launch. Some basic features regarding innovation can be extrapolated from
the available literature: its complexity, its observability, its compatibility, its veriﬁability, and its measurable utility.
Manimal, (1993), sets out in his study that in many organisations, not all types
of innovation are used to their fullest possible extent.
Kristensson, Magnusson and Matthing (2002), demonstrated in their research that the greater share of innovative-original ideas are the fruit of consumers or
customers thinking.
Creativity is closely-related to terms like knowledge management, conceptual
structure, personality, motivation, organisational and work-place environments and
ﬁnally, to education and ways of teaching and training.
Knowledge management is a matter of one’s conception of organisations.
Those who hold information should disseminate it within the organisation to those
who do not – thereby creating an information-base for the enterprise – which is an
essential condition for creative processes like organisational vision, the creation of
new projects, and for all other kinds of innovational changes.
Explicit knowledge is codiﬁed and systematically deposited in formal systems like formal human languages.
Tacit knowledge (i.e. Implicit), is the subjective knowledge belonging to an
individual – or as the case may be, to a work-team.
New knowledge originates in an organisation at the level where the conjunction (and clashing) of tacit and explicit knowledge lead to the subsequent creation
of new linkages.

Resolution of creative problems
We resolve some sorts of problem daily – these may be of varying degrees of
complication; they may involve surmounting various hurdles, and some also require
creative insight for their resolution.
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(Creative) Problems can also be divided into those which are well-structured
and those which are not. A “well-structured” problem is one which is relatively
easy to deﬁne and whose solution seems to be accessible through clear approaches
or procedures – e.g. chess; but this does not necessarily mean they offer rapid
solutions.
A “poorly/badly-structured” problem is deﬁned as one which does not
unambiguously supply an obvious way out or approach to its resolution. With this
type of problem, the person seeking a solution does not have room to apply algorithmic solutions, nor for other alternative possibilities of a heuristic character. It is
difﬁcult to establish a plan in line with which one can proceed to a solution. Such
problems can only be resolved through insight.
In their work, Sternberg and Davidson (1984), suggested they be divided into
the following three categories:
1) A selective coding insight, which differentiates substantive information
from non-substantive.
2) A selective comparative insight, in which to begin with, one perceives
what kind of relationship new information has to old information. Using analogies
is a form of selective comparison.
3) A selective combination insight, this also includes all those insights in
which the accumulated data is (re-)combined in an original and productive manner.
If a problem offers an unambiguous recipe for its solution, it can be resolved algorithmically. However, not always do well-structured problems offer an
algorithmic solution. Where algorithmic steps cannot be taken, is where a heuristic
approach should be considered.
Problem-solving takes place in individual and progressive phases:
- Identiﬁcation of the problem: This means that we become aware of the presence of some form of barrier or hurdle; that we want to achieve an aim.
- Deﬁning and representing the problem: We should endeavour to clearly
deﬁne and delimit the extents of the problem we wish to solve.
- Formulation of a strategy: This may include an analysis – or eventually, its
sub-division into a set of smaller, interim steps.
- Organisation of the available information: In the course of the problem’s
resolution, we are constantly prepared to (re-)organise the information that we
have acquired along the way – this may be in the form of a timetable, or with the
assistance of a mental map.
- Resource allocation: One must take into consideration the ﬁnancial resources available, the amount of time needed, whether or not one has the appropriate tools and equipment to do the job, if there are enough co-workers, and the
working-spaces required, as well as all any other resources.
- Monitoring, interim checks: There should be (a system for) interim checks
in each of the development phases.
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- Assessment/Evaluation: There should be a ﬁnal assessment or evaluation
of the effectiveness of the approaches or procedures adopted, and a consideration of any eventual mistakes that occurred.
When solving problems, people instinctively tend to use intellectual, intuitive
short-cuts – this mind-set is usually called heuristics. These are informal, speculative strategies that enable one to resolve the problems encountered. Heuristic approaches include analyses of the available resources and aims/goals, of ways of proceeding forwards or backwards, or the testing of a whole range of ideas which may
occur to one, (i.e. whatever comes to mind).
Heuristics:

Deﬁnition of the type of Heuristics:

Analysis of the available resources and aims/
goals.

The problem-solver analyses the problem by
attempting to discern the direction and aims or
goals they are aiming for.
Furthermore, they try to reduce differences
between the current and ﬁnal positions of spatial
problems.

Proceeding in a forwards direction.

The problem-solver proceeds from the beginning
towards the end-result.

Proceeding in a backwards direction.

The problem-solver proceeds from the end-result
and tries to get back to the beginning.

The production of ideas and their testing in
practice.

The problem-solver sets out to create alternative
approaches – not necessarily in a systematic
manner.
The ways and means, as well as approaches or
procedures used, are monitored to check that
they function.

Tab. 3.3 Samples of Heuristic types.

An important role is also played by the relationship factor. Resolving a problem
does not only mean the identiﬁcation of a variety of diverse elements, but also their
old and new associations within a synergic whole. Relationships may take a variety
of forms:
- Equality – The objects are identical or else similar to one another; they may
resemble each other in their functions, shapes, forms, or colours.
- Contrast – The objects have antithetical, antagonistic characters.
- Membership – The element is a subordinate member of some kind of whole;
a component of a class of a higher order.
- Cause and effect – One uses the other; one affects another; one is dependent
on the other.
- Eglatarian associations – Two elements exist next to each other in a whole
as (mutually) non-dependent members.
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In the course of resolving problems – especially those where the problem-solver exploits insights, there is a tendency to approach a new problem
with a certain level of (prior) experience and a certain mind-set, with a certain intellectual framework. This approach has the character of stereotyping or
mind-blocks – there is a fixation on certain strategies that have “always” been
validated.
This fixation prevents them from using old things (e.g. ideas, approaches,
procedures, etc.) in new ways.
People who are fixated on one feature of a problem or on one strategy,
a priori exclude all other possibilities. This approach has been designated as
transfer. This may be either positive or negative. Negative transfer occurs
when the resolution of a previous problem makes it harder to resolve a new
one. Positive transfer means that the successful resolution of a previous problem renders it easier to resolve a subsequent one.
Analogies are also a form of transfer. An analogy is an (expressed) similarity between two relationships. The similarity of content is not important, but
rather the similarities in the relationship structures.
The creative process for resolving problems can be improved by means of
various techniques:
- The “Keyword/Trigger” method: A verb/word in the setting-out of the
problem – which relates to the associated functions of the product.
- The “List” method: This method is based on the amount of questions
relating to a modification or any other changes.
- The “Morphological” method: The systematic identification of all
relevant possibilities and their eventual combinations; however, it is necessary
to identify the problem area, (and then) to elaborate a list of all of the relevant
attributes or dimensions; to identify all possible combinations, and then to evaluate each of these.
- The “Mental Map” method: This enables the visualisation of the associations, links, and relationships of individual terminology which go together
to make up a complicated whole.
- Brainstorming and other similar techniques: Variants created in the course
of brainstorming (the spontaneous presentation of one’s ideas within the context of
a group in which criticism is (temporarily) set aside); the critical phase is applied
after having exhausted all further recorded suggested alternative solutions put forward by the participants to those records.
- The “Synectic” method: This also arose as a derivative form of brainstorming sessions) – but I include them (separately) here since they have
a unique standing thanks to their use of analogies; personal analogies – or in
other words: identification, direct analogies – or in other words: transfers, symbolic analogies, ideation, fantasising, etc.
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- Group interactions: Especially useful for complicated problems,
where it is possible to discuss possible solutions to a problem informally, (over
lunch for instance).
- In the course of resolving more complicated, poorly/badly-structured
and open-ended problems, the “Progressive Improvement” or “Trial and
Error” methods usually prove to be most appropriate.
The successful mastery of problems is helped by a signiﬁcant level of knowledge, and especially of expertise. The more-experienced usually perform better since
their knowledge is usually better organised – and above all, is organised upon a wealth
of accumulated life experience to-date. However, in completely new situations, they
often come off much worse than the inexperienced, since their associations and analogies are overly-burdened by the past.
The development of creativity, seeking and supporting creative people. When we
talk about developing creativity, we mean thereby not only the development of creativity itself, but also ﬁnding creative people (talents). This can be through selection
procedures organised not only at schools but also in various employment situations,
or when attempting to identify creative (talented) employees within an enterprise.
In the main, these (people) differ from ordinary, average people in their behaviour. They often attain their best results when they inﬁnge or break long-standing,
ingrained rules; they often react to work-orders incorrectly, and frequently refuse
to work with others – especially those with a substantially lower measure of creativity and may well react differently (than expected) not only to criticism, but also to
praise. Not everyone who behaves in such a manner though, is always by necessity
creative.
Creativity never occurs suddenly. It is often preceded by long-term preparations, which are an essential precursor to creative activity. If we wish to develop and
support creativity, then we must create the appropriate climate. A creative employee
must be motivated, they must have set aims/goals. It is often said that schools ought
to develop creativity, i.e. divergent thinking. Unfortunately, the majority of schools
often breed anti-creativity.
A study of 301 historical ﬁgures conﬁrmed the doubtful effects of education.
Formal education damages the uniqueness of creative people (Kim, 1993). This
though, is a statement which cannot of course, be absolute.
Research has been conducted to provide a response to the question as to whether or not an entrepreneurial spirit and managerial duties require some measure of
creativity. Whiting (1988), conﬁrmed that the characteristics of entrepreneurs and
managers and the characteristics of highly-creative people correlate on 14 basic characteristics. These are:
1. Initiative.
2. Optimism.
156

Creativity and innovation in process of work

3. Flexibility.
4. Independence.
5. Self-conﬁdence.
6. High energy output.
7. Endurance/Persistence.
8. Receptivity/Perceptiveness.
9. An inventive nature.
10. A creative and playful nature.
11. A positive reaction to challenges.
12. A need to deliver (to perform well).
13. A tolerance of calculated risk-taking.
14. Versatility/Diversity (e.g. a knowledge of markets, products, etc.).
And a further 5 characteristics directly relating only to entrepreneurial activities are:
1. Dynamism.
2. Forethought/Foresight.
3. An orientation on proﬁt.
4. The ability to get on well with people.
5. Reactivity (Sensitivity) to suggestions and criticism.
Whiting does not however eliminate the possibility that these 5 characteristics
may also have a signiﬁcant role to play in creative people who have absolutely
nothing to do with the entrepreneurial sphere (Whiting, 1988).
Should emphasis within an organisation be placed on the development of creativity and on innovation, then it is possible to use an approach known as FNC –
Framework for Networked Creativity, (Brennan, Dooley, 2004). This system seeks
to improve effectiveness and to maintain performance at continuously higher levels
by exploiting information technologies.
It is governed by two rules. The Codiﬁcation Rule means that knowledge is
stored centrally and is accessible to each and every individual or group within an
organisation; and the Personal Access Rule, means that access is enabled to other
people through “gate-keepers” – individuals who have the information under their
control. Each individual may develop their creative ideas within the sacrosancy of
their private domain until they feel sure that it is worth publicising – which is when
it will be transferred to the central area (“public domain”).
FNC may satisfy the demanding needs of organisational creativity through seeking
out and investigating various possibilities and opportunities, or consultations, visualisations of data and of processes, or free-association in one’s thought processes, or the
expansion of possible/putative outcomes, or the comparison and reproduction of various
past events. It is one of the few systematic and sophisticated manuals for making enterprises` exploitation of creative and innovative potentials more effective.
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Beneﬁts for praxis (i.e. the workplace) – Suggested approaches to applications and ways and means of training managers and other employees within an enterprise
Creativity and innovation are both managerial as well as economic matters.
It is not possible to understand them simply as related to psychologists. (They are)
Economic because they are the source of both development and proﬁt; managerial
because in order for them to ﬁnd validation, they require the creation of a background (support framework) within the organisation, and their support and development among co-workers.
Creativity is best conceived not as speciﬁc personality characteristics nor as
exceptional skills and abilities, but rather as behaviour arising from an exceptional
conﬂuence of a constellation of individual characteristics, recognition abilities and
motivation, as well as the social environment and their mutual interactions. The
environment should not have a limiting effect – but rather a supporting effect.
The mutual inter-dependency of individuals, organisations as well as society
as a whole is indisputable, and it is only within this wider context that we are able
to understand which inﬂuences are manifested, as a whole or in part, in support
of – and which on the contrary act as brakes to – the development of the creative
potentials of individuals, groups, and enterprises.
We have created a model of the individual and the organisation in a broader
context, which includes all factors that may demonstrate their positive, or – as the
case may be, their negative inﬂuence on the creative and innovative activities of
individuals, groups, as well as entire organisations. This might serve as a guide to
how to conceive a supportive climate for creative potential within an enterprise.

Acquisition of creative employees
Sources can also be found within an enterprise – they usually work in the
laboratories, in the technological or design departments, in the sales department, in
the advertising department, in the public relations department, as well as in other
places.
Creative employees can be recognised by the fact that they are: inquisitive,
playful, individualists; they often come across as eccentrics; they do not keep to the
rules; they ignore company policies; they refuse to work with other people – especially those who are not themselves creative and who stick to a routine. Creative
individuals react differently than do others to criticism, to praise, to motivation.
They sometimes even act like provocateurs.
Creative people must be motivated. An especially positive effect has been
noted for motivation that is primary, internal, intrinsic; and in part, extrinsic motivation too.
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Managers should be more broad-minded and tolerant with regard to creative employees regarding the upholding of internal company rules and should
provide them with space for autonomy in their jobs. They should also shoulder
a part of the risks and responsibility for any eventual failures of their creative
employees.

Managing creative projects
Disputes between managers and creative employees usually concern the
meeting of deadlines. A suitable compromise can be a deadline set by the creative
employee themselves – from which one deducts 20 % (Lodge, 1998), by means of
which a certain level of pressure is created without it being unduly stressful.
A manager (working) in a team of creative employees should be in constant
contact with their co-workers, even if there is no concrete or valid reason for doing
so. Resolution of difﬁcult problems is possible through a clear approach strategy. In
and of themselves, complicated problems do not allow direct solutions. However,
they who lack experience are unprepared for these difﬁculties and react according
to the “all or nothing” rule. It is possible to exploit a variety of strategies or tactics
in order to more easily achieve these aims/goals. Long-term goals should be broken
down into shorter-term partial (subsidiary) goals.
In the course of resolving concrete creative problems, the problem-solver
should proceed in the following chronologically-linked phases:
1) The current state-of-affairs of the problem. The ﬁrst step in resolving a problem is its speciﬁcation; a description of the problem; its circumstances; and
establishing the conditions and speciﬁcations of the requisite solution.
2) A description of the problem. This has to do with a punctilious (careful
and detailed) description of the objects, equipment or people; what is wrong;
what is the crux of the problem; where it happened; and the overall number of
objects, equipment or people affected by the problem.
3) Identiﬁcation of the differences between the affected and unaffected objects,
equipment or people. These differences between affected and unaffected objects
provides a lead or clues as to the reasons for, and causes of, the problem arising
in the ﬁrst place.
4) Identiﬁcation of the changes associated with the problem. When something
performs to the expected performance level then it can be assumed that it will
continue to function at that level as long as nothing changes. Thus, when a problem arises, a change has occurred which it is then necessary to identify.
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5) Speciﬁcation of the possible reasons for, or causes of, the problem. Having
identiﬁed all of the changes associated with the problem, the problem-solver
should then endeavour to determine the individual circumstance or combination of circumstances that caused the problem.
6) Weighing up and analysing the situation – i.e. which causes are most likely
to come under consideration, why, and under what circumstances.
7) Veriﬁcation, conﬁrmation and a re-examination of the most likely causes.
8) Looking for all possible alternatives as to how to master the situation.
9) Deciding upon which of the alternatives is most appropriate for correction.
10) The realisation and implementation phase.
It is also possible to approach things in a reverse direction – that is to say, that
the primary, starting point is the goal one wishes to attain and, in order to attain this
goal it is possible to brainstorm all of the potential alternative forms of implementation. In subsequent phases, the most optimal choice is chosen and an attempt is
made to implement it with consideration being paid to the possibilities available to
the enterprise (i.e. ﬁnances, technical equipment, etc.). Thereby, the cause of the
problem can be countered.
Resolution of problems – especially managerial ones, rarely have a simply
linear form. It is necessary to be on guard against a tendency towards bias, prejudice
or error:
1) The frequent occurrence of showy, well-known events and information tend
to be accorded greater value than they are worth – to the detriment of those
that are less showy, and less popular. This may well lead to crucial fallacies
and errors.
2) Information that has been acquired earlier is often accorded greater weight
in decision-making processes. All further information tends to be interpreted
as being the consequence of the primary information.
3) Managers often have a tendency to categorise problems in the light of their
original ﬁeld of expertise and their own prior experience. They forget that
a whole range of problems have a multi-disciplinary character.
4) They often discover what they expect to discover. They seek out information
that accords with their opinions, attitudes and information systems. They have
a tendency to suppress or ignore anything which does not.
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5) When comparing any values, they grant greater weight to the overall number
of successes rather than to the ratio of successes over failures. When deciding
who, for example, should be promoted – they (tend to) prefer a candidate
who has scored a greater number of successes in their job simply due to
having been in their jobs for the past twenty years. As compared to someone
whose success score is lower only due to having worked for the company
for the past two years. If however, they were to take into consideration the
success-failure ratio, preference would indisputably be given to the one who
has worked for two years, since their success-failure ratio comes out at 8 to
1 whereas the one who has been working there for twenty years has a ratio
of 30 to 15.
6) If a manager expresses an opinion in the form of a suggestion or project, it
is unlikely that they will be willing to change it when they are presented with
new information by a co-worker which could, objectively-speaking, improve
the effects of the original project.
7) There is often a tendency to continue to use alternatives which have been
used up until this point – even if they are no longer appropriate.
8) Managers succumb to the illusion of (being in) control. This means that
they overestimate their ability to retain control over events, people, future outcomes, and the economic environment.
A creative working environment plays a very important role in the development of the creative potential of the employees within the organisation. The whole
organisation – every one of its employees, must be led to accept and understand that
creative and innovative activities deserve respect and being held in great regard, and
that they provide a motivational inﬂuence upon all of the employees.
A certain degree of perceived uncertainty is a positive stimulus to creativity.
A greater number of alternatives and probabilities acts as the spur for innovation.
What is also important is a tolerance for ambiguity and diversity or dissimilarity.
Creativity is supported when creators and creative teams have relatively high
degrees of autonomy in their approach and attitude towards their work.
Pressures may serve as challenges and stimuli to work – which heightens the
importance and urgency of what creative people are doing, with a motivational
effect.
Dissension, disputes, disorganisation, conservatism, inﬂexibility, formal organisational structures, and bureaucracy all have negative effects (on creativity).
It is also highly important for the creative person to keep to a healthy
lifestyle.
In the course of putting together an innovative team, it is recommended that
one create a heterogonous team (with regard to their cognitive style of thinking),
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or a partly-homogeneous one – where heterogeneous is understood in the sense of
Belbin`s classiﬁcation of team roles.
So-called “Crisis-functional” teams may also prove highly effective. These are
made up of members drawn from various working and intellectual environments.
This increases the probability of the combination of knowledge in new ways.

Some recommended rules for innovation
in the management of an enterprise
A high degree of stratiﬁcation does not have a favourable inﬂuence upon the
development of innovation within an enterprise. Low levels of stratiﬁcation are
required for free communication, and this in turn leads to more marked innovative
changes. It has often been shown that those in high places will block or obstruct
changes rather than risk their positions, and that upwardly-directed communications may well be suppressed due to fears of their negative valuation.
High levels of formalisation also have a negative influence on innovation – but this may have a positive influence upon their acceptance and
implementation.
Centralisation, similar to formalisation, has a varying inﬂuence depending
upon the phase concerned. Specialisation is internally-oriented and obstructs innovation, but it has a positive inﬂuence in the implementation phase.
Professionalisation has a special standing in that it produces (provokes) sufﬁcient suggestions within its discipline but blocks or ignores those of individuals
from other professions, since it experiences (views) these as infringements upon its
own territory.
Should an enterprise grow larger, there will be a need for it to change its style
– the most important changes will have to do above all with the management style,
expanding and extending the degree of autonomy and so on.
It is necessary to create formal networks for inﬂuencing the enterprise’s environment (e.g. by inviting well-known and respected people, performing public
services for state organisations, etc…).
Constantly and actively look for new ideas from a wide range of sources (even
including external ones).
Select only those projects that are sustainable and not those that outwardly
enjoy plenty of support – but which are also subject to pressures.
Select only those projects that satisfy a single interest or vision and not simply
because they represent an opportunity.
Select partners for their ideological concordances and complementary skills
and abilities, not simply for the money they might be able to contribute.
Build organised sustainability, primarily with the assistance of talented innovators. This is especially important in crisis situations.
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It is highly important to master to perfection the technologies involved in one’s
ﬁeld of activities – these are the preconditions to further development.
Minimalism ﬁnancial loans – especially in the start-up and initial stages. Times
are no longer what they were ten years ago.
Test the market for marketing prior to undertaking more extensive operations.
Never give ground on quality issues. The company’s image must (continue to)
grow precisely through the mediums of quality and of customers service.
Do not rest contentedly upon one’s laurels after a single success, count on evolution continuing to develop and on the fact that other companies will be breathing
down one’s neck wanting to supersede one and to prove themselves superior in
some area or point.
Grow through coherent, integrated diversiﬁcation, while simultaneously continuing with vertical integration.
(Contemporary) constant social and technological changes require organisational assurance and support for the creative hot-bed (of further developments).
A component of this organisational assurance is the supervision and support of individual growth and of personal professional development – tuition and training play
a key role in many a successful organisation. More than one third of all American
large and medium-sized enterprises arrange creativity training for their staff – and
this, at a variety of levels. Many even have their own creativity departments.
It is certain that there are always special ﬁelds within an enterprise that have
greater demands and requirements for new ideas and for innovation. In such cases,
the way training is delivered must specify the course and content of training programmes for a given resort and address its speciﬁc problems. Should an enterprise
wish to develop ever-newer products, its need for creativity and innovation will
correspondingly be substantially higher.
The course of the training programme should be set up such that it creates
support for the inculcation and inception of habitual forms of behaviour, and it is
necessary to point out that one should remember this for professional training:
1) The Cognition phase – Where beginners begin to progressively develop
their knowledge.
2) The Associative phase – Where the (course) participants begin to combine
and test-out their (newly) acquired knowledge.
3) The Model Behaviour Training phase – This is a conception of training
in which model situations are reinforced by something attractive in the targeted
behaviour.
4) The Autonomous phase – This is the ﬁnal phase of knowledge and skill
acquisition, in which performance becomes problem-free for participants and,
through repetitive behaviour modelling, they acquire (good) habits. To a great
degree, these habits can be described as being automatised (ingrained).
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The entire methodology of the training programme should be founded on a three-phase scheme – similar to the one used in our research study – while each phase
is composed of two sub-phases. This means that they always begin with ideation
followed by a separate (discrete) evaluation. In these individual phases, various
aspects of creative skill and ability are taught, trained, and practiced – e.g. ﬂexibility, ﬂuency, originality, analysis, synthesis, construing, transforming, systemising,
combining, transforming, organising, adapting and accommodating, and realising
and implementing.
A well-structured problem may already be familiar because it repeats itself,
and then, in such cases, one can use routine approaches and procedures.
Unstructured problems require a creative approach.
Strategic forms of problems are more demanding – they have more alternative
paths open to one, and also require a a creative approach to their resolution.
Operative and tactical problems may be resolved analytically or even creatively, depending upon the concrete case – which will be covered in a further section
of this paper.
Problems which have the nature of a crisis require rapid reactions. This is only
possible through an authoritative approach – but however, this does not mean that
a manager would not make use of the teamwork and collaboration of experts in
seeking the best possible choice from among the possible alternatives. In such situations however, there is always a greater element of risk involved.
When talking about ways to improve the image of a company, product
or of improving its standing in its market, it is effective to make use of creative
teamwork.
Problems with unknown causes require the prior analysis of the basic causes.
Problems with unknown or irrelevant causes require the appropriate variant of
creative problem-solving solutions.
When deciding between solutions whose outcomes are clear, it is appropriate
to make use of the Decision-making Matrix analysis.
When deciding between solutions whose outcomes are unclear, it is appropriate to make use of the Decision-making Tree analysis.
With disorganised background materials or confused information, it is appropriate to make use of the Analytical-hierarchical Approach (i.e. comparisons based
upon relative gravity/relevance/weighting).
The resolution of contradictory, inconsistent or discrepant problems is appropriate through the application of the Explanatory Coherence approach.
The use of Heuristics is an important component of the creative and innovative processes of an enterprise. This is the ability to look for something new
(when something doesn’t work then try something different; but also, when
something has worked for a long time, then one should try something paradoxically different).
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The basic heuristic approaches are as follows:
- Break down the problem into smaller parts and determine the aims of
these.
- If one cannot eliminate something, paralyse it.
- If one wants to detach something, attach it to something else.
- Look for an analogical problem, and use its solution.
- Look at the problem from a variety of angles – a new deﬁnition may mean
a possible solution.
- Eliminate everything we do not (actually) need.
- Take for granted that all restrictions are held in abeyance and so, in the
resolution phase, try something absolutely new.
- Establish a list of assumptions, and begin to think them over.
- Study the problem carefully (punctiliously), analyse it, and if one can no
longer see a way forward, make preparations for an incubation period.
- If an approach fails, try coming at it from the diametrically opposite
direction; when considering the current valid paradigms, create paradoxical
paradigms.
- Expand upon things, narrow them down, turn them inside-out and upside-down, exchange them, completely rearrange them once again, create new
groupings.
Heuristics simplifies the resolution of problems; but on the other hand,
they can be a source of error – in the sense of identifying a small sample of
a population with the population at large (generalisations). The heuristics of
accessibility means that one attributes greater weight to more-widely available
information, than to less widely available information – which is, as a consequence, a logical mistake. This does not mean however that one would always
make mistakes in this sense – even if it is a mental short-circuit/short-cut.
The way in which one approaches thinking differs individually as well
as according to profession orientation. Mathematicians, financial analysts and
accountants predominantly work with abstract symbols; designers on the other
hand, tend to think iconically (in icons). Managers sometimes need analytic
thinking, and at other times, they need to think in icons. The “analytic” person
is one who is able to break down a problem into its logically-related constituent
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parts or elements, and after reworking them, to put them back together again.
The “iconic” or imaginative person is one who has a predisposition to be quick
in generating thoughts and ideas, and who tends to work by trial and error. The
iconic and imaginative components of thoughts and ideas become important to
managers, since they are utilised for questions directed at finding problems and
resolving them.
Deductive and inductive judgements (inferences), are essential approaches
to resolving problems – above all for problems of an economic, technical or technological character.
D. Kahneman (Sternberg, 2002), awarded the Nobel Prize for Economics, says
that people are not completely irrational – but rather, tend to demonstrate something that could be called restricted rationality – i.e. that they are rational only to
a certain degree, since they use the decision-making approach called satisfaction of
one’s needs.
The Elimination Method, is an approach in which one establishes one or
more minimal criteria for an attribute, and then excludes everything that fails to
meet it/them.
Metaphors and analogies are important instruments for creative thinking. Daily
communications are replete with metaphors. The most common, are the so-called
nominal metaphors. For example, “Our surgeon is a butcher!”. In the literal sense, it
is untrue, but the way to make this a truthful statement is to accept it as a categorical
statement rather than to consider its implicit connotations.

Some recommendations as to how to develop and maintain
one’s creative potential
Be inquisitive, continue to expand one’s knowledge – not only through
books, but by following life and the things (going on) about one.
In the professional field in which one works, seek to gain a profound
knowledge (i.e. to get to the bottom of things) of one’s field. A creative attitude
to problems is demonstrated in situations with a personal significance for the
problem-solver.
Always track thoughts and record them – there might be a later use for them.
Maintain an all-round perspective, which is the path to the freeing-up of ingrained and accustomed approaches – and in addition, which provides the opportunity
for analogies.
Set oneself new questions every day. If this is a natural mental tendency, be grateful, since it means that one is inquisitive – and that is the characteristic of creatively
active people.
Maintain an up-to-date competence in one’s professional ﬁeld, it is the foundation of one’s own creations and for the opening up of new alternatives.
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Try to overcome ﬁxed ideas and thought patterns, and seek out new possibilities
and endeavour to ensure that there be as many as possible of these.
Be perceptive to one’s own thoughts and ideas – just as being so to others`. New
thoughts and ideas rarely appear fully-formed, they must be worked upon.
Be perceptive in general, and vigilant when observing what is going on around
one, track down details, differences and dissimilarities, and the unique features of
things and thoughts or ideas
Engage in creative hobbies; these may be manual hobbies.
Endeavour to perceive things from the point-of-view of various disciplines – and
not only one’s own.
Try to track and follow development trends – something could be inspirational.
Endeavour to comprehend the essence of creativity.
Try to analyse the signiﬁcance of creative products.
Endeavour to improvise in various concrete activities, even if they have nothing
to do with one’s own ﬁeld.
Seek inspiration in books about important discoverers or technicians, from
their (auto)biographies and life stories.
Do not avoid creative games and exercises (Kirst, Dickmeyer), or the training
of one’s wits and how to be witty, or solving crosswords and other puzzles, and practice developing one’s perceptiveness and sensitivity; be open to both the external
and internal worlds, practise and train one’s imaginative facilities and intuition.
Maintain a good sense of humour. It releases stress, and is always something
creative and playful.
Learn to know and to understand oneself, learn to know one’s limits, and to
understand one’s ambitions – and thereby, learn to believe in oneself.
Have courage, willpower, obstinacy and self-conﬁdence. Do not waste or lose
time resolving one’s own problems, simply prevail until they are ﬁnally resolved.
Do not fear healthy risk. Fear of failure suppresses creativity.
Speak to people from a variety of disciplines and interests, thereby gaining
ideas that one would never otherwise even have heard of. These may be inspiring.
Endeavour to train one’s inventive capacities and facilities.

STRESZCZENIE
Opracowanie poświęcone jest podstawowym zagadnieniom kreatywności i postaw innowacyjnych. Autor omawia bogatą już literaturę psychologiczną poświęconą postawom twórczym, innowacyjnym, gotowości do zmian, twórczego myślenia
itp. Przytacza główne koncepcje dotyczące zdolności twórczych, omawia teorie myślenia twórczego. Ten przegląd psychologicznych teorii postaw twórczych zaopatrzony jest także w bogatą bibliograﬁę z tego zakresu.
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RECENZJA KSIĄŻKI:
Milan Mikulaštik,
Manazerska Psychologie
Milan Mikulaštik: Manažerská psychologie, wyd. Grada Publishing, Praha
2007 [ ISBN 978–80–247–1349–6 ], s. 380.
Zmiany polityczne i gospodarcze, jakie zaszły na przełomie wieków w krajach
Europy Środkowej i Wschodniej, odcisnęły swoje piętno na wszystkich obszarach
życia społecznego.
W sferze ekonomicznej uruchomiły nowe mechanizmy funkcjonowania
gospodarki. W sferze mentalnej obnażyły luki w naszej świadomości ekonomicznej,
w sposobie myślenia o gospodarowaniu i zarządzaniu. Naturalnym więc biegiem
rzeczy nastąpiła gwałtowna eksplozja rozwoju nauk ekonomicznych, w tym także
nauk o zarządzaniu. Zarządzanie zespołami pracowniczymi, zasobami ludzkimi
– jak zaczęto nazywać tę działalność – przestało być domeną panujących, przestało być orężem walki politycznej i politycznego terroru, a stało się umiejętnością,
w którą trzeba jak najszybciej wyposażyć kadry zarządzające. Jedną z podwalin
współczesnej wiedzy o zarządzaniu jest psychologia. Już od XIX wieku począwszy,
od pionierów teorii zarządzania J.H. Fasola i F.W. Taylora, poprzez twórców
podwalin psychologii pracy M.Webera, H. Münsterberga i K. Lewina, a potem
D. McGregora czy A. Maslowa psychologiczne treści zawsze dopełniały teorie
prakseologicznego zarządzania w warunkach pracy. Psychologia pracy w krajach
dawnego „bloku wschodniego” doznała impulsu do gwałtownego rozwoju. Zaczęto
tłumaczyć prace czołowych specjalistów amerykańskich i zachodnioeuropejskich,
publikowano osiągnięcia rodzimych specjalistów. W naszym kraju pojawiły się
prace M. Adamca, K. Czarneckiego, B. Kożusznik, M. Pietras czy J. Terelaka. Przetłumaczono na język polski pracę N. Chmiela.
Być może warto sięgać i po inne opracowania zagranicznych autorów. W tym
zakresie rekomendować można polskiemu Czytelnikowi pracę Milana Mikulaštika – czeskiego psychologa, pracownika naukowego Wydziału Zarządzania
* Autor: dr Zbigniew Marten, psycholog, adiunkt w Instytucie Psychologii Wyższej Szkoły Humanitas
w Sosnowcu, wykładowca w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku – Białej. Specjalista w zakresie psychologii
klinicznej i sądowej. Autor pierwszego w Polsce podręcznika psychologii sądowej.
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i Ekonomiki Uniwersytetu im. Tomasza Baty w Zlinie. Autor rozpoczynał swoją
pracę zawodową jako psycholog w zakładzie przemysłowym. Doskonaląc swoją
wiedzę i umiejętności, zdobywał kolejne stopnie naukowe. Obecnie jest docentem
w Wydziale Zarządzania i Ekonomiki UTB. Jest autorem kilku książek wydanych
w największych czeskich oﬁcynach wydawniczych, m.in.: Umiejętności komunikacyjne w praktyce (2003) i Jak być skuteczną menedżerką (2006). Recenzowana
praca jest trzecią dużą pozycją książkową wydaną przez czołowe czeskie wydawnictwo naukowe.
Menedżerska psychologia M. Mikulastika składa się z szesnastu rozdziałów
różnej objętości. Dla orientacji w zawartości pracy podaję tytuły rozdziałów: 1. Podstawowe pojęcia psychologii zarządzania. 2. Self-management (samopoznanie,
rozumienie siebie i samorozwój) 3. Osobowość. 4. Motywacja a czynności zawodowe. 5.Twórczość i innowacyjność w pracy menedżera. 6. Kierowanie. 7. Procesy
decyzyjne. 8. Organizacje i struktury organizacyjne. 9. Interpersonalna komunikacja
w pracy menedżera. 10. Metodyka psychologii pracy. 11. Poradnictwo. 12. Czynności pracownicze. 13. Psychologia personalna i społeczna psychologia pracy.
14. .Psychologia inżynieryjna, ergonomia i środowisko pracownicze. 15. Psychologiczne aspekty przedsiębiorczości. 16. Psychologia rynku i produktu.
Zakres omawianej problematyki jest bardzo szeroki i obejmuje co najmniej
kilka obszarów, które w kształceniu współczesnych menedżerów nazywane są coraz
bardziej zróżnicowanymi nazwami.
W rozdziale pierwszym Autor wprowadza Czytelnika w obszary współczesnej
psychologii pracy. Wymienia pokrótce jej działy i specjalności, deﬁniując je i opisując ogólne ramy naukowej penetracji i praktycznych aplikacji.
Rozdział drugi to obszerne, kilkudziesięciostronicowe opracowanie modnego
ostatnio zagadnienia self-managementu. Na owo „zarządzanie sobą” składają się
róże procesy i działania. Autor opisuje trzy najważniejsze, a mianowicie: samopoznanie (nazywane czasem „psychologicznym autoportretem”), wyrabianie w sobie
zdolności do rozumienia własnych stanów psychicznych i zachowań oraz samorozwój (używamy też czasem terminu „autokreacja”). Specjaliści zarządzania zasobami ludzkimi zgodnie podkreślają, że świadomość własnych zachowań, zdolność
kontrolowania własnych działań, chęć rozwoju osobowości, posiadanie planów
życiowych i dążenie do ich realizacji to zestaw cech pożądanych u każdego pracownika. Pracownik posiadający je, to pracownik dojrzały.
Rozdział trzeci to akademickie kompendium podstawowej wiedzy na temat
osobowości. To kluczowe w psychologii pojęcie ma jednak tyle teoretycznych
interpretacji, że dla potrzeb menedżera średniego szczebla wystarczyć musi takie
właśnie skrócone opracowanie. W rozdziale tym Autor zawarł interesujące uwagi
na temat specyﬁcznych problemów zawodowych kobiet – menedżerek. Wykorzystał swoją wiedzę i doświadczenie autorskie z lat poprzednich, gdy – o czym wspomniałem wyżej – wydał monograﬁę poświęconą menedżerkom.
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Rozdział czwarty poświęcony został zagadnieniom motywacji do pracy i do
osiągnięć zawodowych. Problem motywacji zawodowej to jedno z podstawowych
zagadnień teorii i praktyki managementu. W postaci prostej, by nie rzec: trywialnej,
sprowadzane były do behawioralnego sterowania rodem z koncepcji Pawłowa czy
Skindera – przypomnieć można kultową scenę z historii ﬁlmu niemego – Charlie
Chaplin jako pracownik przy taśmie montażowej w fabryce zbrojeniowej. W formie
uwznioślonej przyjmuje postać profesjologii – nauki o zawodowym rozwoju człowieka. Dyscyplinę tę propaguje w naszym kraju od wielu lat prof. Kazimierz
Czarnecki. W swym najszlachetniejszym wydaniu profesjologia gloryﬁkuje pracę,
a rozwój zawodowy rozumiany jest jako dążenie do harmonijnego rozkwitu osobowości człowieka, jego upodmiotowienia w środowisku pracy. A to są akcenty rodem
z „Szewców” Witkacego, a przede wszystkim z encyklik Jana Pawła II.
Rozdział piąty traktuje o postawach twórczych, gotowości i zdolności do innowacji, kreatywności menedżera. Te zagadnienia Autor opisuje z dużym znawstwem,
jako że stanowią jeden z głównych kierunków jego aktywności naukowej. Zagadnienia te są także bardzo modne jako propozycje szkoleń i sesji treningowych dla
kadr menedżerskich. Wystarczy przejrzeć internetowe propozycje ﬁrm szkoleniowych i consultingowych.
W rozdziale szóstym pokazano psychologiczne fundamenty władzy, zdolności do kierowania innymi i gotowości do poddawania się rządzeniu. Te same
mechanizmy władzy i poddawania się władzy obserwujemy w oddziaływaniach
pedagogicznych.
W rozdziale siódmym omawia Autor dział psychologii nazwany psychologią
decyzji lub psychologią podejmowania decyzji. Polski Czytelnik znajdzie na ten
temat w rodzimej literaturze wystarczająco dużo propozycji (prace J. Kozieleckiego, T. Tyszki, A. Bieli i wielu innych).
Rozdział ósmy to próba spojrzenia na problemy organizacji okiem psychologa. Do pojęć i terminów rodem bezpośrednio z nauk o zarządzaniu stara się Autor
dodać psychologiczną interpretację chociażby zagadnień struktur organizacyjnych.
Próby zastosowania takich interpretacji sięgają teorii małych grup wg Cartwrighta
i Zandera.
Interpersonalna komunikacja w pracy menedżera to temat rozdziału dziewiątego. Zagadnienia komunikacji interpersonalnej, negocjacji, a w ostatnim
czasie także mediacji jako alternatywy do siłowego rozwiązywania sporów są
w powszechnym użyciu w programach nauczania na wielu kierunkach studiów –
biznesowych, prawniczych, psychologiczno-pedagogicznych.
Rozdziały dziesiąty i jedenasty przeznaczone są zarówno dla czytających tę
książkę adeptów i praktyków zarządzania, jak i dla psychologów, którym przyjdzie
pracować z kadrami kierowniczymi. W dziesiątym rozdziale omówiono metodologie i metodykę opracowań z zakresu lub na użytek oceny kadr pracowniczych.
Te same treści znajdzie polski czytelnik w znanej pracy N. Chmiela. Rozdział jede175

Zbigniew Marten

nasty poświęcony jest zasadom preorientacji zawodowej, poradnictwa zawodowego
oraz pewnym szczególnym zagadnieniom poradnictwa indywidualnego będącym
na pograniczu działań psychoterapeutycznych.
W dwunastym rozdziale, który ma dla nieobytego z psychologią Czytelnika
dość niejasny i ogólnikowy tytuł, przedstawiono psychologiczne i psychoﬁzjologiczne analizy procesu pracy. Autor omawia np. określony wpływ rytmów biologicznych na efektywność naszych działań, a także zajmuje się zagadnieniami zmęczenia i przemęczenia jako czynników obniżających tę efektywność. Podaje także
przykładowe metody analizy procesu pracy.
Rozdział trzynasty to omówienie podstawowych kwestii doboru zawodowego
(psychologia personalna – u nas częściej nazywana właśnie psychologią doboru
kadrowego) oraz niektóre zagadnienia psychologii grupy pracowniczej (zespołu).
W minionej epoce mówiono o „kolektywie” pracowniczym. Obecnie słowo to
pokrywa się patyną zapomnienia, ale idee współpracy i współdziałania w grupach
pracowniczych, zwłaszcza małych, są mocno eksponowane i w teorii zarządzania,
i w praktyce szkolenia pracowników w wielu ﬁrmach. Wartościową lekturą w tym
zakresie mogą być prace M. Adamca i B. Kożusznik.
W czternastym rozdziale M. Mikulaštik przypomina o istnieniu takiej gałęzi
psychologii pracy, jaką jest psychologia inżynieryjna. Przypomina też, że wiele
badań z tej dziedziny koreluje z badaniami w zakresie ergonomii albo wręcz wyznaczało kierunki poszukiwań ergonomicznych. Niejeden pasjonat psychologii nawet
nie przypuszcza zapewne, że psychologia była wielokrotnie impulsem do rozwiązań
i wynalazków ergonomicznych – tych małych udogodnień przysparzających nam
często wielkich wygód.
Rozdział piętnasty nawiązuje w swej treści do zagadnień poruszonych
w rozdziałach drugim i piątym. Omówiono, chociaż bardzo ogólnie, psychologiczne problemy jednostki, która zamierza rozwinąć jakieś własne biznesowe
przedsięwzięcie.
Ostatni, szesnasty rozdział, to ogólne przedstawienie problemów, które we
współczesnej psychologii pracy przerodziły się już w samodzielne specjalności. Są
to: psychologia rynku i zachowań konsumenckich, psychologia reklamy, psychologiczne podstawy marketingu. Autor omawia pokrótce zagadnienia związane z percepcją towaru, psychologicznymi wskaźnikami wartości i ceny, badaniami rynku.
Książka Milana Mikulaštika jest nie tylko efektowna ze względu na objętość
i szatę graﬁczną. Ma równie efektowny, ale przejrzysty i czytelny układ treści.
Każdy rozdział zaczyna się wypunktowanymi celami wykładu. Autor określa, które
z informacji uważa za ważne, kluczowe dla całego wywodu, na które chce zwrócić
uwagę Czytelnika. Rozdział kończy się skrótowym podsumowaniem całości
wywodu. Najważniejsze terminy są deﬁniowane w słownikowym stylu. W osobnej
ramce zebrane są słowa kluczowe dla treści rozdziału, zaproponowane są pytania
sprawdzające dla tych, dla których będzie to podręcznik, ale też w celach samo176
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kształceniowych. Wreszcie – jest spis literatury zalecanej, uzupełniającej. Całość
zakończona jest, jak w każdej poważnej pracy naukowej, bibliograﬁą prac wykorzystanych przez Autora oraz indeksem rzeczowym. W ten sposób otrzymaliśmy do
dyspozycji nowoczesny podręcznik podstawowych zagadnień psychologii menedżerskiej. Przydatny zarówno studentom kierunków ekonomicznych i biznesowych
(administracja, zarządzanie i marketing), jak i przedstawicielom innych dyscyplin,
którym zagadnienia psychologii zarządzania zasobami ludzkimi mogą być przydatne (kadry kierownicze, służby kadrowe, piony szkoleniowe, studenci psychologii i praktycy – psycholodzy).
Jako psycholog i nauczyciel akademicki wykładający studentom zagadnienienia z zakresu psychologii pracy chciałbym bardzo, aby mogły być one realizowane w wymiarze choćby zbliżonym do zakreślonego w tej książce.
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